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Kallelse/föredragningslista  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kl 13.00-13.45 - Information om PFAS - Samhällsbyggnadskontoret 
Kl 13.45-14.15 – Information från sotarmästare Robert Bergman 
Kl 14.30-15.00 – Information om ny minoritetslagstiftning – Lars-Nila Lasko 
 
 

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. GDPR – Individens rättigheter och våra skyldigheter - Anvisningar för chefer 

7. Budget år 2019 för Partnerskap Inland - Akademi Norr 

8. Val av kommunala vattenpolitiker  

9. Delårsredovisning 2018-08-31 - kommunstyrelsen 

10. Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

 

Ärenden som inte är offentliga 
11. Delårsredovisning 2018-08-31 – Hela kommunen 

12. Taxa gällande nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns kartdata 

13. Detaljplan för Lyckans industriområde 

14. Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer 

15. Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna (Medborgarförslag) 

16. Motion - Tung trafik genom Arvidsjaur - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan 

17. Mål- och resursplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen Risk och konsekvensanalyser 

18. Alpint skidgymnasium (NUI) – Budget och finansiering  

 

Offentligt sammanträde 
 

Allmänheten är välkommen att närvara vid 
kommunstyrelsens sammanträde under 
punkterna 1-10.  

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, 
Solstrålen 

 

Tid: 9 oktober 2018, Kl 08.00 
 

Ledamöter kallas 
 

Ersättare underrättas 
 

Samåkning till sammanträdet ska ske i största möjliga 
mån. 



 
 

 

19. Mål- och resursplan 2019-2021 - Hela kommunen 

20. Utdebitering av kommunalskatt år 2019 

21. Sim och sporthallens renoveringsbehov 

22. Kommunchefens rapport 

23. Rapport kommunstyrelsens ordförande 

 
Arvidsjaur 2018-10-03 
 
 
LOTTA ÅMAN  
Ordförande  
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Meddelandeärenden 
 

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

* Omfördelning inom Resurscentrums investeringsbudget 2018 för inköp 
av kyldisk, (Dnr 125/17) 

- Kommunchef Ulf Starefeldt 
 

* Styrelseprotokoll 2018-05-21 
- Arvidsjaur kommunföretag AB 
 

* Meddelande (13/2018) om kompensationssatsning för förtroendevalda 
och tjänstemän 

- Sveriges kommuner och Landsting styrelse 
 

* Öppet brev ang habiliteringsersättning 
- FUB 
 

* Datum för ägarsamråd och årsstämmor för gemensamt ägda bolag 
- Region Norrbotten 
 
 

* Cirkulär 18:16 – Åläggande om gångbanerening m.m. 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 18:27 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 18:28 – Lag fr o m 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 
 

* Cirkulär 18:31 – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 18:32 – Information om överenskommelse avseende vissa 
frågor om sommartid/vintertid 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 18:34 – Partsgemensamma förtydligande angående lovskola 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 18:35 – Preliminär utjämning för år 2019 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § forts Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
* Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 

2019 

- Statistiska centralbyrån (SCB) 
 

* Rapport – Årlig uppföljning av lagen om brandfarliga och explosiva 
varor 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 

* Försäljning av f.d sågen i Moskosel (Spånhålan) 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 
 

* Mål- och resursplan 2019 – Sparbeting kommunstyrelsen och nämnder 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 
 

* Förhandsbesked för nybyggnad av aktivitetscenter – Arvidsjaur 8:14 

- Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-17 § 62 
 

* Delårsrapport 2018-08-31 

- Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-17 § 61 
 

* Uppföljning av internkontrollplan 2018-08-31 

- Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-17 § 60 
 

* Skrivelse till Trafikverket om fungerande infrastruktur 

- Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-17 § 53 
 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks §  
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 44-68 2018 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Ulf Starefeldt 
 Tillsvidareanställning §§ 12-13 2018 
 

 T.f. Socialchef Pernilla Berggren 
 Tillsvidareanställning §§ 4-4 2018 
 

 Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson 
 Tillsvidareanställning §§ 2-2 2018 
 

 Gatu- och VA-chef Erika Harr 
 Tillstånd att lägga ledningskabel i kommunens 
 Mark  §§ 3-3 2018 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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GDPR – Individens 
rättigheter och våra 
skyldigheter  
-Anvisningar för chefer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00/2018  
 
Den nya Dataskyddsförordningen ger fler rättigheter till individen att få 
insikt i och kunna påverka hanteringen av sina personuppgifter. Av detta 
följer fler skyldigheter för personuppgiftsansvariga. Kommunens nämnder 
och bolag har personuppgiftsansvar och måste tillse individens rättigheter i 
enlighet med förordningen. För effektivt och konsekvent verkställande av 
dessa skyldigheter behövs kommunövergripande anvisningar. 
 
Tjänsteutlåtande samt förslag på anvisningar har inlämnats av Åsa Händel. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Anvisningen ”GDPR – Individens rättigheter och våra skyldigheter – 

Anvisningar för chefer” antas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Åsa Händel 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

     
 

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

 

 Datum 180605 

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
 
Åsa Händel  
  
  
Direktval 
 
0960-155 74 
 
 

Anvisningar för att tillse individens rättigheter enligt Dataskyddsförordningen 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
Den 25 maj 2018 trädde den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. 
GDPR ger fler rättigheter till individen att få insikt i och kunna påverka hanteringen 
av sina personuppgifter. Av detta följer fler skyldigheter för 
personuppgiftsansvariga. 
 
Personuppgiftsansvariga, d.v.s. kommunens nämnder och bolag, är skyldiga att: 

- I samband med handläggningen av enskildas ärenden informera om den 
personuppgiftsbehandling som kommer att ske; 

- Hantera enskildas begäranden om rättning eller radering av personuppgifter; 
- Hantera begäranden om begränsning av personuppgiftsbehandling; 
- Hantera invändningar mot personuppgiftsbehandling; 
- Hantera återkallande av samtycke; 
- Hantera begäranden om flytt av data (dataportering); 
- På begäran sammanställa registerutdrag. 

 
Personuppgiftsansvariga är vidare skyldiga att: 

- Inom 72 timmar rapportera personuppgiftsincidenter; 
- Genomföra konsekvensbedömningar vid införandet av nya 

personuppgiftsbehandlingar eller nya datasystem. 
 
 

2. Slutsats samt förslag till beslut 
 
- Kommunens nämnder och bolag har skyldighet att tillse individens rättigheter i 

enlighet med Dataskyddsförordningen. 
- För effektivt och konsekvent verkställande av dessa skyldigheter behövs 

kommunövergripande anvisningar. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att: 
- Anvisningen ”GDPR – Individens rättigheter och våra skyldigheter, 

Anvisningar för chefer” antas. 



 UTKAST 

 

GDPR - Individens rättigheter och 
våra skyldigheter 
 
 

Anvisningar för chefer 
 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger rätt till insyn i hur de egna personuppgifterna behandlas, både 
till kommunanställda och allmänhet. Individen ska få information om och insyn i personuppgifts-
behandlingen. Vi måste också informera om det händer en olycka där personuppgifter läcker ut till 
obehöriga. 
 
Som chef har du ansvaret för att din förvaltning bemöter frågor och begäranden från en individ, samt 
rapporterar personuppgiftsincidenter. Du kan dock med fördel överlämna själva handläggningen till 
en GDPR-samordnare i förvaltningen. 
 
Här är anvisningar för hur vi handlar när en individ vill utöva sina rättigheter, eller om det inträffar en 
incident. Ctrl + klicka för att komma direkt till önskat avsnitt. 

 
Individens rättigheter och hur vi hanterar dem ...................................................................................... 2 

Rätt till information ............................................................................................................................. 2 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 2 

Rätta uppgifter .................................................................................................................................... 2 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 3 

Flytta uppgifter (dataportering) .......................................................................................................... 3 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 3 

Radera uppgifter.................................................................................................................................. 3 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 4 

Ta tillbaka ett samtycke ....................................................................................................................... 4 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 5 

Invända mot behandling av uppgifter ................................................................................................. 5 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 5 

Begränsa behandling av uppgifter ...................................................................................................... 5 
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Anvisning ........................................................................................................................................................ 7 
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Konsekvensbedömning ........................................................................................................................... 8 
Anvisning ........................................................................................................................................................ 9 
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Skadestånd och sanktionsavgifter ......................................................................................................... 14 
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Individens rättigheter och hur vi hanterar dem 
 

Rätt till information 
Individen har rätt att få information när vi samlar in uppgifter om hen. Det gäller både när 
uppgifterna samlas in direkt från individen och när vi hämtar informationen från andra källor. 
 
Hämtar vi uppgifterna direkt från individen ska följande information delges vid insamlingen: 

- Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall dennes 
företrädare. 

- Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet. 
- Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden. 
- Vilka vi delar uppgifterna med. 
- Om vi överför personuppgifterna till land utanför EU/EES (tredje land). 
- Hur länge vi lagrar uppgifterna. 
- Individens rättigheter. 
- Rätten att klaga till tillsynsmyndighet. 

 
Hämtar vi uppgifterna från andra källor ska dessutom följande information delges: 

- Vilka personuppgifter det rör sig om. 
- Vilka källor de är hämtade ifrån. 

 
Hämtar vi uppgifterna från andra källor ska individen informeras inom en månad efter insamlingen. 
 
Information behöver inte ges om: 

- Individen redan har tillgång till informationen. 
- Det visar sig omöjligt eller skulle innebära en oproportionell ansträngning. 

 
Anvisning 

1. Lägg in informationstext på alla blanketter, formulär, inbjudningar, avtal och liknande som 
din förvaltning använder. Textmallar för olika sammanhang finns hos GDPR-
huvudsamordnaren. 

2. Dela ut skriftlig information vid möten med nya individer. Mall finns i mappen Allmänna 
kommunmallar, kallad ”Infotext 1”.   

3. Hämtas uppgifter enbart från andra källor, till exempel då en anställd anger närmast anhörig 
i Personec, så informera individen inom en månad. Mall finns i mappen Allmänna 
kommunmallar, kallad ”Infotext 2”. 

4. Hänvisa till hemsidan, knappen ”Dataskydd”, för generell information om kommunens 
behandling av personuppgifter eller begäran om registerutdrag. 

5. Hänvisa individen till e-post, dataskyddsombud@arvidsjaur.se, eller post adresserad till 
Dataskyddsombudet för kontakt med kommunens dataskyddsombud. 

 
 
 

Rätta uppgifter 
Individen har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

- Vi kan bara rätta de uppgifter som vi ansvarar för. Exempelvis ansvarar Skatteverket för 
namnändringar och vi kan inte göra någon rättning innan en ändring godkänts där. 

 
Individen har rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. 
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Om vi rättar uppgifter så ska vi meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om 
det inte skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Rådgör med dataskyddsombudet. 
 
Individen har rätt att, på begäran, få veta vilka vi meddelat om rättelsen. 
 
Anvisning 
Avgör om du har behörighet att rätta uppgifterna, eller om kompletterande uppgifter är relevanta. 
Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 

 
a, Rättning och/eller komplettering är möjlig 

- Genomför ändringarna.  
- Meddela ändringarna till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med 

dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder.  
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Rättning och/eller komplettering är inte möjlig 

-  Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 
 

Flytta uppgifter (dataportering) 
Individen har rätt till dataportabilitet (att få ut de uppgifter hen själv lämnat i ett sådant format att 
de går att flytta till en annan it-miljö) om: 

1. Vi behandlar personuppgifterna med avtal som rättslig grund; eller 
2. Vi behandlar personuppgifterna med samtycke som rättslig grund; och  
3. Personuppgifterna behandlas automatiskt i ett datasystem. 

 
Anvisning 
Rådgör med GDPR-huvudsamordnaren som vid behov tar hjälp av IT och dataskyddsombudet. 
 

- Informera individen om portering är eller inte är möjlig. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 
 

Radera uppgifter 
Individen kan begära att få sina personuppgifter raderade (bli bortglömd). Det betyder inte att vi 
ovillkorligen fullgör en sådan begäran. I många fall varken måste eller får vi radera 
personuppgifterna. 
 
Individen kan begära radering i följande fall: 

1. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de behandlats för. 
2. Individen återkallar ett samtycke och det saknas annan rättslig grund för behandlingen. 
3. Individen invänder mot att vi behandlar personuppgifter på de lagliga grunderna allmänt 

intresse eller myndighetsutövning, och vi saknar berättigade skäl för behandlingen som väger 
tyngre. 

4. Uppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 
5. Uppgifterna måste raderas enligt lag. 



 

4 
 

 

 
Vid en begäran om radering utreder vi om det är möjligt. Tänk på följande: 

1. Rör det sig om allmänna handlingar? 
Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Det innebär att vi 
sannolikt inte får radera utan ska spara och arkivera personuppgifterna. Det gäller även när 
de inte längre är nödvändiga för oss, eller om en individ tar tillbaka ett samtycke. 

2. Är uppgifterna nödvändiga? 
Behöver vi behandla uppgifterna för att vi ska kunna utföra våra uppdrag enligt lag, i allmänt 
intresse eller genom myndighetsutövning så har vi berättigade skäl att fortsätta 
behandlingen, även om individen har invändningar. 

3. Behövs uppgifterna för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk? 
 
Om vi raderar uppgifter så ska vi även meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – 
om det inte skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Rådgör med dataskyddsombudet. 
 
Individen har rätt att, på begäran, få veta vilka vi meddelat om raderingen. 
 
Anvisning 
Avgör om du kan och har rätt att radera uppgifterna. Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 

 
a, Radering är möjlig 

- Genomför raderingen. 
- Ge besked om radering till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med 

dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Radering är inte möjlig 

-  Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 
 

Ta tillbaka ett samtycke 
Individen har rätt att ta tillbaka ett givet samtycke. Det påverkar behandlingen av uppgifterna framåt 
i tiden, d.v.s. vi får inte fortsätta att använda individens personuppgifter. Behandlingen som skett 
innan samtycket återkallades är fortfarande laglig. 
 
Ett återkallat samtycke innebär inte nödvändigtvis att vi kan radera uppgifterna eftersom vi styrs av 
regelverket kring allmänna handlingar (se Radera uppgifter). 
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Anvisning 
- Genomför de ändringar som krävs. 
- Meddela de som uppgifterna delas med om att samtycket är återkallat, om det går. (Rådgör 

med dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. Informera även om att behandlingen fram till 

återkallandet fortfarande är laglig. Om det rör sig om allmänna handlingar kan vi heller inte 
radera uppgifterna utan måste sannolikt arkivera dem. 

- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 
 
 

Invända mot behandling av uppgifter 
Individen har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt 
intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Invändningen ska vara specifik. 
 
Om individen kommer med en invändning så måste vi kunna visa att våra intressen väger tyngre än 
individens intressen för att få fortsätta med behandlingen. Är uppgifterna nödvändiga för att vi ska 
kunna utföra våra uppdrag enligt lag, i allmänt intresse eller genom myndighetsutövning så har vi 
berättigade skäl för behandlingen. 
 
Individen ska informeras om resultatet av utredningen.  
 
Individen har alltid rätt att när som helst invända mot personuppgiftsbehandling för 
direktmarknadsföring. Behandlingen för direktmarknadsföring måste då upphöra. 
Direktmarknadsföring är sällan aktuellt i vår verksamhet. 
 
Anvisning 

1. Avbryt all aktuell behandling av individens personuppgifter (begränsning). 
2. Avgör vems intressen som väger tyngst i det aktuella fallet. Rådgör vid behov med 

dataskyddsombudet. 
 
a, Individens intressen väger tyngst 
- Bestäm i samråd med individen och dataskyddsombudet vad som ska ske med 
behandlingen (t.ex. att vissa uppgifter inte längre ska behandlas eller att hela behandlingen 
upphör). 
- Meddela de som uppgifterna delas med om ändringarna, om det går. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 
b, Våra intressen väger tyngst 
- Meddela individen. Ange skälen. Meddela även att begränsningen av behandlingen upphör. 
- Återuppta behandlingen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 
 

Begränsa behandling av uppgifter 
Individen har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av personuppgifter. Det innebär 
att vi får lagra, men inte hantera, individens uppgifter tills begränsningen upphör. 
 
Begränsning kan begäras i följande situationer: 
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1. Individen vill ha personuppgifter rättade och kräver att behandling av uppgifterna fryses tills 
vi har utrett frågan.  

2. Personuppgiftsbehandlingen är olaglig men individen motsätter sig att uppgifterna raderas 
och vill istället att användningen av uppgifterna begränsas. 

3. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålen med vår behandling och kan plockas 
bort, men individen behöver personuppgifterna för att kunna fastställa eller försvara rättsliga 
anspråk. 

4. Under tiden vi utreder en invändning mot en behandling. 

Om vi begränsar en behandling tillfälligt så ska vi även meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut 
uppgifterna till – om det inte skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. 
 
Vi ska meddela individen innan en begränsning upphör. 
 
Anvisning 
Avgör om individen har rätt att begära begränsning. Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 
 
a, Begäran om begränsning är korrekt 

-  Avbryt all aktuell behandling av individens personuppgifter. 
- Ge besked om begränsning till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med 

dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Begäran om begränsning är inkorrekt 

- Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 
 

Registerutdrag 
Individen har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av vår behandling av hens 
personuppgifter. Vårdnadshavare till minderåriga kan också ta del av uppgifter om sina barn. 
 
Vi ska besvara förfrågningar inom en månad. Svarstiden kan förlängas med ytterligare två månader 
om förfrågan är särskilt komplicerad eller om vi översvämmas av begäranden. Om vi måste förlänga 
svarstiden ska individen underrättas om det och vi ska ange orsakerna till förseningen. Vi ska också 
ge individen besked om vi av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag, t.ex. om det gäller 
vissa sekretessbelagda uppgifter om barn. 
 
Vi kan neka eller ta ut en avgift för förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller orimliga, t.ex. 
genom att de upprepas med täta intervaller. Vi måste ange skälen för nekande eller avgift. 
 
Samtliga begäranden om registerutdrag, även de som enbart gäller den egna förvaltningen, 
dokumenteras så att vi kan följa upp ärendehanteringen. 
 
Obs! Registerutdrag och utlämnande av allmän handling är olika saker och styrs av separata 
regelverk. Vid begäran om registerutdrag måste vi fastställa identiteten på personen ifråga, bland 
annat därför att vi kan komma att lämna ut handlingar som enligt offentlighets- och sekretesslagen 
skulle vara sekretessbelagda.  
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 Anvisning 
Begäran som ställs till flera förvaltningar, eller hela kommunen, vidarebefordras till GDPR-
huvudsamordnaren som koordinerar arbetet. 
 

1. Bara begäran om registerutdrag via e-tjänst eller pappersblankett ska hanteras. Begäran via 
mejl eller telefon hänvisas till e-tjänsten eller pappersblanketten för att vi ska kunna bekräfta 
individens identitet. 

2. Hantera begäran inom en månad. Endast om vi har mycket goda skäl kan tiden förlängas med 
två månader. Individen måste informeras om en eventuell förlängning. Ange skälen. 

3. Säkerställ att individ som begär registerutdrag för barn verkligen är vårdnadshavare. 
4. Ta ut informationen ur era register i form av sammanställningar, textfiler, skärmdumpar eller 

annat. Ingen information som kan identifiera andra än den sökande får finnas med. 
5. Fyll i följebrevet. Använd mall ”Följebrev till registerutdrag”  
6. Informationen ur registren tillsammans med följebrevet utgör registerutdraget. 
7. Meddela individen: 

 
a, Begärs registerutdraget via e-tjänst så lämnas det ut via samma tjänst. 
 
b, Begärs registerutdraget via pappersblankett så ska individen, om möjligt hämta ut det på 
kommunhuset, mot uppvisande av legitimation. 
 
c, Registerutdrag som inte kan hämtas ut personligen, och som innehåller känsliga 
personuppgifter skickas som rek. 
 
d, Registerutdrag som inte kan hämtas ut personligen, och som enbart innehåller ”harmlösa” 
personuppgifter skickas till folkbokföringsadressen. 

8. Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 
 
 

Incidenter och incidentrapportering 
En personuppgiftsincident inträffar om uppgifter om en eller flera registrerade personer: 

- blir förstörda 
- går förlorade på annat sätt 
- kommer i orätta händer 

Det spelar ingen roll om händelsen har skett oavsiktligt eller med avsikt. 
 
Exempel: 
- En mobiltelefon blir stulen. 
- En dator kraschar och information som lagrats lokalt kan inte återskapas. 
- Personuppgifter skickas till någon som inte skulle ha uppgifterna.  
- En anställd får tillgång till persondata som inte behövs för arbetsuppdraget. 
- En person som slutat sin tjänst fortsätter att ha tillgång till kommunens system. 
- Ett nätfel stänger ner ett system så att lagstadgad service inte kan levereras. 
- Det sker ett intrång på kommunens servrar. 

 
En personuppgiftsincident kan få allvarliga följder: 

- Drabbade individer kan råka ut för till exempel diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, 
eller kränkning. 

- Förtroendet för kommunen kan skadas. 
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- Vi riskerar sanktionsavgifter. 
 
När en incident inträffar måste vi bedöma vilka följder den kan få för individen: 

- Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas? 
- Hur allvarliga kan konsekvenserna bli? 

 
Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de drabbade måste vi 
meddela Datainspektionen. Är det sannolikt att enskilda drabbas och att följderna kan bli allvarliga så 
ska vi även informera individerna, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri. Vi har 
även det juridiska ansvaret att anmäla incidenter som inträffar hos våra systemleverantörer 
(personuppgiftsbiträden). 
 
En personuppgiftsincident ska anmälas inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts. Vi 
måste rapportera inom det tidsintervallet, även om detaljer kring incidenten fortfarande saknas. 
 
Vi ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter. Även om vi bestämmer oss för att inte anmäla en 
incident så måste vi kunna motivera beslutet. 
 
Anvisning 

1. Du upptäcker en incident, eller en leverantör meddelar att en incident inträffat hos dem. 
2. Anmäl omedelbart incidenten till GDPR-huvudsamordnaren. Använd mall ”Incidentanmälan” 
3. Gör en konsekvensanalys tillsammans med GDPR-huvudsamordnaren, eventuell leverantör 

och dataskyddsombudet: 
 
a, Det finns risk att enskilda drabbas av skada till följd av incidenten 
- GDPR-huvudsamordnaren rapporterar till Datainspektionen inom 72 timmar. 
 
b, Sannolikheten att enskilda drabbas är hög och följderna kan bli allvarliga 
- Du informerar omgående individerna med stöd av eventuell leverantör och/eller GDPR-
huvudsamordnaren. 
 
c, Det finns ingen risk att enskilda drabbas av skada 
- GDPR-samordnaren dokumenterar konsekvensanalysen och motiven för beslutet. 
 

Följ upp incidenten tillsammans med GDPR-huvudsamordnaren, eventuell leverantör och 
dataskyddsombudet. Genomför, om möjligt, åtgärder för att förhindra en liknande incident i 
framtiden. 
 
 

Konsekvensbedömning 
 
Om en behandling av personuppgifter kan leda till hög risk för individens fri- och rättigheter måste vi 
göra en konsekvensbedömning. Det gäller till exempel om vi behandlar uppgifter om 
lagöverträdelser eller känsliga personuppgifter, som uppgifter om hälsa, religiös tro, politisk 
uppfattning eller etniskt ursprung, i stor omfattning. Det gäller också om vi sysslar med systematisk 
övervakning av en allmän plats i stor omfattning, genom till exempel kameraövervakning eller på 
internet. 
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Konsekvensbedömningar kan behöva göras på behandlingar som redan genomförs, till exempel om 
behandlingen förändras eller det införs ny teknik, men främst så fokuserar vi på att bedöma nya 
planerade behandlingar. 
 
En konsekvensbedömning beskriver ändamålet med personuppgiftsbehandlingen samt de risker som 
kan uppstå för den vars personuppgifter behandlas. Syftet är att bedöma om personuppgifterna som 
samlas in är nödvändiga för ändamålet och om den personuppgiftsansvarige har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att skydda de registrerades integritet och rättigheter.  I bedömningen ingår en riskanalys 
där man beskriver: 

- Vad som kan hända vid behandlingen och varför det är en potentiell risk. 
- Hur sannolikt det är att händelsen inträffar. 
- Hur allvarliga konsekvenserna blir om händelsen inträffar. 

 
Hög risk kan det vara om det kan leda till exempelvis diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, 
ekonomisk förlust eller skadat anseende för individer. 
 
En konsekvensbedömning ska innehålla: 

- En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syfte. 
- En bedömning av om behandlingen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet 

med den. 
- En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter. 
- De åtgärder som planeras för att hantera riskerna och för att visa att dataskyddsförordningen 

efterlevs. 
 
Dataskyddsombudet ska delta i konsekvensbedömningen. Vi ska också inhämta synpunkter från de 
individer som behandlingen rör, eller deras företrädare, när det är lämpligt. 
 
Anvisning 
Kontakta GDPR-huvudsamordnaren och dataskyddsombudet om du planerar att inleda en ny 
personuppgiftsbehandling, eller att förändra en pågående personuppgiftsbehandling, som involverar 
känsliga personuppgifter eller övervakning i större skala. 
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Mall - Följebrev till registerutdrag 
 
 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

 
 
På begäran får du här ett registerutdrag som visar vilken information om dig som (förvaltning) 
Arvidsjaurs kommun behandlar. 
 
Du finns i våra register för att (skäl, tex du har sökt tillstånd för XXX, ansökt om XXX, anmält XXX, fått 
hjälp med XXX, klagat på XXX). För att kunna hantera ditt ärende så måste vi behandla 
personuppgifter om dig. 
ELLER 
Du är (anställd, elev, vårdnadshavare för barn) i Arvidsjaurs kommuns (skolverksamhet, 
kulturskoleverksamhet). För att kunna utföra våra åtaganden mot dig så måste vi behandla dina 
personuppgifter. 
 
Utdragen visar vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Vi har hämtat uppgifterna från (dig själv 
och/eller, ange alla andra källor, som folkbokföringsregister, CSN, polisen, andra kommunala 
förvaltningar). 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med (fyll i alla, tex andra förvaltningar, andra 
myndigheter som Skatteverket, SCB, Försäkringskassan) och med leverantörer av datasystem (så 
kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om 
personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att 
uppgifterna skyddas enligt EUs regler. Det regleras i personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Vi använder automatiskt beslutsfattande. Automatiskt beslutsfattande innebär att en dator 
sammanställer den information vi har om dig och avgör ditt ärende. Ingen människa är inblandad i 
beslutet och ingen hänsyn tas till personliga förhållanden. 
ELLER 
Vi använder inte automatiskt beslutsfattande. 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge kommunen (sköter ditt ärende, har åtaganden 
mot dig). Hur vi dokumenterar ärenden och åtaganden styrs av regelverket kring allmänna handlingar 
och vi måste följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. 
 
Personuppgiftsansvarig är (nämnd). Du kontaktar (namn, mejl och telefonnummer till 
förvaltningschef, inte enhetschef eller tjänsteman) om du vill rätta eller radera dina uppgifter; ta 
tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot eller begränsa 
behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: 
dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur. 
 
Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina 
personuppgifter. 
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Mall – Incidentanmälan 
 
 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

 
 

Personuppgiftsincident anmäls av: (namn och kontaktuppgifter) 

Detta har hänt: (beskrivning av händelseförlopp) 

När inträffade incidenten: (om du vet start- och sluttid) 

När upptäcktes den: 

Vilka system påverkas: 

Vilka personkategorier påverkas: (anställda, förtroendevalda, kunder, elever, medborgare etc.) 

Vilka typer av personuppgifter rör det sig om: (namn, kontaktuppgifter, personnummer, känsliga 
personuppgifter, indirekta personuppgifter etc.) 

Ungefär hur många individers uppgifter rör det sig om: 

Vilka konsekvenser kan incidenten medföra: (personuppgifter förstörs, förloras på annat sätt, eller 
kommer i orätta händer) 

Vilka åtgärder har satts in: 

Vilka har informerats: 

 

Skicka det ifyllda formuläret till GDPR-huvudsamordnaren  
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Förklaring av rättsliga grunder 
 
 
Det finns ett krav på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig. Det innebär bland annat att 
det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. Individen ska informeras om vilken rättlig grund 
som används när vi samlar in personuppgifter. Flera rättsliga grunder kan vara aktuella samtidigt. 
 
Här beskrivs de rättsliga grunder som finns för personuppgiftsbehandling. De är listade i ordning från 
den vanligaste rättsliga grunden i kommunens verksamhet till de rättsliga grunder som vi som 
kommun inte kan använda. 
 
Allmänt intresse 
Med allmänt intresse avses den verksamhet som en statlig eller kommunal myndighet bedriver inom 
ramen för sin befogenhet. Den rättsliga grunden allmänt intresse används när en registrering är 
nödvändig för en myndighet för att kunna utföra sina uppgifter. De uppgifter som bedömts vara av 
allmänt intresse regleras i svensk lagstiftning eller lagstiftningen inom EU. 
 
Arvidsjaurs kommun är en myndighet där större delen av verksamheten är av allmänt intresse och 
regleras i lag eller kommunala beslut. Våra obligatoriska uppgifter är att tillhandahålla social omsorg; 
skola; hantera plan och byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten 
och avlopp; räddningstjänst; civilt försvar; biblioteksverksamhet; samt bostäder. Regeringen har 
dessutom gett kommunen möjlighet att jobba med fritid och kultur; energi; sysselsättning; och 
näringslivsutveckling. Dessa uppgifter hanterar vi också med allmänt intresse som rättslig grund. 
 
Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för kommunens förvaltning och som krävs för att 
myndigheten ska fungera utförs av allmänt intresse, till exempel personal- och 
ekonomiadministration. 
 
Avtal 
Ett avtal utgör en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Behandlingen ska vara nödvändig 
för att fullgöra ett avtal där en enskild är part, eller för att hantera en begäran av den enskilde innan 
ett avtal ingås. Det är alltid avtalet som avgör vilka personuppgifter som får behandlas och hur de får 
behandlas. 
 
Anställningsavtal är ett exempel på avtal. Våra personuppgifter kan genom anställningsavtalet på 
rättslig grund hanteras i personaladministrativa system och HR-system om det är nödvändigt för 
exempelvis fakturering eller löneberäkning. 
 
Rättslig förpliktelse 
Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet för kommunen. Den rättsliga 
skyldigheten ska alltid ha sin grund i en lag, en föreskrift från en myndighet eller ett kollektivavtal. 
Förpliktelsen kan också komma av en dom som meddelats från domstol eller beslut från en 
myndighet, exempelvis beslut fattade av kommunfullmäktige. 
 
Som exempel har kommunen som helhet har en rättslig skyldighet att registrera vissa 
personuppgifter för att uppfylla offentlighetsprincipen. Socialtjänsten har en rättslig skyldighet att 
registrera vissa personuppgifter enligt socialtjänstlagen. 
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Myndighetsutövning 
För att en arbetsuppgift ska räknas som myndighetsutövning ska den grundas på svensk lagstiftning 
eller lagstiftningen inom EU. Beslut som innebär myndighetsutövning ska kunna överklagas. 
 
Myndighetsutövning betyder att kommunen ensidigt bestämmer en enskilds rättigheter och 
skyldigheter inom gällande lagstiftning. Den enskilde befinner sig i regel i någon form av 
beroendeförhållande gentemot myndigheten. Det kan handla om ett beslut som gäller en skyldighet 
för individen, till exempel ett föreläggande enligt miljöbalken, eller ett som gynnar individen, som ett 
bygglov eller tillstånd. Att lämna ut allmänna handlingar är också myndighetsutövning.  
 
Samtycke 
Vi kan fråga en individ om samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera 
specifika ändamål. För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att det är frivilligt; att individen inte står 
i beroendeförhållande till oss; att det lämnas genom en tydligt bekräftande handling; och att det ges 
efter att individen har fått information om behandlingen och om sina rättigheter. Vi måste alltid 
kunna visa att individen har lämnat ett giltigt samtycke. 
 
Samtycke används sällan som rättslig grund i kommunal verksamhet, bland annat för att 
maktförhållandet mellan individen och kommunen sällan är jämlikt. Individen får inte ha känt sig 
tvingad att gå med på behandlingen. Dessutom ställer samtycken höga krav på vår administration. 
Andra rättsliga grunder är ofta mer passande, till exempel avtal. 
 
Tillfällen då samtycke kan användas är bland annat när vi vill publicera bilder på en individ i ett 
allmänt medium, eller offentliggöra kontaktuppgifter till en individ som kanske representerar en 
förening eller klubb. Här har individen makten att säga ja eller nej, utan påtryckningar. 
 
Skydda grundläggande intressen 
Behandlingen ska vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för 
individen eller för en annan person. Det handlar om sådana intressen som är av avgörande betydelse 
för en persons liv. Den här rättsliga grunden kan vi bara i undantagsfall använda för att få hantera 
personuppgifter inom kommunen. Den används främst inom sjukvården. 
 
Berättigat intresse (Intresseavvägning) 
Behandlingen ska vara nödvändig för kommunens eller en tredje parts legitima intressen och väga 
tyngre än individens intressen, rättigheter och friheter. Denna rättsliga grund får inte användas när 
kommunen utför sitt myndighetsuppdrag (det vill säga alla uppgifter som är lagstadgade och faller 
under allmänt intresse). Normalt sett kan vi alltså inte ha intresseavvägning som rättslig grund. 
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Skadestånd och sanktionsavgifter 
Skadestånd 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR), Artikel 82 

1. Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av 
denna förordning ska ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. 
2. Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som 
orsakats av behandling som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska 
ansvara för skada uppkommen till följd av behandlingen endast om denne inte har fullgjort 
de skyldigheter i denna förordning som specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller 
agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar. 
3. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 
om den visar att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. 
4. Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en 
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma behandling, 
och om de enligt punkterna 2 och 3 är ansvariga för eventuell skada som behandlingen 
orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig för hela 
skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv ersättning. 
5. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 4, har 
betalat full ersättning för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet ha rätt att från de andra personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma behandling återkräva den del av 
ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som 
fastställs i punkt 2. 

 
Sanktionsavgifter 
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
(”Dataskyddslagen”), 2§ (sammandrag) 

- Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift av en myndighet vid överträdelser som avses 
i artikel 83 i EU:s dataskyddsförordning. Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 
000 kronor. 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR), Artikel 83 (sammandrag) 

- Administrativa sanktionsavgifter kan påföras vid överträdelser av bl.a. följande 
bestämmelser: 
a) De grundläggande principerna (laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, 
uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet, ansvarsskyldighet)  
b) De registrerades rättigheter (information, tillgång, rättelse, radering, begränsning, 
dataportabilitet, invändning) 
c) Överföring av personuppgifter till tredjeland 
d) Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 
e) Personuppgiftsbiträden 
f) Registerförteckning 
g) Informationssäkerhet 
h) Incidenthantering 
i) Konsekvensbedömning 
j) Förhandssamråd 
k) Dataskyddsombud 
 

-  Vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de 
administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till följande: 



 

15 
 

a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella 
uppgiftsbehandlingens karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och 
den skada som de har lidit. 
b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 
c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för 
att lindra den skada som de registrerade har lidit. 
d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med 
beaktande av de tekniska och organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet 
med artiklarna 25 och 32. 
e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet gjort sig skyldig till. 
f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen 
och minska dess potentiella negativa effekter. 
g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 
h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida 
och i vilken omfattning den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde 
överträdelsen. 
i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad 
av dessa åtgärder. 
j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända 
certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42. 
k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på 
omständigheterna i fallet, såsom ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt 
eller indirekt, genom överträdelsen. 
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Budget år 2019 för 
Partnerskap Inland 
- Akademi Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00203/2018 106 
 
I förbundsordningen § 12 står följande om ”Budget och ekonomisk 
styrning”: 
 

”Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 
medlemskommunernas. 
 

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 
skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
 

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 
den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober 
månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 
stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs 
är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på 
bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet”. 
 
Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 
haft möjlighet att yttra sig om den föreslagna budgeten. 
 
Förslag till budget för 2019 för Arvidsjaurs kommuns del är 86 268 kronor. 
Det innebär en ökning från 2018 med 2 268 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Budget för 2019 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.  

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.  
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och förslag till budget 2019 

Utdragsbestyrkande 
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Val av kommunala 
vattenpolitiker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00208/2016 106 
 
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker 
med uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna.  
 
En vattenpolitiker kan lämpligen representera olika förvaltningar med 
koppling till vattenförvaltningsfrågor, exempelvis kommunens förvaltning 
för samhällsplanering, tekniska frågor eller miljö- och fiskefrågor.  
 
Kommunstyrelsen utsåg 2016-03-22 § 29 Pernilla Granberg (c) och  
Britt-Inger Hedman (v) till Arvidsjaurs kommuns representanter i 
Vattenmyndigheten. 
 
Eftersom Pernilla Granberg har entledigats från sitt uppdrag i 
kommunstyrelsen, bör ny representant utses. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25  
 

9 
 
 
Delårsredovisning 
2018-08-31 - 
kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00205/2018 042 
 
Delårsredovisning för kommunstyrelsen perioden 2017-01-01—08-31 har 
upprättats. 
 
Kommunstyrelsens samlade delårsredovisning uppvisar en positiv 
ekonomisk avvikelse med 8,9 mkr mot budget. Nästan alla verksamheter har 
hållit sin budget under året. Det ekonomiska överskottet bedöms i huvudsak 
bero på ett större ekonomiskt medvetande med återhållsamhet avseende 
resursförbrukning.  
 
Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer det att det har 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 
erhållits är av engångskaraktär och därför inte något kommunen kan räkna 
med för kommande år. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Delårsredovisning 2018-01-01—08-31 för kommunstyrelsens godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens samlade delårsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse med 
8,9 mkr mot budget. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det 
ekonomiska överskottet bedöms i huvudsak bero på ett större ekonomiskt medvetande med 
återhållsamhet avseende resursförbrukning.  
 
Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer det att det har 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 erhållits är av engångskaraktär och därför inte något kommunen kan räkna med 
för kommande år. Resurscentrum har överskridit sin budget kraftigt. Detta upptäcktes sent 
under våren och översyn av åtgärder att minimera underskottet pågår. Avvikelserapport är 
upprättad. 
 
Kommunen är från och med 2018-01-01 medlemmar i Region 10 (R10).  
 
Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är anpassning av 
verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn (EKB) och övriga flyktingar. Eftersom 
antalet ensamkommande sjunkit avsevärt detta år har arbetsbrist uppstått och stor kraft har 
lagts vid förhandlingar och omplaceringsutredningar. Även flytt eller avveckling av verksamhet 
i tidigare byggnader har genomförts.  
 
Ett samgående avseende upphandling med andra kommuner har genomförts och påbörjats 
från och med september. Kommuner inom R10 som inte hittills berörts av ovanstående har 
visat stort intresse att samordna sin upphandlingsverksamhet med Arvidsjaurs kommun.  
 
Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om bredbandsutbyggnad 
och frågan om förvaltning av kommunens stadsnät.  
 
Kommunens roll i arbetet med näringslivsfrågor är fortsatt ett fokusområde och bland annat 
har ett treårigt projekt ”Arena Arvidsjaur” påbörjats där evenemanget ”Let´s go Arvidsjaur” 
blivit mycket uppskattat.  
 
Resurscentrum fortsätter sitt arbete med att skapa en bilpool. Dessa bilar kommer att utrustas 
så att uppföljning med elektronisk körjournal blir möjlig. Tvätteri och café är pågående 
verksamheter. 
 
Samarbetet med Storumans kommun avseende räddningschef har upphört och kommunen har 
nu anställt sin egen räddningschef och har övertagit beredskapssamordningen i egen regi.  
 
Sommarens varma och torra väder medförde att vi hade 23 skogsbränder under två veckor, 
dvs en tuff prövning för vår organisation. 
 
Krisberedskap är en funktion med hög förbättringspotential och personell resurs har köpts av 
Arvidsjaurs flygplats i syfte att uppdatera handlingar, påbörja övningsverksamhet och komma i 
fas med de krav som ställs generellt på samtliga kommuner. Från och med 2018-07-01 sköts 
dessa frågor genom beredskapssamordnaren i räddningstjänsten. 
 
Från och med juni har kommunen en dataskyddssamordnare (DSO), i enlighet med ny 
lagstiftning. 
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En central växelfunktion inom ramen för SAMSA-samarbetet tar sin början från och med 2018-
09-01 och denna kommer att skötas av Malå kommun. 
 
Region Norrbotten tar inte längre det fulla ansvaret för drift och underhåll av 
varmvattenbassängen som inryms i Hälsocentralen. Avtal träffades om att Region Norrbotten 
betalar viss del av drifts-kostnaden till och med 2019-12-31. Resterande del betalas av 
Arvidsjaurs kommun. Beslut om eventuell fortsatt drift har ej fattats. 
 
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet har en genomgripande förändring gjorts 
gällande Kultur och Fritid. Dessa två skilda verksamheter har slagits samman till Kultur/Fritid 
2018-07-01 och lyder nu under en chef.  
 
Turistbyrån har flyttat in i kommunhuset vilket har medfött mycket liv och rörelse i huset på 
veckor och helger. 
 
 
 
Lotta Åman  Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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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 aug SCBs Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex 
stigit 65 för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i 
riket för 2016 är 60. Medborgarundersökning för 
2017 är beställd, men ej genomförd. 

  

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 258 vid 2015 års undersökning. 
Uppföljning per 31 aug Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2016 och på 

plats 279 för 2017. Ny rankning publiceras 2 Okt 
2018 

  

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 aug Samverkan växel och upphandling har inletts. 
  

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 Enkäten är genomförd 2016 men på grund av för låg 
svarsfrekvens finns inget jämförelsevärde för 2017 

Uppföljning per aug  Resultat 2017 var värdet 79 av max 100, vilket 
motsvarar snitt för riket. HME-enkät ej genomförd 
2018. 
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Sammanfattande ekonomitabeller hela kommunstyrelsen* 

 

Årsbudget 
2018 

Redovisat 
perioden 

Prognos helår                    
 

Årsavvikelse 
Budget - Prognos 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, 
REVISION MM 

    

Kostnader 3 636 1 219 2 408 1 228 
Intäkter -600 -469 -570 -30 
NETTO 3 036 751 1 838 1 198 

 
 

 

 
  

KOMMUNSTYRELSEN  
Kostnader 19 960 15 660 19 119 841 
Intäkter -8 431 -10 847 -9 312 881 
NETTO 11 529 4 813 9 807 1 722 

 
 

 

 
  

TEKNISKA  
Kostnader 35 178 22 221 33 915 1 263 
Intäkter -9 990 -6 888 -10 138 148 
NETTO 25 188 15 333 23 777 1 411 

 
 

 

 
  

FASTIGHETER  
Kostnader 32 153 17 970 31 402 751 
Intäkter -45 280 -30 898 -45 858 578 
NETTO -13 127 -12 928 -14 456 1 329 

 
 

 

 
  

AFFÄRSVERKSAMHET  
Kostnader 36 687 20 808 35 781 906 
Intäkter -37 642 -27 073 -38 402 760 
NETTO -955 -6 265 -2 621 1 666 

 
 

 

 
  

STÖDFUNKTIONEN  

Kostnader 34 007 19 626 29 405 4 602 

Intäkter -10 266 -7 190 -10 230 -36 

NETTO 23 741 12 437 19 175 4 566 

 
 

 

 
  

NÄRINGSLIV   

Kostnader 5 086 3 301 5 209 -123 

Intäkter -1 831 -1 734 -2 703 872 

NETTO 3 255 1 567 2 507 748 
     

ARB. MARKN o INTEGRATION     

Kostnader 11 811 13 156 17 690 -5 879 

Intäkter -15 630 -13 191 -18 049 2 419 

NETTO -3 820 -35 -359 -3 461 
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* Alla belopp i samtliga tabeller avser tusentals kronor. I texter förekommer förkortningarna 
tkr (tusen kronor) och mkr (miljoner kronor). 
     

Forts 
 

Årsbudget 
2018 

Redovisat 
perioden 

Prognos helår                           
 

Årsavvikelse 
Budget - Prognos 

KULTUR  
 

  
Kostnader 12 919 8 304 13 314 -395 

Intäkter -2 513 -2 299 -3 100 587 

NETTO 10 406 6 005 10 215 192 
     

FRITID      

Kostnader 8 785 5 860 8 844 -59 

Intäkter -556 -482 -615 59 

NETTO 8 229 5 378 8 229 0 
     

RÄDDNINGSTJÄNST      

Kostnader 8 416 6 274 9 300 -884 

Intäkter -612 -144 -1 024 412 

NETTO 7 804 6 129 8 276 -472 
        
 

    

SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 75 286 33 185 66 387 8 899 
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Kommunfullmäktige, revision mm 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 100, 117, 170, 180) 
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100 Kommunfullmäktige, revision mm 
 

Verksamhet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 
 
Mandatfördelning 2014-10-15 -2018-10-14 

Politiskt parti Antal mandat 
Socialdemokraterna 12 
Vänsterpartiet 4 
Centerpartiet 9 
Nya Moderaterna 1 
Liberalerna 1 
Sverigedemokraterna 2 (varav 1 obemannat) 
Totalt 29 

 

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk i svenska 
kommuner. 
 
Revisionen har på uppdrag av Kommunfullmäktige att granska verksamheterna i kommunkoncernen 
med hänsyn till väsentlighet och risk. 

Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige, 
som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha 
en valnämnd. 

Händelser av betydelse 

Fullmäktige 
Inget att rapportera 

Överförmyndaren 
Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat från ett 40-tal under år 2017 till två vid periodens 
slut. 
 
Revision 
Ernst & Young blev hösten 2017 upphandlad år 2017 och 2018 för att utföra kommunens revision.  
Ny upphandling pågår.    
 
Valnämnden 
Förberedelser för 2018 års val har pågått under perioden.  
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Ekonomi 

Sammanställd redovisning KF 

 
Fördelat på ansvarsområden 

Prognoser: 

Fullmäktige 
Prognosen visar en positiv avvikelse med cirka 200 tkr kronor. 

Överförmyndaren 
Prognosen visar en positiv avvikelse med 629 tkr på grund av minskat antal ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Revision 
Prognosen visar en positiv avvikelse på grund av ej använda avsatta medel från 2017. 
 
Valnämnd 
Prognosen visar en positiv avvikelse på grund av att valdistrikten har minskat från sex till tre 
och att man inrättat en kostnadseffektiv organisation under valet 2018. 

Framtiden 

Fullmäktige 
Nytt fullmäktige efter höstens val. 

Överförmyndaren 
Eventuell ny organisation från 2019-01-01, där Arvidsjaur ingår i gemensam nämnd tillsammans med 
Skellefteå, Arjeplog, Malå och Norsjö. Handläggning av ärenden för invånare i Arvidsjaur kommun 
kommer att skötas av en handläggare i Arvidsjaur. 
 
Revision 
Inget att rapportera. 
 
Valnämnd 
Nästa val blir i maj 2019, då det är val till Europaparlamentet. 
 
 
Peter Rydfjäll 
Presidiets ordförande  

Ansvar 100,117,170,180 Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 2 257 1 005 1 559 698 
Verksamhet 1 380 215 849 531 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 3 636 1 219 2 408 1 228 
Intäkter -600 -469 -570 -30 
Netto 3 036 751 1 838 1 198 

Ansvar  Årsbudget Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
100 Kommunfullmäktige 1 322 590 1155 167 
117 Överförmyndare 1 050 349 421 629 
170 Revision 414 -73 235 179 
180 Valnämnd 250 -115 27 223 
Summa 3 036 751 1 838 1 198 
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Kommunstyrelsen 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 110, 114) 
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11  Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet 
 
 
Verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
Händelser av betydelse 
Inget att rapportera. 

Ekonomi 

 

 
Framtiden 
Inga kända faktorer. 
 
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
  

Ansvar 110, 114 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 1 632 1 004 1 619 13 
Verksamhet 16 902 13 705 16 073 829 
Internhyror 1 427 951 1 427 0 
Summa kostnader 19 960 15 660 19 119 841 
Intäkter -8 431 -10 847 -9 312 881 
Netto 11 529 4 813 9 807 1 722 
     
Vht Benämning Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
006 Kommunstyrelsen 3 717 2 573 3 603 114 
023 Föreningsbidrag 

integr 
0  78 100 -100 

036 Strukturåtgärder 2 259 -1 260 875 1 384 
088 Arvidsjaur stadsnät 40 0 0 40 
191 Näringslivsstöd 80 0 0 80 
193 Stöd till koncernen 4 405 2 843 4 286 119 
284 Bostadsanpassning 1 028 578 943 85 
 Summa 11 529 4 813 9 807 1 722 
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114  Bostadsanpassning 
 
 
Verksamheten 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till 
sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova 
och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. För att vara 
bidragsberättigad ska åtgärden vara en fast funktion i bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Händelser av betydelse 
Inget att rapportera. 

 
Ekonomi 
 
34 st ansökningar är inkomna denna period, varav 30 st beslut är tagna. Bokförd kostnad för 
perioden är 578 tkr. Vi ligger i dagsläget ca 100 tkr under budget för perioden. 
 
Flertalet utförda anpassningar har varit av enklare sort under perioden, dock har det inkommit 
badrum, kök och en hiss som är under projektering. Dessa kan bli kostsamma och kan betyda att hela 
årets budget är uppbokad. Ser man enbart på kostnaderna för denna period kan man dra slutsatsen 
att vi landar på ca 900 tkr, men det är mer rimligt att vi hamnar enligt budget på ca 1 mkr. 
 
I snitt beslutar kommunen om ca 69 bostadsanpassningsbidrag per år. Detta innebär att fler 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kan inkomma till kommunen.  
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den 
handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt 
beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
 
Intern kontroll 
Fakturor granskas och jämförs med de avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll är fastställt av 
Kommunfullmäktige. 
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
 
 
Johan Åberg 
  

Ansvar 114 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 291 160 241 50 
Verksamhet 737 418 702 35 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 1 028 578 943 85 
Intäkter 0 0 0 0 
Netto 1 028 578 943 85 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl. Fastighet) 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 600, 602, 603, 604, 621, 631, 691) 
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60x, 621,631,691  Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för översikts- och detaljplanering, underhåll av 
gator och parker, belysning, vinterunderhåll, regional kollektivtrafik, markförsäljning, exploatering 
och kost inom skola och äldreomsorg. 
 
Fastigheter , VA, renhållning, miljö- och bygg samt Stadsnät ligger också under Samhällsbyggnads-
förvaltningens ansvarsområden men de särredovisas inte här. 
 
Händelser av betydelse 
Ny förvaltningschef från 5 juni.  
 
Gatuenheten har genomfört en omorganisation.  

Ekonomi 

 

 
Ansvar 60, Gemensam funktion, prognostiserar ett överskott på ca 600 tkr. Detta härrör sig från en 
föräldraledighet där vi valde att inte tillsätta en vikarie under frånvaron samt förändringen av 
förvaltningschef.  
 
Den snörika vintern har inneburit att nästan hela snöröjningsbudgeten använts under årets första 
månader. Gatuenhetens prognos är därigenom ett underskott på ca 160 tkr.  
 
Kostenhetens prognos är ett överskott på ca 860 tkr. Det beror på att personalkostnaderna kunnat 
hållas nere då vi stängde ett av produktionsköken under sommaren och inte behövde ta in vikarier. 
Verksamhetskostnaderna kommer också bli lägre eftersom behovet av reparationer och underhåll 
har varit mindre än förväntat. 
 
Framtiden 
Nästa år påbörjas arbetet med att revidera översikts- och tillväxtplanen.  
 
Den gatuinventering som genomfördes år 2017 visar att det behövs stora investeringar i kommunens 
vägnät.  
  

Ansvar 60x,621,631,691 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 14 587 9 248 13 694 893 
Verksamhet 19 709 12 386 19 339 370 
Internhyror 882 588 882 0 
Summa kostnader 35 178 22 221 33 915 1 263 
Intäkter -9 990 -6 888 -10 138 148 
Netto 25 188 15 333 23 777 1 411 

Ansvar 60x,621,631,691 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
60x Ledningsfunktion 3 242 1 663 2 647 595 
621 Gator och vägar 6 457 4 860 6 613 -156 
631 Kostenheten 12 356 6 923 11 491 865 
691 Bidrag, kollektivtrafik  3 133 1 887 3 026 107 
Summa 25 188 15 333 23 777 1 411 
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Intern kontroll 
Intern detaljkontroll av fakturor har skett under hela året och saken har diskuterats som en stående 
punkt på Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Kontroll av personalens antal 
kompetensutvecklingsdagar görs av förvaltningschef årligen i december. Psykosocial arbetsmiljö för 
alla anställda mäts i november. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheterna som följs upp löpande. 
 
 
 
Åsa Andersson 
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
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60    Gemensamma funktioner Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Händelser av betydelse  
Ny förvaltningschef från 5 juni. 

Ekonomi 

 
Personal- och verksamhetskostnaderna är lägre än budget främst pga. av att en planarkitekt är 
föräldraledig från juni samt att tidigare bitr. förvaltningschef är ensam förvaltningschef sedan våren. 
Intäkterna är något högre än budgeterat pga. bidrag för lokala investeringsprojekt.  

Framtiden 
Nästa år påbörjas arbetet med att revidera översikts- och tillväxtplanen.  

Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer 
med gällande avtal. Resultatet har varit bra. 

Målrapportering 
Enheten har ett mål om att förnya minst två detaljplaner per år och det målet är uppfyllt.  

 
 

Ansvar 60x Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 2 657 1 527 2 304 353 
Verksamhet 776 393 618 158 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 3 433 1 920 2 922 511 
Intäkter -191 -256 -275 84 
Netto 3 242 1 663 2 647 595 
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621  Gator och vägar   

 

Händelser av betydelse  
Enheten har gjort en omorganisation. En traktorförare har tagits bort från första juli. Vintern var inte 
gynnsam och nästan hela budgeten har redan använts. 

Ekonomi 

 
Den minskade kostnaden för personal beror på att en anställd från Arvidsjaurs flygplats under 
sommaren hyrdes in istället för att anställa en säsongsarbetare på park. Den ökade 
verksamhetskostnaden beror även på detta samt att större delen av snöbudgeten förbrukades under 
första delen av året.  
 
Den prognostiserade intäkten är lägre än budgeterad. Det beror på minskad försäljning av 
traktortjänster (snöskottning) mot andra verksamheter under gatuenheten den kommande delen av 
året, vilket skulle täckas av minskade verksamhetskostnader. Men vintern var inte gynnsam. 

Framtiden 
Ny snöupphandling är gjord inför vintern. Vi kommer att köpa mer tjänst för snöröjning i och med att 
en traktor avvecklas. Enheten räknar med att detta kommer bli mer kostnadseffektivt då vi endast 
köper de timmar vi verkligen behöver istället för att betala för en enhet året om.  
 
Den gatuinventeringen som genomfördes år 2017 visar att det behövs stora investeringar i 
kommunens vägnät. 
 
Nytt avtal behövs för anläggningsarbeten till nästa säsong.  

Internkontroll 
Gatuenheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de 
överensstämmer med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några 
påpekanden har fått göras. 
 

Måluppfyllelse 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. Gatuenhetens mål är att 
enbart sanda halva gång- och cykelvägen. Målet är uppfyllt.  

 
  

Ansvar 621 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 1 930 1 387 1 824 106 
Verksamhet 6 280 4 549 6 429 -149 
Internhyror 114 76 114 0 
Summa kostnader 8 324 6 012 8 367 -43 
Intäkter -1 867 -1 152 -1 754 -113 
Netto 6 457 4 860 6 613 -156 
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631  Kostenheten 
 
 
Händelser av betydelse 
Nytt livsmedelsavtal 

Ekonomi  

 
Mindre interna beställningar och färre sålda portioner till externa gäster gör att intäkterna ser ut att 
bli lägre än beräknat. Personalkostnaderna blir lägre än beräknat då sommaren krävde mindre 
bemanning.  
 
Verksamhetskostnaderna blir lägre än förväntat på grund av lägre behov av reparation och underhåll 
och färre portioner inom äldreomsorgen. För perioden saknas en hyreskostnad på ca 220 tkr. Totalt 
sett så innebär det en nettoavvikelse från budget blir ca 865 tkr. (exl avskrivningar). 
 
Framtiden 
Kostutredning; Nuvarande produktion och förslag på utbyggnation av Spiskroken. 
Specialkostens år 2019, där vi fått 13 tkr till internutbildning från omställningsfonden. 
 
Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer 
med gällande avtal. Resultatet har varit bra. 
 
Målrapportering 
Ökad kundnöjdhet, Skolmatsveriges enkätsvar visar att snittet för elevernas helhetsbetyg på 
skolmaten ligger på 60 %  
 
Andel lagad mat från grunden; mäts under hösten. 
 
Minskat matsvinn; nya mätningar görs under hösten. 
 
Ekologiskt; 12 %, samma som i fjol.  
 
Sveko (andel ekologiska svenskproducerade livsmedel); 5 %. 
 
Närproducerat (livsmedel inköpta från länet och från angränsande län); 9 %. 
 
Svenska livsmedel; 70 %. 
 
Näringsriktig mat; vi når målen i skolan vad gäller fibrer, järn och vitamin-D, dock inte för fettkvalitet.  
 
  

Ansvar 631 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 10 000 6 334 9 566 434 
Verksamhet 9 280 5 087 8 695 585 
Internhyror 768 512 768 0 
Summa kostnader 20 048 11 932 19 029 1 019 
Intäkter -7 692 -5 009 -7 538 -154 
Netto 12 356 6 923 11 491 865 
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691  Bidrag, kollektivtrafik mm 
 

Händelser av betydelse  
Länstrafiken meddelade i maj 2018 att kommunernas underskottstäckning för 2017 inte räcker till. 
För Arvidsjaurs del innebar det att vi i år fick betala ytterligare 154 tkr till Länstrafiken. 

Ekonomi 

 
Verksamheten prognostiserar ett överskott pga. försäljning av bostads- och industrimark.  
Kollektivtrafiken står för den största kostnaden och de senaste åren har trenden varit ökande. 
 
Framtid 
Vi behöver bli mer involverade i de upphandlingar som Länstrafiken genomför. Besparingar 
kommunen gjort och planerar genomföra ser till viss del ut att komma tillbaka som utgifter genom 
ökade kostnader från Länstrafiken.  
 
Intern kontroll 
Verksamheten har inga granskningsområden i interna kontrollplanen för 2018. 
 
Målrapportering 
Det finns inga fastställda mål för verksamheten. 
 
 
 
 
  

Ansvar 691 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 0 0 0 0 
Verksamhet 3 373 2 357 3 597 -224 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 3 373 2 357 3 597 -224 
Intäkter -240 -471 -571 331 
Netto 3 133 1 887 3 026 107 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fastigheter) 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 611) 
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611  Fastigheter   
 

Verksamhet 
Kommunens fastighetsenhet förvaltar kommunens fastigheter. Det innebär bland annat städning, 
drift- och underhåll m.m. 

Händelser av betydelse  
Fuktskada i kommunhuset på grund av läckage i takkupa samt kondens på vinden. Åtgärder är 
påbörjade och slutförs innan årsskiftet. 
 
Skolan i Moskosel inkl. sporthall har sålts från 2018-09-01. 

Ekonomi 

 
Personalkostnaderna följer budget. Verksamhetskostnaderna ligger lägre än budget för perioden 
eftersom de planerade underhållsprojekten till stor del inte utförts eller inte fakturerats ännu. 
 
Prognos: Kostnaderna kommer troligtvis att underskrida budgeten eftersom allt planerat underhåll 
inte hinns med. 

Framtiden 
Inga väsentliga händelser bedöms påverka verksamheten. 

Internkontroll 
Körjournaler finns i alla fastighetsenhetens bilar och kontroll av dessa har utförts. 
Dokumentation av direktupphandlingar fungerar. 
Fakturor kontrolleras löpande. Upphandlade avtal följs. 
 
Målrapportering 
Verksamhetens har ett eget mål om att minska energianvändningen med 15 % fram till år 2020 
jämfört med år 2009. Det utförs energibesparingsåtgärder i form av ny belysning och förbättringar i 
ventilation. Energistatistik förs och målet följs upp årligen vid årsskiftet. 
 
Fastighet har också ett mål om ändamålsenliga lokaler och anläggningar och det ska följas upp med 
er årliga kundenkät där målet är minst medelbetyget 3,7. Årliga kundnöjdhetsenkäten görs i 
december. 
 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har arbetet påbörjats för att förbereda för en 
eventuell ny sim-och sporthall. 

 
 
Fastigheter 
Sara Persson 
  

Ansvar 611 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 10 478 6 730 10 400 78 
Verksamhet 21 675 11 239 21 002 673 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 32 153 17 970 31 402 751 
Intäkter -45 280 -30 898 -45 858 578 
Netto -13 127 -12 928 -14 456 1 329 
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Stödfunktioner 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 700, 701, 711, 721, 761, 762, 713) 
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7xx  Stödfunktionen 

Verksamhet 
Central ledningsfunktion för hela kommunen. Stödverksamhet till övriga verksamheter och 
kommunala bolag så som ekonomi, HR, IT och upphandling. Information till allmänhet och 
besökare. Växelfunktion fram till slutet av augusti. Samiskt förvaltningsområde (FO) är 
organisatoriskt placerad under kommunens stödfunktion. 

Händelser av betydelse 
 
HR: 
Upphandling av pensionssystem är klart, där KPA vann. Avdelningen jobbar med Heltidsresan, 
ett centralt avtal mellan SKL och Kommunal som innebär att i maj 2021 ska alla inom 
Kommunals avtalsområde jobba heltid. 
 
Service: 
Växelsamarbete med SAMSA från 2018-09-01 
 
Samiskt förvaltningsområde ( FO): Se eget uppslag, sida 29. 
 
Ekonomi: 
Ordinarie ekonomichef har varit sjukskriven under hela perioden. 
 
IT: 
Det mesta flyter på enligt plan 
 
IT-strateg: 
På grund av att bredbandsutbyggnaden har prioriterats har det varit väldigt låg aktivitet på IT-strategi 
verksamheten 

Ekonomi  

 
Redovisning per verksamhetsområde 

Ansvar Benämning Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
700 Ledning 435 -788 -263 698 
701 HR-enheten 6 213 2 999 5 223 990 
711 Service 3 581 2 338 3 493 88 
713 Samiskt FO 0 -73 0 1 
721 Ekonomi 6 618 4 245 4 768 1 850 
761 IT 6 296 3 449 5 492 804 
762 IT-strateg 598 267 512 86 
 Summa 23 741 12 437 19 175 4 566 

 
Prognosen ger totalt ett överskott på 4,6 mkr mot budget som i huvudsak härrör sig från uteblivna 
verksamhetskostnader.  

Ansvar 
700,701,711,721,761,762 

Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 

Personal 20 475 13 730 19 549 926 
Verksamhet 13 535 5 896 9 856 3 679 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 34 007 19 626 29 405 4 602 
Intäkter -10 266 -7 190 -10 230 -36 
Netto 23 741 12 437 19 175 4 566 
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Personal 
Tillförordnad ekonomichef är tillsatt under ordinarie chefs sjukskrivning. 
Upphandlingsenheten är förstärkt med en person inför samarbetet med Arjeplog, Malå och Sorsele. 

Framtiden 

Ledning: 
En ny enhet är skapad, Stöd och Service, från och med 2018-09-01. Denna innehåller, IT, HR, 
EK, RC och Näringsliv. 
 
Stöd/service ska fokusera på att få den förändrade organisationen att fungera. Stöd/service 
ska även utarbeta rutiner för kommunens del i samhällsplaneringen för krishantering och 
beredskap vid händelser som medför påfrestningar för samhället.  

HR: 
Fortsatt arbete med policys och riktlinjer som rör personal. 
Införande av nytt system, KIA, som underlättar arbetet med arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. 
Här rapporterar man tillbud, arbetsskador, risker och gör skyddsronder. 

Service: 
Centraliserad växel inom ramen för SAMSA-samarbetet från 2018-09-01. 

Ekonomi:  
Nytt upphandlingssamarbete inleds 2018-09-01 
Ny kommunal redovisningslag införs från och med 2019-01-01. 

IT:  
Påbörjar planering för byte av kommunens e-postsystem. 

IT-strateg: 
Under 4:e kvartalet och framåt planeras ytterligare aktiviteter inom e-tjänster. 
 
Intern kontroll 
 
IT: Körjournaler kontrolleras löpande. 
 
De övriga Verksamheterna har inga uppföljningspunkter i interna kontrollplanen för 2018. 
 
Målrapportering 
Det finns inga fastställda mål för verksamheterna. 
 
 
 
Ulf Starefeldt 
Kommunchef  
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713  Samiskt förvaltningsområde 
 

Verksamhet 
Januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arvidsjaurs kommun 
blev då 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 ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska. 

Händelser av betydelse 
2018 deltog en delegation av 4 personer som representanter vid jubileet som hölls till minne av det 
första samiska landsmötet i Sverige 1918, Staare 2018.  
 
Under januari–augusti 2018 har det startats verksamhet med samiska seniorträffar som bland annat 
resulterat i en stor träff i augusti gemensamt med 88 seniorer från 6 olika samiska 
förvaltningskommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Malå, Sorsele, Storuman och Umeå.  
 
Under februari 2018 har ärendet kring modersmålsundervisning utretts i Utbildningsdepartementet. 
Arvidsjaurs kommun har inlämnat sina synpunkter på betänkandet SOU 2017:91 Nationella 
minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering.  
 
Ekonomi 

 
Samiskt FO finansieras till 100% av medel från staten. 
 
Framtiden: 
Det övriga arbetet med samisk förskoleverksamhet, revitalisering, information försätter som tidigare. 
 
 
 
Mariann Lörstrand 
Samisk koordinator 
  

Ansvar 713 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 549 478 548 1 
Verksamhet 122 73 122 0 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 670 551 670 0 
Intäkter -670 -624 -670 0 
Netto 0 -73 0 0 
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741 Näringslivsenheten inkl Turistbyrån 
 

Verksamheten 
Näringslivsenhetens verksamhet ägnar sig bl.a. åt rådgivning och stöd till befintliga företag och 
nyföretagande. I verksamheten ingår även destinationskontoret som handhar besöksnäringens 
utvecklingsfrågor samt turistbyrån. Näringslivsenheten är samverkanspart i flera regionala och 
nationella projekt. 

Händelser av betydelse 
Näringslivsenheten har deltagit i proaktivt tillväxtskapande utvecklingsarbete, företags- & 
affärsutveckling, lyft fram infrastrukturfrågor samt haft dialog med olika samarbetspartners lokalt, 
regionalt och nationellt. Enheten är också engagerad i landsbygdsutvecklingsarbete. Den tidigare 
näringslivschefen har under perioden avslutat sin anställning.   
 
Turistbyrån har under perioden flyttat in i kommunhusets foajé.  

Ekonomi 

 
Verksamhetens kostnader är i hög grad finansierade via projektmedel. Näringslivskontoret beräknas 
ha högre projektintäkter än budgeterat vid årets början.  

Personal 
Enheten har haft 5 fast anställda, varav ca hälften i huvudsak varit projektfinansierade, samt ett antal 
timanställda. En person har varit tjänstledig för att prova på nytt arbete och en person har varit 
barnledig, vilket medfört att belastningen på övrig personal har varit hård under perioden.  

 
Framtiden 
Under hösten förbereds de olika regionala samverkansprojekt som planeras igångsättas under början 
av 2019 och Arvidsjaur är därigenom fortsatt en del i regionens och nationens samlade 
utvecklingsarbete inom området näringsliv. 
 
Målrapportering 
Arbetet under perioden följer i stort uppgjorda strategier, projektplaner och mål. Vad gäller översikt 
& tillväxtplanens mål är de flesta bearbetade av näringslivskontoret.   
 
 
 
Peter Manner 
TF chef Näringslivskontoret 
 
 
 
  

Ansvar 741 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 2 167 1 713 2 656 -489 
Verksamhet 2 919 1 588 2 553 366 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 5 086 3 301 5 209 -123 
Intäkter -1 831 -1 734 -2 703 872 
Netto 3 255   1 567 2 507 748 
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Kultur 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 300, 301, 302) 

  



 
Kommunstyrelsens delårsredovisning  2018-01-01 – 2018-08-31  
 

 

Sida 28 av 52 
 

300  Kultur 
 

Verksamhet: 
Bibliotek, kulturskola och medborgarhus. 

Händelser av betydelse 
Den förre kultur- och integrationschefen gick i pension den 30 juni. Kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter har slagits samman från och med den 1 juli. 

Ekonomi 

 
Redovisning per verksamhetsområde 

Vht Benämning Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
466 Barnbibliotek 90 40 50 40 
038 EU-samordning 133 0 133 0 
436 Lokala projekt 0 171 171 -171 
461 Kulturadministration 1 535 856 1 535 0 
462 Bibliotek 3 119 1 768 2 798 323 
463 Kulturprojekt 427 -325 239 188 
465 Medborgarhuset 2 285 1 704 2 473 -188 
691 Kulturskolan 2 816 1 791 2 816 0 
 Summa 10 406 5 993 10 215 192 

 
Inom kulturens olika delar är prognosen att hela verksamheten ger överskott med cirka 192 tkr. 

Personal 
Inga personalförändringar att rapportera. 

Framtiden 
Det finns ett besparingsförslag från Kommunstyrelsen som innebär att Kulturskolan och 
mötesplatsen ska spara 1,3 miljoner inför 2019.  
 
Det finns även ett besparingsförslag från Kommunstyrelsen som innebär att Bibiliteket ska spara 500 
tkr miljoner inför 2019.  
 
Om Kommunstyrelsen beslutar om besparingar inom kulturområdet kommer det att innebära stora 
förändringar inom verksamheten. Främst kommer kommunens barn- och ungdomar att drabbas. 
 
Kulturskolan har flyttats organisatoriskt till ny verksamhetschef. Från år 2019 redovisas kultur 
tillsammans med fritidsverksamheten. 

Målrapportering 
Verksamheterna har inga mål att rapportera. 
  

Ansvar 300, 301, 302 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 6 770 4 974 7 814 -1 044 
Verksamhet 3 647 1 662 2 998 649 
Internhyror 2 502 1 668 2 502 0 
Summa kostnader 12 919 8 304 13 314 -395 
Intäkter -2 513 -2 299 -3 100 587 
Netto 10 406 6 005 10 215 192 
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Arbetsmarknad och integration 
 

Årsredovisning 
2017 

 
(Ansvar 360, 370) 
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36, 37  Integration och arbetsmarknad 

 
Verksamhet 
Resurscentrum (RC) samarbetar med olika aktörer lokalt, nationellt och internationellt, inom olika 
områden som utbildning, aktiviteter, introduktion i samhälle. Flyktingmottagningen, EKB, 18+, 
tvätten, bilpool, vattenbassängen, café, snickeri och KAOS-styrkan ingår i Resurscentrum. 
 
Händelser av betydelse 
Ett flertal av de nyanlända och personer som varit arbetslösa har fått möjligheten till ett arbete. 
 
EKB har succesivt monterats ner under året och vid årets slut kommer det enbart finnas kvar några få 
kvar som inte fyllt 18 år. Boenden är avvecklade och personalen är omplacerad. 18+styrkan har 
övertagit ansvaret för de som finns kvar. 

Ekonomi  

 
 

Ansvar Benämning Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
036 Integration -4 936 -291 -657 -4 279 
037 Arbetsmarknad 1 116 256 298 818 
 Summa netto -3 820 -35 -359 -3 461 

 
Verksamheterna går totalt back 3,5 mkr enligt prognos mot budget. 
 
Vid budgetering har RC har blivit tilldelad en betydligt mindre budget än året innan. 
 
Redan då den minskade budgeten för 2018 lades, borde det ha planerats för nedskärningar i RCs 
verksamhet. Detta har lett till att budgetavvikelsen blir negativ för enheten. 
 
En avvikelserapport är upprättad, innehållande besparingar för år 2018 och 2019. 
 
 
Personal 
RC har i sin grundbemanning fem tjänster, fyra heltider och två halvtider. 
 
  

Ansvar 36, 37 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 8 901 10 013 13 595 -4 694 
Verksamhet 2 114 2 613 3 300 -1 186 
Internhyror 795 530 795 0 
Summa kostnader 11 811 13 156 17 690 -5 879 
Intäkter -15 630 -13 191 -18 049 2 419 
Netto -3 820 -35 -359 -3 461 
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Framtiden 
18+ reduceras allt eftersom behovet av verksamheten avtar. 
 
RC har ett bra och fungerande samarbete med olika aktörer inom olika områden som utbildning, 
aktiviteter, introduktion i samhälle. Det är viktigt att möjlighet ges att fortsätta med den samverkan 
vi byggt upp med skolan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen.  
 

- För att individer skall gå från en passivitet i försörjningsstöd till subventionerade 
anställningar som utformas för de individer som är inskrivna hos socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen.  

- En bra start för individen och att tillgodose arbetsmarknadens olika kompetensbehov.  
 
Ur ett socialekonomiskt perspektiv är detta gynnsamt för kommunen. Försörjningsstöden minskar 
och skatteintäkterna ökar. 
 
 
 
Christina Eliasson 
Chef Resurscentrum  
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Fritid 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 116)
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116  Fritid Gielas 
 
 
Verksamhet 
Fritid omfattar kommunens fritidsanläggningar samt sim-och sporthall.  

Händelser av betydelse  
Det har i stor sett varit normal verksamhet både vid Centrumbadet och vid anläggningar. Badet har 
dock tvingats att montera ner rutschkanan på grund av att den inte blev godkänd vid besiktning. 
 
Ekonomi 

 
Prognos 
Budget beräknas hålla.  

Internkontroll 
Fritidsenheten har redovisat körjournaler som helt stämmer överens med körda kilometer. 

Målrapportering 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under 
år 2018 blev 97 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2017 var 
simkunnigheten 99 %. 
 
 
 
Katarina Landstedt 
Fritidsenheten 
 
  

Ansvar 116 Årsbudget  Utfall period Prognos helår Årsavvikelse 
Personal 2 850 1 725 2 850 0 
Verksamhet 1 450 1 145 1 509 -59 
Internhyror 4 485 2 990 4 485 0 
Summa kostnader 8 785 5 860 8 844 -59 
Intäkter -556 -482 -615 59 
Netto 8 229 5 378 8 229 7 067 
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Räddningstjänst 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 111) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsens delårsredovisning  2018-01-01 – 2018-08-31  
 

 

Sida 35 av 52 
 

111  Räddningstjänst 

Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor, LBE. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. 
 
Verksamheten leds från huvudstationen i Arvidsjaur och utöver denna station finns en 
räddningstjänst i Glommersträsk och ett räddningsvärn utan beredskap i Moskosel. Den 
sammanlagda beredskapen utgörs av en insatsledare, en styrkeledare och sju brandmän. Utöver 
dessa finns en räddningschef i beredskap som är gemensam för räddningsregion Samlas (Sorsele, 
Arvidsjaur, Malå, Lycksele, Arjeplog, Storuman). 
 
Dagtidsorganisationen består av en räddningschef med verksamhetsansvar och två brandinspektörer 
varav en är beredskapssamordnare. 

Händelser av betydelse 
Den tillfälliga räddningschefen från Storuman har slutat från och med 2018-05-31. Ny räddningschef 
har tillsatts.  
 
Vi har haft många larm på dessa åtta månaderna. Redan nu har vi åkt iväg på 91 larm och vi brukar 
ligga på 100 larm per år. Så vi ser en höjning på antal larm.  
 
Vi har haft en allvarlig trafikolycka i år där en person omkom. Det har också varit många skogsbränder 
under sommaren. Vi hade 23 bränder på en 2 veckorsperiod. Det var en tuff prövning för vår 
organisation.  

Ekonomi 

 
Räddningstjänsten går mot ett underskott mot budget. Underskottet härrör sig från skogsbränder och 
kostnader för inhyrd räddningsledare. 
 
Vi håller på att söka pengar av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för alla 
skogsbränder, men det är osäkert hur mycket vi får tillbaka. 
 
Vi har köpt räddningschefstjänsten av en annan kommun vilket innebär högre kostnader.  
 
Vi har blivit mycket bättre på att ta betalt på onödiga larm och att ta betalt av RVR (restvärdesräddning).  
 
Det kommer att bli mer intäkter inom Räddningstjänsten för att vi kommer att utföra 
brandinspektioner på objekt samt hålla i mer utbildningar, till exempel heta arbeten och HLR (hjärt -
lungräddning).  
  

Ansvar 111 Årsbudget Utfall period Prognos  Årsavvikelse 
Personal 6 001 4 268 6 400 -399 
Verksamhet 1 465 1 372 2 900 -1 435 
Internhyror 951 634 0 951 
Summa kostnader 8 416 6 274 9 300 -884 
Intäkter -612 -144 -1 024 412 
Netto 7 804 6 129 8 276 -472 
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Framtiden 
Vi planerar att skaffa oss en lastväxlare med två tankar som rymmer 10 kubik vatten vardera, som 
man även kan köra dricksvatten med. Tankbilen som vi har i Arvidsjaur nu kommer att förflyttas till 
Glommersträsk, där det finns risk för bränder i de olika industrier som finns där. Vi planerar att skaffa 
förstainsatsfordon till Glommersträsk och sälja basbilen som vi har där nu. Investeringen är beslutad 
av KF. 
 
Räddningstjänsten har beställt ett höjdfordon.  
 
Vi som jobbar heltid på stationen utbildar oss inom inspektion och räddningsledning, vilket gör oss 
bättre lämpade att utöva tillsyn och arbeta förebyggande inom kommunen.  
 
Intern kontroll 
Vi har kontrollerat fakturorna som vi konterat. Inga fel upptäcktes. 
 
 
Magnus Öhman 
Räddningschef 
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Affärsverksamheter 
 

Delårsredovisning 
2018-08-31 

 
(Ansvar 113, 118, 641, 681) 
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Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella 
kostnader och intäkter 
 

 Årsbudget Utfall Prognos Årsavvikelse 

   perioden    

CAMP GIELAS      

Kostnader 8 965 5 592 8 965 0 
Intäkter -8 550 -7 508 -8 850 300 

NETTO 415 -1 916 115 300 
 

  

   
AVFALLS ENHETEN   
Kostnader 10 090 5 756 10 442 -352 
Intäkter -10 770 -7 490 -11 415 645 

NETTO -680 -1 734 -973 293 
      

VA-ENHETEN      

Kostnader 14 105 8 431 13 124 981 
Intäkter -15 950 -10 779 -16 057 107 

NETTO -1 845 -2 348 -2 933 1088 
    

STADSNÄT   
Kostnader 3 527 1 029 3 250 277 
Intäkter -2 372 -1 296 -2 080 -292 

NETTO 1 155 -267 1 170 -15 
 

     

TOTAL -955 -6 265 -2 621 1 666 
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113  Camp Gielas  
 
Händelser av betydelse  
Under årets vintersäsong hade Camp Gielas riktigt bra beläggning. Sommaren bjöd på ett fantastiskt 
väder. Detta innebar för Camp Gielas del att juni och juli hade bra beläggning. Säsongen avslutades 
dock tidigare än vanligt i augusti. Detta antas bero på att norrmännen återvände till sitt eget 
hemland, just på grund av att vädret var så fint även i Norge.  
 
Ekonomi  
Personal 
Personalkostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst 
på att verksamheten har haft en pensionsavgång. Personalbudget beräknas att hålla.  
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är lägre jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsbudget 
beräknas att hålla. 
 
Intäkter 
Camp Gielas totala intäkter är högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst 
på ökad beläggning samt att interhyran för sporthallen redovisas i år. Intäktsbudget beräknas att ge 
ett överskott med cirka 300 tkr.  
 
Prognos 
Camp Gielas prognostiserar ett överskott med 300 tkr i nettobudgeten. 

Framtiden 
Förhoppningar finns om en riktigt bra höst. Flera olika träningsläger inom vitt skilda idrotter har 
bokat boende och sporthall vid anläggningen. Under hösten måste dock en ny fräs köpas till pist-
maskinen. Kostnaden beräknas bli mer än 200 tkr. Detta bör dock inrymmas i verksamhetsbudget. 

Internkontroll 
Camp Gielas har redovisat körjournaler som helt stämmer överens med körda kilometer. 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under året. 

Målrapportering 
Camp Gielas har under vårvintern och sommaren år 2018 genomfört enkätundersökningar. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid stugbyn och campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg.  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

 

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyg. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mer 
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta antas bero på att en standardhöjning 
håller på att genomföras. 
 
Camp Gielas 
Katarina Landstedt  



 
Kommunstyrelsens delårsredovisning  2018-01-01 – 2018-08-31  
 

 

Sida 40 av 52 
 

 

Camp Gielas 2018-08-31      
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2018 
Redovisat 
2018-08-31 

Prognos 
2018 

Redovisat 
2017-08-31 

Redovisat 
2017-12-31 

Förbrukningsavgifter 8 550 1 623 8 850 1 218 2 339 
Bidrag 0 146 0 175 242 
Skatter, räntor m.m. 0 15 0 0 15 
Sidoordnade intäkter 0 5 723 0 4 926 6 065 
Summa 8 550 7 507 8 850 6 319 8 661 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -591 -394 -591 -656 -507 
Tjänsteköp -3 748 -2 197 -3 748 -2 497 -3 634 
Personalkostnader -4 626 -2 999 -4 626 -2 675 -4 270 
Av och nedskrivningar -1 603 -1 027 -1 603 -728 -1 093  
Övriga rörelsekostnader 0 -0 -0 -0 -0 
Summa -10 568 -6 617 -10 568 -6 556 -9 504 
       
Verksamhetens 
nettokostnader -2 018 -890 -1 718 -237 -843 
       
Ränteintäkter      
Räntekostnader -174 -119 -174 -131 -193 
       
Periodens resultat  -2 192 771 -1 892 -368 - 1 036 
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Camp Gielas per verksamhet 2018-08-31    
tkr       
       

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt  

2018-08-31 
Stugby & 
Camping  Skidspår  Vittjåkk Prästberget Sporthall 

Förbrukningsavgifter 1 623 213 110 289 86 925 
Bidrag 146 146 0 0 0 0 
Skatter, räntor m.m. 15 8 0 8 0 0 
Sidoordnade intäkter 5 723 5 694 0 0 11 18 
Summa 7 507 6 061 110 296 97 943 
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -394 -133 -38 -0 -44 -179 
Tjänsteköp -2 197 -913 -186 -245 -374 -479 
Personalkostnader -2 999 -2 005 -161 -51 -213 -569 

Av och nedskrivningar -1 027 -400 -38 -228 -34 -327 
Övriga rörelsekostnader -0 -0 -0 -0 0 0 
Summa -6 617 - 3 451 -423 -524 -665 -1 554 
Verksamhetens 
nettokostnader 890 2 610 -313 -228 -568 -611 
        
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 

Räntekostnader -119 -49 -4 -20 -7 -39 
Periodens resultat  771 2 561 -317 -248 -575 -650 
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64   Vatten och avlopp  
 
 
Händelser av betydelse  

 Enheten har gjort en omorganisation under sommaren. I samband med att en hjullastare 
togs bort så flyttades en anställd från gatusidan till VA. Detta för att vi bemannar slambilen 
med egen personal. 

 Kommunens VA-plan är antagen i kommunfullmäktige. 
 Delar av anläggningsregistret har delats in i komponenter.  

 
Ekonomi 
Årets intäkter räknas bli högre än förra året och det beror på att taxan har höjts med 3 % utöver KPI i 
år. Verksamhetskostnaderna är i paritet med föregående år förutom avskrivningarna som minskat 
med 500 tkr i år jämfört med förra året. Detta beror på komponentavskrivningen och att 
avskrivningstider justerats. 
  
Prognosen för personalkostnaderna är lägre än budgeterat. En anledning är att vid budgetläggning 
antogs att arbetsstyrkan skulle utökas 1 maj men det blev först från 1 juli. Det finns även en post för 
beredskap och övertid som varierar beroende på hur mycket som händer efter ordinarie arbetstid. 
 
Prognosen visar på ett överskott för 2018. 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
 
Flera av våra vattenverk, reningsanläggningar och pumpstationer är i behov av renovering samt att 
förnyelsetakten på vårt ledningsnät är lägre än genomsnittet. Vår VA-plan ger en genomlysning av hela 
vår verksamhet och kommer att ligga till grund för långsiktig planering och ställningstagande. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar.  
 
Frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät måste öka för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Även renspolning av Arvidsjaurs dricksvattennät måste ökas 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.  
 
Internkontroll 
VA-enheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de 
överensstämmer med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några 
påpekanden har fått göras. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. VA-enhetens mål är: 

 Allt utgående vatten från våra vattenverk ska ha god kvalitet - uppfyllt 
 Årligen ska ett antal brandposter kontrolleras i kommunen - ej uppfyllt ännu 
 Inga källarupptryckningar - ej uppfyllt 

 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef  
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Vatten och avlopp resultaträkning 2018-08-31 
tkr 

 

 
  

  
 

Rörelsens intäkter 
Budget 

2018 
Redovisat 

2018-08-31 
Prognos 

2018 
Redovisat 

2017-08-31 
Redovisat 

2017-12-31 

Förbrukningsavgifter 
 

15 300 10 292 15 433 9 958 14 829 

Bidrag 300 138 208 138 207 

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 

 
 

0 

 
 

126 126 0 125 

Sidoordnade intäkter 350 222 290 70 420 

Summa 15 950 10 779 16 057 10 166 15 581 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier 

 
-1 675 

 
-1 239 -2 065 -1 368 -2 020 

Tjänsteköp -7 919 -4 362 -6 734 -3 999 -6 761 

Personalkostnader -4 511 -2 830 -4 325 -2 959 -4 419 

Av och nedskrivningar -1 493 -998 -1 493 -1 247 -2 005 
Övriga rörelsekostnader    0 -43 

Summa -15 598 -9 429 -14 617 -9 573 -15 248 

  

  

   
Verksamhetens 
nettokostnader 352 1 350 1 440 593 333 
       
Ränteintäkter    0 0 

Räntekostnader -332 -223 -332 -250 -369 
       

Periodens resultat  19 1 127 1 108 343 -36 
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Vatten och avlopp per verksamhet 2018-08-31     
tkr      
      

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt       

2018-08-31 
Ofördelade 
kostnader Vattenverk Avloppsverk Ledningar 

Förbrukningsavgifter 10 292 10 292 0 0 0 
Bidrag 138 138 0 0 0 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 126 113 0 12 2 
Sidoordnade intäkter 222 222 0 0 0 
Summa 10 799 10 766 0 12 2 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 239 -428 -215 -402 -194 
Tjänsteköp -4 362 -1 349 -1 263 -1 047 -704 
Personalkostnader -2 830 -2 830 0 0 0 
Av och nedskrivningar -998 -160 -82 -382 -375 
Övriga rörelsekostnader -0 -0 -0 -0 -0 
Summa -9 429 -4 768 -1 559 -1 830 -1 272 
       
Verksamhetens 
nettokostnader 1 350 5 996 -1 559 -1 818 -1 270 
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -223 -12 -15 -50 -145 
       
Periodens resultat  1 127 5 986 -1 574 -1 868 -1 415 
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681  Avfallsenheten  
 

Händelser av betydelse  
1:a januari införde vi krav på genomskinliga säckar på ÅVC. Anledningen var att de svarta 
sopsäckarna oftast var helt osorterade och kunde i princip innehålla det mesta, däribland farligt 
avfall. Vi kommer innan årets slut att göra en plockanalys på de genomskinliga säckarna och jämföra 
med plockanalysen som vi gjorde innan införandet. Ur arbetsmiljösynpunkt så är de genomskinliga 
säckarna bra då man kan se vad som finns i dem. De minskar risken för felsorterat då personalen i 
många fall hinner tillrättavisa kunden innan denne kastar säcken i containern. Risken för skärskador 
mm minskar också. 
 
Nya förordningar publicerades under sommaren som börjar gälla år 2021, se rubriken ”framtiden” 
längre ner i detta dokument. Ännu vet vi inte betydelsen av dessa förordningsändringar. 
 
En reviderad/ny avfallsplan togs fram och beslutades i Kommunfullmäktige år 2016. Framtagande av 
denna var även en rekommendation i Översikts- och tillväxtplanen. Vi jobbar nu efter den 
avfallsplanen. 
 
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit även under denna säsong. Slamtömningen 
fungerar bra i egen regi.  
 
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor samt allmänhet. På 
antalet anmälda ser man att intresset är större än förra året. Även i år hade vi skräpplockardagar 
även för allmänheten. Totalt 1 290 st anmälda till årets skräpplockardagar, vilket är rekord. En ökning 
mot föregående år då 1 170 st var anmälda till arrangemanget. Nytt för i år var att kommunanställda 
fick utnyttja sin friskvårdtimme till skräpplockning. 
 
Vi har tidigare år haft problem med ”nattliga gäster” på alla kommunens ÅVC under höstperioden. Vi 
har under de senaste åren sökt tillstånd hos Länsstyrelsen för kameraövervakning på Arvidsjaurs ÅVC 
och installerat 2 st kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen. Detta eftersom det främst är deras 
material som är mest åtråvärt för tjuvarna. Vi har även byggt dörrar på vårt skärmtak där 
elektroniken förvaras. Även detta med ekonomiskt stöd från El-kretsen. Under 2018 har vi inte haft 
ett enda försök till inbrott på Arvidsjaurs ÅVC vilket visar att våra åtgärder fungerar. Denna sommar 
har problemlösningen riktats till Glommersträsk ÅVC där vi byggt dörrar till elektronikförvaringen. 
 

Statistik  
Under perioden fram till 2018-08-31 så har det varit 32 088 st. besökare (fordon) på Arvidsjaurs ÅVC. 
 
Mängden inkommen avfall januari-juni. År 2018 redovisas 2018-08. 
 2018-08 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 
Avfall till sortering 4,7 ton 10 ton 12 ton 8,6 ton  9,5 ton 
Restavfall till Deponi 55,7 ton 0 ton 0 ton 32 ton  53 ton 
Brännbart 469 ton 307 ton 156 ton 247 ton  255,5 ton 
Hushållsavfall 917 ton 990 ton 776 ton 758 ton  745,5 ton 
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Ekonomi 
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen (verksamhet 561) ligger bättre till än budget för 
perioden, men räknas jämna ut sig andra delen av året pga. ökade traktorkostnader, kostnad för 
förvaltningsekonom, ej inkomna fakturor på ca 300 tkr, indexhöjningar, flisning samt utlastningar 
mm. Dock har vi mindre miljöundersökningar än tidigare år som jämnar ut. 
 
Den affärsmässiga delen (verksamhet 563) går ca 170 tkr bättre än budget för perioden och om man 
jämför mot fjolårets utfall för samma period ligger vi ca 135 tkr bättre till. Anledningen att vi ligger 
bättre än budget beror delvis att metallpriserna är högre än föregående år. Mer inlämning av 
företagsavfall bidrar också.  
 
Å-nyo (vht 566) ligger ca 8 tkr bättre än budget för perioden samt ca 18 tkr bättre än samma period 
förra året. Något sämre intäkter från försäljning och mer utgifter i form av indragning av fiber. Vi har 
vikarier med lönebidrag som hjälper till att hålla nere personal kostnaderna. Försäljning i tältet på 
ÅVC har fram till augusti månads utgång bidragit till ca 92,5 tkr. Kommunala verksamheter har 
kostnadsfritt hämtat ut varor till ett värde av 10,6 tkr. Anledningen till detta är att de av kommunala 
verksamheter anspråkstagna inventarier är små poster som skulle medföra omfattande 
administration ifall de skulle internfaktureras. Om verksamheterna som hämtat ut varor istället skulle 
handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat på 100-120 tkr.  
 
Slamtömningen (vht 562) går bra och ligger just nu bättre än budget. Alla kostnader för chauffören 
har dock inte inkommit samt att alla brunnar som är tömda under augusti inte är fakturerade. Med 
detta i åtanke ligger vi nära budget och även nära samma nivå som ifjol. Klarar vi oss från större 
haverier på slambilen så kommer vi att kunna hålla budget eller något bättre än budget. 
 

Prognos 
Vht 561, lagstadgad avfallshantering: Verksamheten har ökade kostnader, ex traktorkostnader som 
nu är verklig kostnad då traktorn har gps, förvaltningsekonom, indexhöjningar mm. Dessa kostnader 
vägs upp av mindre mängd miljöundersökningar samt mer intäkter för bla fritidshus. Vi ligger 
betydligt bättre än budget för perioden, men flera kostnadskrävande åtgärder är planerade årets 
sista månader. Prognosen sätts ca 145 tkr bättre än budget. 
 
Vht 562, slamtömning: Om det fortsätter att flyta på bra utan större haverier eller andra oplanerade 
och kostsamma utgifter under resten av säsongen finns det anledning att tro att vi hamnar något 
bättre än budget, ca 35 tkr. Ser man på utfall och budget för perioden ligger vi 100 tkr bättre än 
budget, men vid en kontroll så har inte kostnaderna från VA-enheten på chauffören inkommit och 
med dessa inräknat så ligger vi i princip på budget. Lönekostnaderna ca 20 tkr mindre än budgeterat 
för perioden. 
 
Vht 563, affärsdrivande avfallshantering: Det går bra för verksamheten. Metallpriserna har ökat 
sedan tidigare år vilket ger en mer intäkter än budgeterat samt även mer inlämning av företagsavfall. 
I dagsläget ligger vi ca 173 tkr bättre än budget för perioden, men då vi kommer att ha utgifter under 
hösten som vi inte haft tidigare under året så läggs prognosen på ca 115 tkr bättre än budget. 
 
Vht 566, Å-nyo: Om försäljningen kan hålla det snitt som det gjort under aktuell period så bör vi 
kunna hamna väldigt nära budget. I dagsläget ligger vi 8tkr bättre än budget för perioden så vi ligger 
bra till för att hamna nära budget. Detta till stor del pga. av lönebidrag.  
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Ovanstående prognoser är bedömt efter hur verksamheterna ligger till 2018-08-31 och kan komma 
att ändra sig under årets sista månader. Prognosen kommer då att ändras kontinuerligt vid budget 
och prognostillfällena. Vissa kostnader är inte linjära under året då vissa händelser sker under viss tid 
av året. 
 

Personal  
På Å-nyo har det under perioden varit 1 st heltidsanställd och 2 st deltidsanställda. På Arvidsjaurs 
ÅVC är det 2 st heltidsanställda samt 1 st på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 20 % sjukfrånvaro 
under perioden och beror på en långtidssjukskrivning bland Å-nyo-personalen samt en axeloperation 
på en av ÅVC-personalen. 

Framtiden 
Vi måste fortsätta att nå ut och informera medborgarna om vikten av att använda de 
återvinningsstationer som finns i kommunen. Att påminna alla om att man lämnar förpackningar 
gratis om man sorterar ut dessa. Denna insamling finansieras av de producenter som levererar 
förpackningarna, detta kallas producentansvar. Hamnar förpackningarna i soptunnan är det inte 
längre kostnadsfritt, det finansieras då av avfallstaxan. Vid den senaste plockanalysen 2015 visade 
det sig att nästan ¼ av vikten bestod av förpackningar som egentligen kunde ha lämnats gratis på en 
återvinningstation om de hade sorterats ut. Nästa plockanalys sker under hösten 2018. 
 
Nya förordningar publicerades under sommaren som säger att producenterna ska samla in 
förpackningar och returpapper från 60 % av alla bostäder från och med 1 januari 2021. Från 2025 ska 
insamling ske från alla bostäder som inte avböjt borttransport, de ska även stå för alla kostnader. 
Tidigare var det på förslag att kommunerna skulle få detta ansvar, men så blev det inte. Även 
kommunernas matavfall behandlades, kommunerna ska senast 1 januari 2021 erbjuda abonnenterna 
insamling av utsorterat matavfall. Dock finns möjlighet att för enskilda kommuner att erhålla dispens 
från det kravet, vilket kan vara en god idé för Arvidsjaurs kommun. 
 
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider. 
 
Måluppfyllelse och kvalité 
Under 2016 togs en ny renhållningsordning fram, i denna finns det aktuella mål samt en plan om hur 
dessa ska följas upp. De mål som är framtagna i renhållningsordningen rör inte bara avfallsenheten, 
utan även andra verksamheter ex. kostenheten, miljöenheten, gata och park osv. 
Nedanstående mål är mål som kommunen ansvarar för och är direkt kopplade till avfallsenheten: 
 

 Mål: Till år 2018 ska mängden felsorterat avfall för fraktionerna förpackningar, farligt avfall 
samt deponirest ej överstiga, för förpackning 20 %, för farligt avfall 0,2 % samt för deponirest 
ej överstiga 2%. 

Sammanfattning av målet: Under hösten 2018 kommer det att genomföras en 
skräpplocksanalys där de felsorterade mängderna tas fram och på så sätt se ifall målet 
uppfylls eller ej. Vägen till att nå målet är informationsinsatser där vi uppmanar till 
källsortering. 
 

 Mål: Allt avloppsslam skall omhändertas och användas. 

Sammanfattning av målet: Anläggningsjord tillverkas av både externt avloppsslam och 
slammet från reningsverket som blandas med komposten från ÅVC och aska från 
värmeverket. Prover har tagits på jorden och de visar att vi får använda den som en 
anläggningsjord. I dagsläget har vi dock för lite avsättning för att använda all jord men vägen 
mot målet är påbörjad. 
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 Mål: Kommunen ska arbeta för att inom en tvåårsperiod vända den ökade trenden av säck 

och kärlavfall per person. 

Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om 
källsortering samt kopplingen mellan kostnader och källsortering. D.v.s. ju bättre vi sorterar 
desto mindre kostnader för avfallshanteringen. Mätning genomförs år 2019. Vid en 
lägeskontroll så ser vi att det går bra och att trenden redan är vänd. År 2015 var mängden 
avfall från den gröna tunnan 205 kg/person. År 2016 minskade mängden till 194 kg/person 
till att år 2017 minska ner till 187 kg/person. Vid dessa beräkningar tas hänsyn till in och 
utpendling, gästnätter osv.  

 

 Mål: År 2020 ska mängden säck och kärlavfall per person minskat med 5% jämfört med 2015. 
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om 
källsortering samt kopplingen mellan kostnader och källsortering. Dvs ju bättre vi sorterar 
desto mindre kostnader för avfallshanteringen. Sluttid för målet var 2020, men vi ser redan 
nu att mängderna har minskat mer än 5% om man tar hänsyn till de många gästnätter vi har i 
kommunen samt in och utpendling. 
 

 Mål: Senast 2020 ska minst 15 % av hushållen ha hemkompostering av hushållsavfall. 
Sammanfattning av målet: I dagsläget har 10,3 % av hushållen kompostering av 
hushållsavfall. 
 

 Mål:Till år 2018 ska nöjdheten hos kunderna kartläggas. 
Sammanfattning av målet: Tidsmässigt är vi inte i fas med målets tidsaspekt. Vi hann göra en 
omfattande kundundersökning ”Kritik på teknik” redan 2016 i samarbete med SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), den beställdes efter det att planen skickats in till politiken. Det 
kändes då som kaka på kaka att göra en ny undersökning 2017. Vi anser att SKL:s 
undersökning var av bra kvalité och kommer att delta i nästa omgång av kritik på teknik som 
genomförs 2019 och får då samma antal undersökningar under avfallsplanens livslängd som 
om vi kört enligt plan. Resultatet av senaste undersökningen var väldigt positiv. 
 
Kundundersökningens svar: 
79 % nöjdhet på Avfallshanteringen som helhet. 
81 % nöjdhet avhämtningen av hushållsavfall. 
76 % nöjdhet på Återvinningscentralerna. 
77 % nöjdhet på att lämna farligt avfall. 
80 % nöjdhet på att lämna förpackningar och tidningar. 
76 % nöjdhet på hämtning av matavfall (blandas i gröna tunnan). 

 
Intern kontroll 
Avfallsenheten jobbar vidare med intern kontroll. Bland annat granskas fakturor och jämförs med de 
avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll är fastställt av kommunfullmäktige. 
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Avfallsenheten 2018-08-31      
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2018 
Redovisat 

2018-08-31 
Prognos 

2018 
Redovisat 

2017-08-31 
Redovisat 

2017-12-31 
Förbrukningsavgifter 10 373 7 100 10 860 6 682 10 429 
Bidrag 295 253 379 221 334 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 102 137 175 4 102 
Summa 10 770 7 490 11 414 6 907 10 865 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -396 -225 -437 -206 -371 
Tjänsteköp -7 071 -3 811 -7 453 -3 315 -6 719 
Personalkostnader -2 623 -1 720 -2 555 -1 660 -2 607 
Av och nedskrivningar -540 -360 -546 -356 -534 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 
Summa -10 631 -6 116 -10 991 -5 537 -10 232 
       
Verksamhetens 
nettokostnader 139 1374 423 1 370 633 
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -81 -55 -81 -69 -102 
       
Periodens resultat  58 1 319 342 1 301 531 
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Avfallsenheten per verksamhet 2018-08-31     
tkr       
       

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt    

2018-08-31 

Lagstadgad 
avfalls-

hantering 
Slam-

hantering 

Affärsmässig 
avfalls- 

hantering Å-NYO  
Förbrukningsavgifter 7 100 5 312 548 955 285  
Bidrag 253 71 0 16 166  
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0  
Sidoordnade intäkter 137 62 0 0 75  
Summa 7 490 5 445 548 972 525  
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -225 -97 -112 -16 0  
Tjänsteköp -3 811 -3 265 -219 -275 -52  
Personalkostnader -1 720 -952 -48 -194 -525  
Av och nedskrivningar -360 -295 -59 -6 0  
Övriga 
rörelsekostnader     0  
Summa -6 116 -4 609 -438 -491 -577  
        
Verksamhetens 
nettokostnader 1 374 836 110 481 -52  
        
Ränteintäkter 0 0 0 0 0  
Räntekostnader -55 -48 6 2 0  
        
Periodens resultat  1 319 788 104 479 -52  

 
 
Johan Åberg 
Avfallsenheten 
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118  Arvidsjaur stadsnät 
 
Händelser av betydelse 
Bredbandsutbyggnad på tätorten pågår. Fyra av nio områden är klara. På ytterligare två områden är 
schakt klart, installation av fiber och kundenheter pågår. Det innebär att ytterligare ca 50 kunder 
ansluts i år. 
Två områden återstår, med totalt ca 25 anmälda kunder. Dessa två områden är byggt med 
traditionell fiber, som är betydligt dyrare och tar väsentligt längre tid att förtäta.    
 
Endast Renträsk, Pjesker och Järvträsk uppfyller alla villkor för bredbandsutbyggnad. Tillstånd från 
trafikverket erhållet för Renträsk och Pjesker, ansökan pågår för Järvträsk. 
Byggstart i Renträsk planerat till V37 och till V39 i Pjesker. Till Pjesker återstår att ska bygga fiber 
mellan Renträsk och Pjesker, delar av det arbetet utförs när snön fallit. 
 
Alla stadsnätets ADSL stationer är nu nedlagda, och de drabbade kunderna som inte har tillgång till 
fiber är hänvisade till mobila lösningar.  
 
Utbyte av gammal utrustning i centralnoden är till 98% klart.  
 
Ny kylanläggningen med redundans samt ett nytt släcksystem som fyller MSB och PTS krav på 
robusta noder är installerade. 
 
För att säkerställa kontinuerlig drift och underhåll av stadsnätet har dels avtal tecknats med företag 
som hanterar kabelanvisning och alla ärenden i Ledningskollen, utom samordningsärenden. Och dels 
kommer avtal tecknas med företag som hanterar fältservice, som ger tillgång till tekniker 7/24/365 
samt ett gemensamt reservdelslager tillsammans med IT Norrbotten och andra stadsnät. 
 
Gemensamt driftsäkerhetsprojekt pågår. Projektet genomförs under året tillsammans med IT 
Norrbotten och övriga stadsnät i Norrbotten för att säkerställa att stadsnäten uppfyller kraven enligt 
lag (2003:389) och PTSFS 2015:2. 
 
Ekonomi 
Antalet kunder har hittills ökat med ca 7% sedan förra året. 
Vi har upptäckt skador på nätet, bl.a. sönderfrysta spridningspunkter, det kommer att orsaka 
merkostnader på uppskattningsvis ca 250 tkr.  
 
Framtiden. 
Projektet med att upprätta ledningsrätter för de områden där vi har fiber markförlagd på kommunens 
mark fortsätter.  
Driftsäkerhetsprojektet fortsätter samt fortsatt utbyte av gammal utrustning i övriga noder. 
 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i tätorten och på landsbygden så länge vädret tillåter. Två av de 
återstående områden i tätorten kommer att bli väsentligt dyrare än övriga delar av tätorten pga den 
metod som användes vid utbyggnaden för ca 10 år sedan. Antalet anmälda hushåll är i nuläget för få 
för att fortsätta utbyggnaden med nya förläggningsmetoder.  
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Arvidsjaur stadsnät 2018-08-31 
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
Budget 

2018 
Redovisat 

2018-08-31 
Prognos 

2018 
Redovisat 

2017-08-31 
Redovisat 

2017-12-31 
Förbrukningsavgifter 2 372 1 296  2372 877 3140 
Verksamhet      
 
Bidrag      
Skatter, räntor m.m.      
Sidoordnade intäkter 0 0 0 0 0 
Summa 2 372 1 296  2372 877 3 140 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -600 -267 -600 -40 -1 679 
Tjänsteköp -2 571 -528 - 1500 -1 178 -1 988 
Personalkostnader -356 -234 -356 -229 -353 
Av och nedskrivningar -342 -227 -342 -302 -455 
Övriga rörelsekostnader      
Summa -3 869 -1 256 -2 798 -1 749 -4 475 
       
Verksamhetens 
nettokostnader -1 497 39 -426 -872 -1 335 
       
Ränteintäkter      
Räntekostnader -26 -18 -26 -21 -30 
       
Periodens resultat  -1 523 22 -452 -893 -1 365 

 
 
 
Glen Eriksson 
Arvidsjaurs Stadsnät 
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Uppföljning – 
Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00281/2017 049 
 
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet. Kommunens 
verksamhet finansieras med skattemedel, vilket innebär att kommunen har ett 
helhetsansvar gentemot medborgare och medarbetare.  
 
Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå 
som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera 
väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora 
konsekvenser. 
 
Genom en god intern kontroll skapas förtroende för kommunens service, 
tjänster och varor. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att 
det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2018-02-06 § 6 internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter 2018. 
 
Granskning har inlämnats avseende avtalsuppföljning, efterlevnad av 
kommunstyrelsens delegationsordning och körjournaler. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan 

Utdragsbestyrkande 
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AVTALSTROHET 

Mål/Styrdokument:  Inköpspolicy 
Kontrollmoment:  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. 
Metod för uppföljning:  Stickprov  
 Där avvikelser upptäcks. 
Kontrollansvarig: Upphandlare 
Frekvens: Två gånger per år, i samband med delårs- och årsredovisning och 

bokslut 
 
Vi har valt ut följande två konton att titta närmare på: 
 
Konto 6435 Böcker, Tidningar och elektronisk media 
Avtalsleverantör på böcker och ljudböcker är Adlibris från 2018-02-01. 
 
Totalt antal fakturor: 250 st. 
Totalt belopp: 368 598 kr  
 
3 största leverantörerna på detta konto, värden exkl. moms 
Adlibris  94 st. fakturor  Totalt värde: 78 911 kr  
BTJ 45 st. fakturor  Totalt värde: 52 324 kr (37 fakturor efter att avtalet har löpt ut) 
Läromedia 37 st. fakturor   Totalt värde: 74 797 kr 
    
Läromedia är vår avtalsleverantör på läromedel. Ovanstående fakturor från Läromedia avser 
läromedel så de är felkonterade och inte handlat av fel leverantör.  
 
Sedan finns det ströfakturor från andra leverantörer som mest innehåller prenumerationer, 
specifika författningar t ex olika bestämmelser. 
 
Reflektion: 
Kommunen har handlat rätt varor och av rätt leverantör i största mån i denna kontroll avseende 
litteratur. 
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Konto 6427 Läromedel/Pedagogiskt material  
Antal fakturor.    197 st. Totalt värde: 580 588 kr inkl. moms 
Antal fakturor från avtalsleverantörer:   103 st. Totalt värde: 342 003 kr inkl. moms 
Antal fakturor från icke avtalsleverantörer:   94 st. Totalt värde: 238 585 kr inkl. moms 
 

  
 
 
Reflektion: Syftet för denna kontroll var att se i hur stor omfattning vi handlar Läromedel och 
pedagogiskt material av avtalsleverantörer eller icke avtalsleverantörer. Innehållet på fakturorna 
är inte granskade. 
 
Informationen är hämtad ur Inköp & Faktura 
 
Upphandlingsenheten  

52%
48%

Inköp av Läromedel/Pedagogiskt material 
baserat på konto 

Antal fakturor från
avtalsleverantör:

Antal fakturor från
Icke avtalsleverantör:
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EFTERLEVNAD AV DELEGATIONSORDNING 

Mål/Styrdokument:  Kommunstyrelsens delegationsordning 
Kontrollmoment:  Delegationer följs inte/beslut skrivs inte när det gäller delegation 

inom personalområdet. 
Metod för uppföljning:  Stickprov  
Kontrollansvarig HR-chef 
Frekvens: Två gånger per år, i samband med delårsredovisning och bokslut 
 
 
 
14 stycken enskilda löneförhandlingar är genomförda under de första åtta månaderna 2017.  
Rätt delegat i 13 av 14 ärenden.  
 
Samråd med Personalchef i enlighet med delegationsordningen har skett i alla förhandlingar, 
vilket är en klar förbättring mot tidigare.  
 
Vid nyanställningar - individuell ingångslön - finns också krav på samråd med personalchef enligt 
delegation, utifrån att vi som EN sammanhållen arbetsgivare ska kunna ta ansvar för vår 
gemensamma och önskvärda lönebild.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att det samråds med personalchefen i högre omfattning 
mot tidigare år, men ej i 100 % av nyrekryteringarna. Här finns förhoppningar om att den nyligen 
antagna rekryteringsriktlinjen ska bli till hjälp för att uppnå 100 % måluppfyllelse beträffande den 
typen av enskilda löneförhandlingar. 
 
Åsa Fjällman 
HR-chef 
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KÖRJOURNALER 

Mål/Styrdokument:  Skattelagstiftning 
Kontrollmoment:   Körjournaler till kommunens personbilar kontrolleras.  
Metod för uppföljning:  Samtliga körjournaler till kommunens personbilar kontrolleras.  
Kontrollansvarig:  Förvaltningschefer. 
Frekvens:   Två gånger per år, i samband med delårsredovisning och bokslut 
 
Ett fåtal inrapporteringar har inkommit i samband med delårsbokslutet. Det är dock svårt för 
verksamheterna att veta vad det är som skall följas upp. De inkomna rapporterna har redovisats 
på olika sätt.  
 
611 Fastigheter 
Körjournaler finns i alla fastighetsenhetens bilar och kontroll av dessa har utförts. 
Dokumentation av direktupphandlingar fungerar. 
 Ifylld blankett är bifogad. 
 
761 IT 
Körjournaler kontrolleras löpande. 
 
116 Fritid Gielas 
Fritidsenheten har redovisat körjournaler som helt stämmer överens med körda kilometer. 
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Delårsredovisning 
2018-08-31  
– Hela kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00212/2018 042 
 
Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2017-01-01—08-31 har 
upprättats. 
 
Arvidsjaurs kommun visar ett prognostiserat överskott om ca 2,1 mkr. 
Verksamheterna har arbetat på ett kostnadsmedvetet sätt och varit 
återhållsamma i hantering av tilldelade resurser. 
 
Arvidsjaurs kommun står, liksom kommunsektorn i stort, inför stora 
utmaningar. De äldre blir fler samtidigt som antalet unga ökar. Det innebär 
att kommunen behöver mer äldreomsorg, mer barnomsorg och mer personal 
i både omsorg och skola. Det kommer att behövas ekonomiska och 
verksamhetsmässiga prioriteringar kommande år för att klara kommunens 
kärnuppgifter. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Delårsredovisning 2018-01-01—08-31 för Arvidsjaurs kommun 

godkänns. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Delårsbokslut
Arvidsjaurs kommun 

2018-08-31
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Sammanfattning

Delårsresultat

+ 29,9 mkr

God ekonomisk 
hushållning uppnås

JA!
Sjuktal

5,32 %

Invånarantal

6 397
Resultatprognos

+4 mkr Finansiella mål

5 av 6 
uppfyllda
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Arvidsjaurs kommuns delårsredovisning visar 
hur kommunmedlemmarnas gemensamma 
skattemedel hittills har använts under 2018 och 
hur mål inom verksamheterna har uppfyllts. 
Verksamheten i kommunen är omfattande och 
berör alla som lever och verkar i kommunen.

Arvidsjaurs kommun visar ett prognostiserat 
överskott om ca 4 mkr.  Verksamheterna har 
arbetat på ett kostnadsmedvetet sätt och varit 
återhållsamma i hantering av tilldelade resurser.

Arvidsjaurs kommun står, liksom 
kommunsektorn i stort, inför stora utmaningar. 
De äldre blir fler samtidigt som antalet unga 
ökar. Det innebär att kommunen behöver mer 
äldreomsorg, mer barnomsorg och mer personal 
i både omsorg och skola. Det kommer att 
behövas ekonomiska och verksamhetsmässiga 
prioriteringar kommande år för att klara 
kommunens kärnuppgifter.

Under 2015 och 2016 tog kommunen emot 
många flyktingar och ensamkommande barn. 

Vid årsskiftet 2015/2016 ändrades politiken i 
Sverige vilket innebar att färre ensamkommande 
har kommit till kommunen. Verksamheten har 
därför minskat drastiskt under året i takt med 
att ungdomarna fyllt 18 år och skrivits ut från 
HVB-hemmen. Det har därmed genomförts 
personalminskningar och även uppsägning av 
lokaler har genomförts.

Försäljning av Vittjåkkområdet har ännu ej skett, 
däremot har köp av Prästberget genomförts.

Kommunen arbetar fortlöpande för att 
verkställa regeringens mål om bredband till alla. 
Arbetet har under året i stort koncentrerats till 
att påbörja den utbyggnad som genererats av 
inkomna intresseanmälningar. För att uppnå 
stordriftsfördelar för drift av stadsnät har 
fem kommuner, varav Arvidsjaur är en, och IT 
Norrbotten startat ett samarbete.

Kommunens räddningstjänst har under året 
varit föremål för kompetensuppbyggnad. 
Kommunen har nu såväl räddningschef som 

Förvaltningsberättelse
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beredskapssamordnare varför samarbetet med 
Storumans kommun upphört.

Sommarens varma och torra väder medförde att 
vi hade 23 skogsbränder under två veckor, dvs 
en tuff prövning för vår organisation.

Den stora ökningen av personer över 85 år gör 
att kommunen måste planera för mera stöd i 
hemmet, i kombination med korttidsvård och 
hemsjukvård. Det planeras även för införande av 
mer modern teknik som stöd - e-hälsa, både för 
personal och medborgare.

Det har varit ett stort inflöde av ärenden inom 
socialtjänsten när det gäller barn och unga. 
Vakanser på tjänster har gjort att verksamheten 
under året tidvis hyrt in socionomkonsult för att 
klara lagens krav på utredningstider. 

Avdelningen för funktionshindrade har 
genomgått stora förändringar, med nya ärenden 
som kräver nya lösningar.

Inom skolan har stort fokus lagts på att 
verkställa resultatet av den skolgenomlysning 
som gjorts av grundskolans verksamhet på 
initiativ av fullmäktiges presidium. Ny skolchef 
har tillträtt 2018-07-01 och denne har fortsatt 
det arbete som tidigare tillförordnade skolchefer 
påbörjat.

Lokalbristen inom förskolan och årskurs 1-6 är 
akut och har diskuterats i olika forum under 
året. En tillbyggnad av befintlig skola har varit en 
prioriterad fråga. Beslut har därför tagits om att 
genomföra om- och tillbyggnad av Ringelskolan/
Tallbackaskolan.

Kommunledningen har under året som 
gått bland annat fortsatt arbetet med att 
vidareutveckla organisationen och interna 
arbetssätt. Bland annat har tidigare ”Fritid” 
slagits samman med ”Kultur”. Avsikten är 
naturligtvis att såväl verksamhet som kostnader 
påverkas positivt. Därutöver har en befattning 
som chef för Stöd och Service (HR, IT, Ekonomi, 
Resurscentrum och Näringslivskontoret) 
inrättats.

Implementering av gemensam medborgar-/
turistinformation har genomförts. 
Verksamheten tog sin början under 
mars och målet är en hög servicegrad till 
kommuninnevånare och turister i kontakterna 
med kommunen.

En oroande utveckling är 
befolkningsminskningen i kommunen.
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Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och 
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) räknar 
med att BNP växer med närmare 3 procent i 
år. Under konjunkturåterhämtningen har det 
framförallt varit den inhemska efterfrågan som 
drivit tillväxten. 

Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den 
internationella utvecklingen bättre fart vilket 
gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan 
förväntas dock försvagas under 2019, då 
högkonjunkturen får sin topp och BNP växer 
långsammare.

SKL räknar med att antalet arbetade timmar 
inte ökar alls nästa år vilket innebär en snabb 
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det 
innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt 
växande behov av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med 
sig.

KPIF-inflationen (konsumprisindex inkl 
energipriser) är 2,2 procent vilket delvis beror 
på en snabb ökning i energipriserna. Den 
underliggande inflationen (KPI) har utvecklas 
enligt Riksbankens mål hittills i år och prognosen 
för inflationen ligger på 2,0 procent.

Vid halvårsskiftet hade antalet innevånare 
sjunkit med 43 personer från 6 440 till 6 397. 
Antalet innevånare den 1 november bestämmer 
skatteintäkterna kommande år.

I Arvidsjaur var totala arbetslösheten i augusti 
7,5%  mot förra årets 8,9%.

(Källor: SKL, Riksbanken och 
Arbetsförmedlingen)

Omvärldsanalys

Befolkning

Arbetslöshet

Inflation nära  
Riksbankens nivå
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Periodens resultat visar ett positivt resultat med 29,9 mkr (2017-08-31, 
24,7 mkr). Förklaringen till detta kan vara en större kostnadsmedvetenhet 
i verksamheterna. Man har bl. a. sparat in på vissa chefspositioner där 
personer har slutat och man har inte alltid ersatt föräldralediga.  

Löneökningarna är inte fördelade för alla grupper och där finns en del av 
förklaringen på det positiva resultatet för delåret. Intäkterna ligger över 
periodbudgeten med ca 6,8 mkr och utgifterna ligger under periodbudgeten 
med ca 23,7 mkr. Det återstår att se om trenden håller i sig. Det gör den 
inte om man ser på verksamheternas egna prognoser för återstående del av 
året, där man prognostiserar för ett överskott på ca 4 mkr.

Kommunen

Ekonomiskt resultat för  
perioden
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Årets resultat är prognostiserat till +4 mkr mot 
årets nollbudget, alltså en budgetavvikelse 
på +4 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett 
prognostiserat underskott på 0,4 mkr. 
Fördelat på nämnderna: 
Kommunstyrelsen + 8,9 mkr, 
Miljö- bygg- och hälsoskydd +0,4 mkr, 
Barn och utbildningsnämnden -5,5 mkr 
Socialnämnden -4,2 mkr. 

Orsaken till försiktigheten i prognoserna kan 
vara rädslan att göra för optimistiska prognoser.

Skatteintäkter och generella bidrag 
ligger i paritet med budget. Prognos för 

Kommunen har inga låneskulder. Likviditeten 
är mycket bra med 95,5 mkr i likvida medel. 
Kommunen har däremot ansvarsförbindelser 
för pensioner intjänat före 1998. Beloppet 
uppgår till 158 mkr per 2018-08-31. Denna 
ansvarsförbindelse är inte upptagen i 
kommunens balansräkning.

Kommunens resultat  
Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31  

exkl. interna poster

Kommunens resultatprognos

Låneskuld

pensionskostnader ligger på en negativ avvikelse 
på 0,5 mkr. 

Nuvarande prognosresultat med överskott 4 mkr 
kan jämföras med 2017 års överskott på ca 18 
mkr (innan jämförelsestörande poster).
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Kommunkoncernen består av Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaur Kommunföretag, 
Arvidsjaur Flygplats, Arvidsjaurs Energi, Arvidsjaurhem och Fastighetsföretaget. 
I sammanställd redovisning har vi eliminerat interna poster mellan kommunen 
och bolagen.

Koncernen

Koncernens resultat  
Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31 



9

Arvidsjaurs kommun  - Delårsbokslut 2018-08-31

Periodens resultat på 36 mkr ligger i paritet med 
förra årets periodresultat. Helårsprognosen 
visar ett positivt resultat på ca 14,8 mkr för hela 
kommunkoncernen före extraordinära poster 
och skatt.

Arvidsjaurs kommun följer den kommunala 
redovisningslagen och de rekommendationer 
som lämnats av RKR (Rådet för kommunal 
redovisning).

Komponentavskrivning tillämpas från och med 
2017 på samtliga större anläggningstillgångar 
och införs succesivt på gator och vägar.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som i senaste 
årsbokslut.

De kommunägda bolagen har upprättat sina 
beslut enligt K3 med undantag av Arvidsjaur 
Flygplats AB.

Kommunkoncern, utfall och 
prognos

Redovisningsprinciper
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Investeringsredovisning

Kommunens påbörjade investeringar uppgår 
till 16 mkr (2017-08-31, 11 mkr) mot budget 
70 mkr, en genomförandegrad på 23 procent, 
alltså en relativt låg genomförandegrad efter 8 
månader. Skattefinansierade investeringar ligger 
på 13 mkr, och affärsdrivande investeringar 
ligger på 3 mkr.

Prognosen för årets investeringar är 41 mkr mot 
budgeterade 70 mkr. Avvikelserna på uteblivna 
investeringar beror på att vi har en relativt 
liten organisation som ska orka upphandla och 
genomföra planerade projekt, där en stor del 
måste genomföras under barmarkstid.

Investeringar
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Kommunens driftredovisning  
Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31,  

inkl. interna poster per nämnd

Kommunstyrelsen + 8,9 mkr. Lägre 
kostnader och högre intäkter än budgeterat. 
Vissa befattningar har inte ersatts och 
kostnadsmedvetandet har blivit bättre. 
    
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden + 0,4 
mkr: Ökade intäkter för bygglov och lägre 
kostnader för personal.
    
Barn och utbildningsnämnden -5,5 mkr: Lägre 
periodresultat hittills, men man förväntar ökade 
kostnader för personal och inrättande av en ny 
gymnasieutbildning.
     
Socialnämnden -4,2 mkr: Lägre periodresultat 
hittills men även här förväntar man sig högre 

kostnader p.g.a. kostsamma placeringar 
och uteblivna LSS-ersättningar från staten. 
Iordningsställande av nytt gruppboende har 
pågått under våren. Ökade kostnader för 
personal kommer även här att påverka utfallet.

Samlat prognos från nämnderna visar ett 
negativt resultat med 0,4 mkr.

Årets löneöversyn är vid delåret till största 
del klar, förutom lärarfackens förhandlingar. 
Detta har medfört att de flesta löneökningar 
är inräknade i nämndernas utfall och delvis i 
prognoserna. Dock är löneökningsbudgeten 
ännu inte fördelad på nämnderna, vilket gör 
prognosarbetet svårt.

Nämnderna, utfall och prognos
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Kommunala företag  
Ekonomiskt utfall 2018-01-01 - 2018-08-31,  

inkl. koncerninterna poster, före dispositioner och skatt

Arvidsjaurs Energi prognostiseras göra ett 
sämre resultat mot förra årets bokslut pga 
väderutfall, ökade priser på bränsle, ökade 
reparationskostnader och uppkommen vakans 
i fastighetsuthyrningen. Prognosen håller dock 
mot budgeten.

Arvidsjaur Flygplats har haft problem med 
det upphandlade flygbolaget Nextjet som 
gick i konkurs under våren, vilket har medförd 
uteblivna intäkter. Personalen har till viss 
del kunnat hyras ut till andra aktörer under 
sommaren. 

Från mitten av september kommer en ny aktör 
att sköta reguljärtrafiken mellan Stockholm 
och Arvidsjaur. Både intäkter och utgifter har 
minskats under denna period, och prognosen 
ger ett underskott på 1 mkr mot budget före 
dispositioner om 2 mkr.

Arvidsjaurhem prognostiserar en vinst före skatt 
på 9,7 mkr. Antalet uthyrda lägenheter ligger på 
99 %, vilket ligger i paritet med föregående år.

Kommunala bolag
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Utifrån nuvarande prognos kommer 
balanskravsresultatet att bli så litet att 
avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR) 
ej kan genomföras.

Kommunen har möjlighet att avsätta medel 
till RUR om överskottet överstiger 2% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. RUR 
skall användas till att utjämna resultaten i en 
konjunkturcykel. I Arvidsjaur har 31,8 mkr 
avsatts till RUR tidigare år.

I kommunallagen anges det att det ska finnas 
verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Grundläggande är att verksamheten ska 
bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
samt att varje generation ska bära kostnaden 
för den service den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer med kostnader eller 
åtaganden.

Kommunfullmäktige har fyra övergripande mål 
som mäts i fyra perspektiv: Medborgare/kund, 
Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare. 
Kommunen har även fastställd sex finansiella 
mål. 

Balanskravsutredning God ekonomisk hushållning
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Kommunen har sex finansiella mål. Endast ett mål uppnås inte (soliditet), som efter 
prognostiserat resultat kommer att vara ca 61 % med prognostiserat resultat, +2.1 mkr.

Måluppfyllelse
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God måluppfyllelse borde innebära att 75% av 
målen inom perspektiven Medborgare/kund, 
Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare 
ska vara uppnådda. Tyvärr är en del av målen 
inte mätta än (se diskussion nedan). Vissa andra 
mål går inte att mäta då uppdragsgivaren har 
varit otydlig i målarbetet. 

Nämnderna har brutit ner de fyra övergripande 
målen i sina mål-och resursplaner. 

Medborgare/kund: ett av fyra mål  är uppfyllt, 
övriga har inte kunnat besvaras, då man har 
beställd SCBs medborgarundersökning som inte 
är klar, samt enkät till socialnämndens brukare 
som blir klar i november 

Utveckling/tillväxt: två av fyra mål är uppfyllda, 
ett kan ännu inte besvaras (näringslivsranking) 
och ett mål går inte att mäta med angiven 
mätmetod.

Ekonomi: två av fyra mål är uppfyllda. Ett av 
målen är delvis uppfyllt och ett är ej mätbart.

Arbetsgivare: ett av fyra mål ar uppfyllda, tre 
väntar på HME-undersökning senare i höst. Den 
senaste HME-undersökningen gjordes 2017 och 
då fick Arvidsjaurs kommun godkänt.

Vi bedömer att god ekonomisk hushållning 
kommer att uppnås när resultaten av enkäter 
och undersökningar är klara. I vissa fall måste 
uppdragsgivaren ändra målen och mätmetod för 
att målen ska kunna utvärderas.

Övrig måluppfyllelse
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Taxa gällande 
nyttjanderättsavgifter för 
Arvidsjaurs kommuns 
kartdata 
 
 

Au §  Dnr 00190/2018 051 
 
Arvidsjaurs kommun har geodatabaser med primärkarta över Arvidsjaur 
tätort samt byarna Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk. 
Primärkartedatabaserna förvaltas av kommunen. En primärkarta är en 
mycket detaljerad karta som redovisar grundläggande förhållanden på, i och 
under marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Primärkartan 
används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för 
samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor, 
ledningsdokumentation, projekteringsunderlag m.m.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2002-10-28 § 58 avgifter för tillfälligt 
nyttjande av kommunens digitala primärkartor. 
Behov finns av att revidera fastställd taxa, samt rutiner för tillfälligt 
nyttjande av Arvidsjaurs kommuns primärkarta. Det finns även ett behov att 
fastställa en avgift för framtagande av grundkarta för detaljplaner. 
 
Förslag: 
 
Reviderad avgift för tillfälligt nyttjande av kommunens digitala primärkartor 
samt förslag till avgift för framtagande av grundkarta för detaljplan enligt 
Bilaga 1. 
 
Reviderat nyttjanderättsavtal för tillfälliga användare av digital primärkarta 
enligt Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Taxa gällande nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns kartdata 

antas 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2002-10-28 § 58 upphör att gälla. 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef Ulf Starefeldt 

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 2018-08-28 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Resin 
  
  Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-155 60   
 

 
 
 

 
 

Förslag till ny taxa gällande Nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns 
kartdata 

 
Arvidsjaurs kommun har geodatabaser med primärkarta över Arvidsjaur tätort samt 
byarna Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk. Primärkartedatabaserna förvaltas av 
kommunen. En primärkarta är en mycket detaljerad karta som redovisar grundläggande 
förhållanden på, i och under marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. 
Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för 
samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor, 
ledningsdokumentation, projekteringsunderlag m.m.  
 
Behov finns av att revidera fastställd taxa, samt rutiner för tillfälligt nyttjande av 
Arvidsjaurs kommuns primärkarta. Det finns även ett behov att fastställa en avgift för 
framtagande av grundkarta för detaljplaner. 
 
Förslag: 
 

 Reviderad avgift för tillfälligt nyttjande av kommunens digitala primärkartor 
samt förslag till avgift för framtagande av grundkarta för detaljplan enligt Bilaga 
1. 

 Reviderat nyttjanderättsavtal för tillfälliga användare av digital primärkarta 
enligt Bilaga 2. 

 
 
GIS-samordnare föreslår att kommunstyrelsen tar beslut enligt ovan. 
 
 
GIS-samordnare 
Erika Resin 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-08-28 
 

Dnr 00190/2018 -0051 



 

 

  

Arvidsjaurs kommun Bilaga 1 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Resin 
  
  Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-155 60   
 

 
 
 

 
 

Nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs Kommuns kartdata 
 

Arvidsjaurs kommun har geodatabaser med primärkarta över Arvidsjaur tätort samt 
byarna Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk. Primärkartedatabaserna förvaltas av 
kommunen. En primärkarta är en mycket detaljerad karta som redovisar grundläggande 
förhållanden på, i och under marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet.  
 
Arvidsjaurs kommuns kartmaterial i alla dess former är skyddat enligt 
upphovsrättslagen (1960:729) men betraktas samtidigt som en offentlig handling. Detta 
innebär att alla har rätt att ta del av kartmaterialet men det får inte användas 
affärsmässigt eller publiceras utan tillstånd från Arvidsjaurs kommun. 
 
Arvidsjaurs kommun kan leverera primärkarta i ovan beskrivna områden enligt taxorna 
nedan. Nyttjanderätt av kartmaterialet upplåts för visst ändamål och är begränsat i tid 
(icke exklusiv rätt) enligt ett nyttjanderättsavtal. 
 
Arvidsjaurs kommunstyrelse får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2017. 
 
Betalning av avgift 
Beställaren betalar via faktura när denne fått beställd handling eller när beställd åtgärd 
är utförd. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura. 
 



 
Nyttjanderättsavgift för digital primärkarta 
 
Den här taxan är avsedd att användas för tillfälliga användare. Beställaren betalar en 
nyttjanderättsavgift. Till denna avgift tillkommer arbetskostnad (600 kr/timme) för 
framtagande av kartunderlaget. 
 
Geografiskt område Avgift (kr/ha) 
< 1 ha 600 (lägsta pris oavsett yta) 
1-10 ha 600  
> 10 ha 300 (utöver de första 10) 

 
Kommentar 
Moms 25 % tillkommer. 
 
Utöver nyttjanderättsavgift tillkommer arbetskostnader (600 kr/timme). 
 
Vid utskrifter tillämpas taxa för utskrift (Ks 2007-09-10 § 199). 
 
Nyttjanderättsavgiften anpassas till storleken på det geografiska området enligt 
tabellen ovan, så att avgiften per ytenhet minskar ju större beställning. 
 
Nyttjanderättsavgiften kan justeras nedåt om informationens kvalitet i 
det aktuella området föranleder en sådan justering. En justering beroende på 
informationskvalitet baseras på informationens ursprung och ajourhållningsgrad. 
 
Vid en beställning av ett utdrag ur primärkartan erhålls normalt: 
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar 
• Byggnader 
• Vägar och järnvägar och adresser 
• Höjdinformation 
• Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.) 
 
Primärkartan levereras normalt digitalt. Vi kan leverera som shapefil, dwg, dxf etc. 
 



 
Upprättande av Grundkarta för detaljplan 
 
Grundkarta är en produkt som används som underlag till detaljplan och ska betraktas 
som ett juridiskt dokument.  
 
Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad primärkarta. Kvalitetskontrollen 
innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med verkligheten.  
 
Arvidsjaurs kommun kan leverera grundkarta i Arvidsjaurs tätort samt i byarna 
Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk. 

 
Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar och en 
arbetskostnad. Kostnad framgår i tabell nedan. I avgiften ingår arbetskostnad och 
inmätningar som behövs för upprättande av grundkartan. 
 
Geografiskt område Avgift 
< 1 ha 5000 kr/ha (lägsta pris oavsett yta) 
> 1 ha 5000 kr + 2000 kr/ha utöver 1 ha 

 
Kommentar 
Moms 25 % tillkommer 
 
I en grundkarta ingår normalt följande: 
 
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar 
• Servitut och rättigheter inom planområdet 
• Gällande planer och bestämmelser 
• Byggnader 
• Vägar och järnvägar 
• Höjdkurvor 
• Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.) 
 
Grundkartan levereras normalt digitalt. Vi kan leverera som shapefil, dwg, dxf etc. 
 
 



 

 

  

Arvidsjaurs kommun Bilaga 2 
Árviesjávrien kommuvdna 

 
 
 
 

Nyttjanderättsavtal - MED 
TILLFÄLLIG ANVÄNDARE AV 
DIGITAL PRIMÄRKARTA 
 
 
 
Arvidsjaurs kommun har upprättat och ajourhåller digital primärkarta över delar av 
kommunen. Innehåll, kvalite m,m varierar mellan områdena. Kommunen har 
upphovsrätten till kartorna. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nedan kallad nyttjaren har beställt utdrag ur 
primärkartan i digital form. 
 
Ändamål 
 
Nyttjaren ska använda materialet som underlag för 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parterna har kommit överens om följande villkor för användningen av 
kartinformationen och ersättning för användningen. 
 
Nyttjanderätt 
 
Nyttjaren får använda kartinformationen endast för i beställningen angivet 
projekt/ändamål. Annan användning ska föranleda nytt avtal med kommunen. Nyttjaren 
har inte rätt att sprida kartinformationen vidare vare sig i digital eller annan form utan 
kommunens medgivande. Kartinformationen får lämnas ut till uppdragsgivare/konsult 
som beställt arbete/anlitas av nyttjaren för aktuellt projekt. 
Kartinformationen kan utgöra personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) 
mening och levererat material får ej behandlas i strid med denna lag. 
 
Omfattning 
 
Områdets areal/omfattning och innehåll anges i beställningen. Av beställningen ska 
framgå vilken kartinformation som önskas dvs fastighetsgränser, höjdkurvor, 
planinformation osv. Kartinformationen levereras ur kommunens primärkartedatabas i 
befintligt skick. Kommunen tar inget ansvar för informationens fullständighet. 
 



Transferering/överföringsformat 
 
Arvidsjaurs kommun levererar den beställda kartinformationen i format överskommet 
med nyttjaren. Primärkartan levereras normalt digitalt. Vi kan leverera som shapefil, 
dwg, dxf etc. Efter användandet av kartinformationen för det aktuella projektet och 
avtalets upphörande ska kartinformationen raderas på samtliga datamedia. 
 
Kostnader 
 
För rätten att enligt detta avtal nyttja den digitala kartinformationen betalar nyttjaren 
ersättning enligt av kommunen beslutad taxa. 
 
 
 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.  
 
Avtalet gäller initialt för perioden 20xx-xx-xx—20xx-xx-xx. 
 
Nyttjaren  Arvidsjaurs kommun 
   
 
_______________________                 ______________________ 
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Detaljplan för Lyckans 
industriområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00204/2018 214 
 
Ett förslag till detaljplan för Lyckans industriområde är under upprättande. 
 
Planområdet är beläget sydväst om Järnvägsgatan i Arvidsjaurs samhälle. 
 
Planen syftar till att säkerställa befintlig marka6nvändning samt att skapa 
förutsättningar för en mindre utökning av det detaljplanerade området i 
nordlig riktning. 
 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Planen har handlagts med så kallat utökat förfarande. 
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 
2018-01-25—02-19. 
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 
2018-06-14—08-12. 
 
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2018-08-23. 
 
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders Harr har via 
delegationsbeslut förslagit kommunfullmäktige anta detaljplanen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Detaljplan för Lyckans industriområde antas. 

 

____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
  





 

  

Arvidsjaurs kommun  Granskningsutlåtande Samrådshandling 

Árviesjávrien kommuvdna  2018-08-23 
Dnr. 2017/112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för Lyckans industriområde 
 

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 
 
 

Upprättad av: Arvidsjaurs kommun



Granskningsutlåtande 
2018-08-23  

Dnr. 2017/112 

 

1 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Granskningens genomförande 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-06-05, § 40 att göra detaljplanen för 

Lyckans industriområde tillgänglig för granskning. Planförslaget har funnits tillgängligt för 

granskning under tiden 14 juni till 12 augusti 2018 i kommunhusets reception. Förslaget har även 

funnits tillgängligt på kommunens hemsida.  

 

Kungörelse om granskning var införd på kommunens hemsida. Direkt inbjudan utgick till 

myndigheter, berörda kommunala förvaltningar samt sakägare enligt fastighetsförteckning och 

sändlista. 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

 

Länsstyrelsen 

Handlingar daterade 2018-06-07 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Kommunens diarienummer 2017/112. 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Förslaget till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen har att 

bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Bakgrund 

Ett underlag gällande förslag till detaljplan har översänts till länsstyrelsen för 

granskning. Underlaget avser detaljplan för Lyckans industriområde. Planförslagets 

syfte är att säkerställa befintlig markanvändning och möjliggöra en mindre utökning av 

detaljplaneområdet. En samrådsredogörelse har bifogats planhandlingarna. 

Planen har handlagts med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen. 

 

Kommunens kommentar 

- 

 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit emot granskningsremissen gällande detaljplan för Lyckans industriområde, 

Arvidsjaurs kommun och har ingen erinran mot planförslaget. 

 

Kommunens kommentar 

- 

 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats: 

 

Strandskydd 

I planbeskrivningen står att strandskyddet återinträder automatiskt när en ny detaljplan börjar gälla 

om strandskyddet inte aktivt upphävs i planen. En bestämmelse har därför lagts in i detaljplanen om 
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att strandskyddet upphävs inom hela planområdet. Någon sådan administrativ bestämmelse saknas 

dock i plankartan. 

 

Kommunens kommentar 

Plankartan har kompletterats med den administrativa bestämmelsen. 

 

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

Inga 

 

 

Britta Lundgren 

Planingenjör 



 

  

Arvidsjaurs kommun  Antagandehandling  
Árviesjávrien kommuvdna  2018-08-23 

Dnr. 2017/112 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PLANBESKRIVNING 
 

Detaljplan för Lyckans industriområde 
 

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 
 
 

Upprättad av: Arvidsjaurs kommun
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HANDLINGAR 

I planen ingår följande handlingar: 
 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Utlåtande (efter granskning) 

 
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk verkan. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planen syftar till att säkerställa befintlig markanvändning samt att skapa förutsättningar för en 
mindre utökning av det detaljplanerade området i nordlig riktning.  
 
Planen upprättas med utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  

PLANDATA 

Läge 

Planområdet är beläget sydväst om järnvägsgatan i Arvidsjaurs samhälle.  
 

 
Figur 1. Infart till planområdet vid Skillnadsgatan 
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Areal 

Planområdet utgör cirka 28 ha. 

Markägarförhållanden 

Fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 9:1 och 9:3, 9:30 och 9:40 samt Lyckan 1:1 ägs av Arvidsjaurs 
kommun. Arvidsjaur 9:41 ägs av det kommunägda bolaget Arvidsjaurs energi. Övriga fastigheter 
inom det sedan tidigare planlagda området ägs av andra verksamheter och privatpersoner. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt 6 kap. 11 § första stycket i miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av en plan 
om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För planer som rör små 
områden på lokal nivå såsom detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda 
fallet, dvs. en så kallad behovsbedömning ska göras.  
 
Kommunen har upprättat en behovsbedömning och har efter samråd med länsstyrelsen bedömt att 
planen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva genomföras utan planens konsekvenser kommer att belysas i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen konstaterade i sitt yttrande över behovsbedömningen att följande 
konsekvenser behöver belysas: 
 
”Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte ska antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver 
upprättas. I det fortsatta planarbetet behöver dock kommunen beakta följande: 
 
Störningar för omgivningen i form av buller, lukt och ljus. Miljöpåverkan inom planområdet och 
spridning av föroreningar till angränsande vatten-, och markområden. Även eventuell påverkan på 
riksintressen bör belysas.”  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Huvuddelen av marken inom området är i gällande översiktsplan utlagt för handel och småindustri. 
Ett område inom planområdet är dock utlagt för ”fritid” då det inom industriområdet finns ett 
område som utarrenderas till Arvidsjaurs Trädgårdssällskap och som nu nyttjas för odlingslotter 
tills dess att marken behövs för industriändamål. 

Detaljplan 

För området gäller detaljplanerna 25-P93/18, 25-P90/72, 25-P87/22, 25-P83/34, 25-P78/38, 25-
ARS-43. Enligt gällande detaljplaner är området utlagt för industri, teknisk anläggning 
(transformatorstationer), småindustri och fordonsservice. En mindre del av området är inte planlagt 
sedan tidigare.  
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Kommunala beslut i övrigt 

Vid ett flertal tillfällen har det diskuterats i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att befintliga 
detaljplaner är i behov av översyn. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden uppdrog 2017-03-15, § 
15 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en detaljplaneändring avseende hela Lyckans 
industriområde under förutsättning att planavtal tecknas med Tore Lidman avseende hans del av 
planarbetet. Planavtal har tecknats 2017-04-03. 

Riksintressen 

Planen omfattas av det hinderfria området kring Arvidsjaurs skjutfält men planens syfte påverkar 
inte det hinderfria området. En mycket liten del av planområdet (del av det område som planläggs 
som gata/naturmark i planområdets södra del) ligger också inom influensområdet för 
försvarsmakten inom vilket samråd av samtliga ärenden ska ske med Försvarsmakten. Samråd med 
Försvarsmakten kommer därför att ske under planprocessen. 

Miljökvalitetsnormer 

I vattenmyndigheternas klassning av ytvattenförekomster har Sågbäcken (som rinner i anslutning 
till planområdet) pekats ut som en vattenförekomst där risk finns att ekologisk status inte uppnås på 
grund av morfologiska förändringar. Med morfologiska förändringar avses att vattenförekomsten är 
förändrad genom rensning, rätning, kanalisering eller dylikt. Planen bedöms inte påverka 
förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet består av ett relativt plant landskap och utgörs i huvudsak av ianspråktagen 
industrimark och skogsmark. I norr gränsar planområdet mot järnvägen. Inom området finns inga 
kända naturvärden. Sågbäcken som rinner i anslutning till planområdet omfattas av strandskydd. Ett 
smalt markområde i planområdets södra del har lagts ut som allmän plats, natur.  

Geotekniska förhållanden 
Geoteknisk undersökning kan behöva göras i samband med bygglov. 

Förorenad mark 
Inom Arvidsjaurs kommun har Länsstyrelsen identifierat 150 stycken potentiellt förorenade objekt. 
Av dessa har 36 stycken objekt inventerats med MIFO-metodiken. Inom planområdet finns ett antal 
potentiellt förorenade områden. Kartan visar lokaliseringen av de potentiellt förorenade områdena. 
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Figur 2. De gula stjärnorna markerar fastigheter med potentiellt förorenade områden inom planområdet 

 
Fastigheten Arvidsjaur 9:55 sanerades 2017. Fastigheten Arvidsjaur 9:32 har utretts men där har 
man konstaterat att några föroreningar inte finns som behöver utredas vidare. Eftersom övrig 
markanvändning är pågående har kommunen i dagsläget inte ställt några krav på vidare utredning 
av eventuella markföroreningar. Skulle någon av de övriga verksamheterna avslutas kommer 
kommunen att ställa krav på markundersökningar på aktuell plats för att kommunen sedan ska 
kunna ta ställning till om sanering är nödvändigt. 
 
Eftersom området utgör ett befintligt industriområde gör kommunen bedömningen att föreslagen 
markanvändning i planen utgör en lämplig markanvändning.  
 
Befintlig markanvändning inom planområdet bedöms inte medföra någon större miljöpåverkan. 
Inom området finns idag en verkstad där reparationer sker, en tillverkningsindustri som tillverkar 
spjut, förrådslokaler samt uppställningsplatser för bilar och tyngre fordon. Den främsta risken för 
påverkan utgör uppställning av fordon och den risk för utsläpp av oljor och drivmedel som detta 
innebär. Miljöpåverkan bedöms dock vara mycket liten. Tillsyn inom industriområdena sker 
kontinuerligt.  
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Radon 

Det finns ingen känd radonförekomst i området. Enligt kommunens översikts- och tillväxtplan bör 
en undersökning av radonhalten i marken ske vid nybyggnation för att minska hälsorisken 
(undantaget fritidshus och enklare byggnader). Om inte en radonundersökning genomförs bör 
radonsäkert byggande tillämpas. 

Risk för skred/ras/erosion eller översvämning 

Länsstyrelsen har gjort en skyfallsanalys över Arvidsjaurs samhälle där möjliga riskområden för 
översvämning pekas ut. Det är en översiktlig kartering, men ger ändå en indikation över möjliga 
drabbade områden. Enligt denna skulle kraftiga långvariga regn eller skyfall kunna ge upphov till 
mindre lokala översvämningar inom planområdet. Detta främst inom fastigheterna på norra sidan 
södra gatan, väster om Skillnadsgatan. Störst konsekvenser bedöms enligt kartering kunna 
uppkomma på fastigheten Arvidsjaur 9:34 som ägs av Staten genom Fortifikationsverket. För att 
undvika översvämningsproblematik har prickmark (mark som inte får förses med byggnad) lagts ut 
på en mindre del av denna fastighet samt en del av angränsande kommunalt ägda fastighet (berört 
område markerat med streckad ring).  

 
Figur 3. Kartan visar ett utdrag ur skyfallsanalysen för framtida 100-års regn 
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Fornlämningar  
Det finns inte några registrerade fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Bebyggelseområden 

 
Befintlig bebyggelse  
 
Bebyggelsen inom planområdet nyttjas såväl för verksamheter som lager, tillverkning och handel 
med skrymmande varor med begränsad omgivningspåverkan som produktionsanläggningar, 
verkstäder och gräv- och schaktfirmor. Viss föreningsverksamhet finns också inom området då 
Silver Road Cruisers arrenderar en fastighet inom planområdet för den klubbstuga som föreningen 
äger. Även skoterföreningen arrenderar ett område för sin verksamhet för uppställning av fordon 
och förråd. Inom området finns också ett område som utarrenderas till Arvidsjaurs 
Trädgårdssällskap och nyttjas som odlingslotter tills dess att marken behövs för industriändamål. 
Arvidsjaurs brukshundsklubb avser också att köpa mark av kommunen för uppförande av en 
hundhall inom området. 
 

 
Figur 4. Traktor- och husvagnsservice 

 
Tillkommande bebyggelse 
Planen medger en utveckling av området med industri och verksamheter. Närmast bostadshusen 
läggs marken ut som småindustri, som ej ska vara störande för närboende samt mark för 
verksamheter för att undvika störningar för de boende. Som tillfällig användning tillåts odlingslotter 
inom del av planområdet till dess att området behövs för industriändamål. Befintlig och planerad 
föreningsverksamhet inom planområdet (Silver Road Cruisers klubbstuga, Arvidsjaurs 
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Snöskoterförenings markområde för uppställning av fordon och förråd samt planerad hundhall) 
bedöms inrymmas inom användningen. 
 
För fastigheten Arvidsjaur 9:3, Furuheden 2 samt fastigheterna som avgränsas av Lyckanvägen, 
Södra strandvägen, Södra gatan och Stallgatan har användningen kontor även lagts ut.  
 
Högsta byggnadshöjd sätts till 26 meter inom merparten av planområdet men för de fastigheter som 
ligger närmast bostadshusen regleras högsta byggnadshöjd till 8 respektive 12 meter beroende på 
avståndet till bostadshusen (lägst höjd närmst bostadshusen). Området delas även av från 
omkringliggande bostadshus med gator som separerar bebyggelsen.  
 
Prickmark (mark som inte får förses med byggnad) läggs ut om 4,5 meter mot gata och 15 meter 
mot järnväg.  
 
Ett antal markområden läggs också ut för transformatorsstationer.  

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet är beläget cirka 600 meter från Arvidsjaurs centrum där offentlig och kommersiell 
service och handel finns tillgänglig. Viss kommersiell service finns också inom planområdet. 

Vattenområden 
I anslutning till planområdet rinner en mindre bäck, Sågbäcken. Utanför planområdets sydvästra del 
rinner bäcken genom en vägtrumma under den väg som leder ut från planområdet till fastigheten 
Lyckan 1:12.  

Gator och trafik 

Inom planområdet finns ett antal lokalgator för kommunikation inom området. Tillfart till 
planområdet från Arvidsjaurs centrum sker i huvudsak via Skillnadsgatan eller Södra gatan. Längs 
del av Skillnadsgatan finns en separat gång- och cykelväg. Vid korsningen Skillnadsgatan/Södra 
gatan övergår den separata gång- och cykelvägen till en markerad gång- och cykelbana på gatan. 
Även längs Södra gatans östra del finns en markerad gång- och cykelbana på gatan. Längs del av 
Stallgatan är vägen kantad av trottoar för gångtrafik. I övrigt finns inga separata GC-vägar utan 
gatunätet nyttjas för blandtrafik.  
 
För att undvika ytterligare utfarter mot Skillnadsgatan läggs utfartsförbud ut med undantag för 
befintliga utfarter för fastigheterna.  

Skoterleder 

Söder om och i utkanten av planområdet går en viktig skoterled som på sin väg upp mot Vittjåkk-
Akkanålke naturreservat korsar tillfartsvägen till fastigheten Lyckan 1:12. Därutöver finns en 
skoterled som passerar genom nuvarande område med odlingslotter och en dispensled för 
Lyckanvägen som möjliggör för skoteråkare att på ett ytterligare sätt transportera sig till skoterleden 
söder om planområdet. Den del av skoterleden som korsar kvartersmarken på Arvidsjaur 6:2 kan 
komma att flyttas eller tas bort om någon exploatör i en framtid skulle önska köpa markområdet och 
anser att skoterleden är i vägen för verksamheten. Alternativ sträckning finns redan i dagsläget.  
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Figur 5. Skoterleder inom området markerade med rött, planområdesgränsen med gul/svart 

Störningar 

Stall utanför planområdet 
Knappt 100 meter från planområdet ligger ett stall som drivs av föreningen Lyckans stallbacke, som 
anlades 2007. Tillståndet från 2007 avser hållande av maximalt 9 stora hästar eller 11 c-ponnyer. 
Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till och med 30 december 2017 varför föreningen behöver 
ansöka om ett nytt tillstånd hos länsstyrelsen om de avser att bedriva verksamhet där även 
fortsättningsvis. 
 
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på omgivningen. Ofta blir påverkan större 
ju fler djur som finns inom ett område, men inte alltid. De mest typiska störningarna, eller 
olägenheter som är det lagtekniska begreppet, är lukt, flugbildning, damning, höga ljud (höfläktar, 
råmanden tidiga morgnar) skarpt ljus (vid ridbanor) och annat. I fråga om hästar tillkommer en 
befarad hälsorisk; risken för spridning av allergen. Samspelet mellan PBL och miljöbalken (MB) 
ställer krav på att beslut enligt PBL ska stå sig vid en tillsynsprövning enligt MB. Samtidigt ska 
man komma ihåg att en tillämpning av MB också kan stödja en tillämpning av PBL. Djurhållning 
av viss omfattning är förenad med både krav på tillstånd och anmälningsplikt. Tillstånds- och 
tillsynsmyndigheten kan ställa krav på åtgärder hos verksamheten för att begränsa dess 
omgivningspåverkan. Sådana villkor kan göra en samexistens mellan djurhållning och människor 
möjlig i fall där störningarna i annat fall skulle betraktas som oacceptabla. 
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Boverket har tagit fram en vägledning (Vägledning för planering för och invid djurhållning, 
Boverket maj 2011) för tillämpning av PBL när det gäller att bedöma möjligheterna till samexistens 
mellan å ena sidan djurhållning och å andra sidan känsliga miljöer som bostadsområden, skolor, 
daghem m.m. Av Boverkets vägledning framgår att verksamhetens art och omfattning måste 
beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på 
omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast 
obetydlig störning medan ridskola eller travbana med många hästar och mycket aktivitet i 
omgivningen kan ge upphov till betydligt större olägenheter. Av vägledningen framgår även att 
vegetation som skogspartier, buskage mm kan utgöra minska störningarna för omgivningen. 
 
Avståndet från stallet till närmsta bostadshus är 900 meter. I aktuellt fall avgränsas 
stallverksamheten genom ett 90 meter brett skogsparti varav cirka 50 meter ägs av kommunen. 
Sammantaget gör kommunen bedömningen att föreslagen detaljplan utgör en lämplig 
markanvändning.  
 
Övrigt 
Närmast bostadshusen i planområdets östra del läggs marken ut som småindustri, som ej ska vara 
störande för närboende samt mark för verksamheter och kontor för att undvika störningar för de 
boende.  
 
Befintliga verksamheter inom området är främst verksamma dagtid, men visst arbete kan 
förekomma tidigt på morgonen och på kvällstid med traktorer och maskiner inom vissa delar av 
området beroende på vilken verksamhet och vilken säsong på året det är. Verksamheternas 
aktiviteter bedöms inte påverka de boende negativt och ev. tillfälliga störningar bedöms som 
betydligt lägre än vid vanlig snöskottning av lokalgator (enligt uppgift från ett par olika boende på 
Stallgatan i anslutning till industriområdet). 
 
Högsta byggnadshöjd sätts till 26 meter inom merparten av planområdet men för de fastigheter som 
ligger närmast bostadshusen regleras högsta byggnadshöjd till 8 respektive 12 meter beroende på 
avståndet till bostadshusen. Detta för att minska påverkan på bl. a. landskapsbilden för den 
närliggande bostadsbebyggelsen. 
 
Området gränsar i norr till järnvägen. Trafikverket och Inlandsbanan brukar hävda ett byggnadsfritt 
avstånd om 30 meter från spårmitt. För att uppnå detta har prickmark om 15 meter lagts ut mot 
järnvägen. Kommunen bedömer inte att föreslagen markanvändning inom planen innebär att några 
ytterligare krav på bullerdämpande åtgärder skulle kunna uppkomma än vad som eventuellt redan 
idag skulle kunna ställas på Inlandsbanan med anledning av redan existerande bebyggelse. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Värme 
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Ett antal fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet och möjlighet finns för ytterligare anslutningar. 

Fiber 

Vissa av fastigheterna är anslutna med bredbandsfiber (stadsnät). Möjlighet finns att ansluta 
ytterligare fastigheter.  

Avfall 

Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallshanteringsprogram. 

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FRÅN ÅR 1987 

Planförslaget innebär att en mindre yta i planområdets 
utkant upphävs. Den gamla detaljplanen (25-P93/18) vann 
laga kraft 1993-01-04 och dess genomförandetid gick ut 
2003-01-04. Ett upphävande av dessa delar av planen kan 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan, är förenligt 
med kommunens översikts- och tillväxtplan (samt 
länsstyrelsens granskningsyttrande över denna) och den yta 
som berörs av upphävandet kan inte antas vara av 
betydande intresse för allmänheten eller på annat sätt av 
stor betydelse. Sedan detaljplanen vann laga kraft har 
fastigheten Lyckan 1:12 avstyckats för stallverksamhet och 
tillfartsvägen till Lyckan 1:12 har lokaliserats till en annan 
position än vad som var avsett i planen. Denna del av den 
gamla planen föreslås därmed upphävas.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för så kallat utökat förfarande med tillhörande samråd och 
granskning. Om inga allvarliga erinringar inkommer mot detaljplanen kan den efter granskningen 
gå vidare för antagande och vinner därefter laga kraft ca en månad efter antagandebeslutet. Om 
planen överklagas fördröjs handläggningstiden. 
 
När planen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas. Genomförandetiden är beräknad till 10 
år. 
 
Något markanvisningsavtal eller exploateringsavtal avses ej upprättas.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Det finns ett antal ledningsrätter inom planområdet. I plankartan har markreservat (u-områden) lagts 
ut för samtliga befintliga ledningsrätter. I vissa fall är dessa områden delvis bebyggda. Befintliga 
byggnader inom u-områdena kan därmed inte återuppföras vid eventuellt behov.  

Figur 6. Röd markering visar vilken del av 
planen som avses upphävas 
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Inom planområdet finns ett servitut till förmån för Arvidsjaur 9:42 som belastar Arvidsjaur 9:43. 
Ändamålet är rätt att använda ett område för underhåll av fasad.  
 
Inom planområdet finns även ett servitut till förmån för Arvidsjaur 9:41 som belastar Arvidsjaur 
9:53 där ändamålet är kulvert, panncentral. Utöver detta finns även avtalservitut för 
transformatorstationer och en kraftledning.  
 
Utanför planområdet finns även officialservitut för väg som berör fastigheterna Lyckan 1:1 och 
Lyckan 1:12 som möjliggör infart till Lyckan 1:12 som är privatägd samt möjliggör för passage för 
Lyckan 1:1 via fastigheten Lyckan 1:12 in på övriga delen av Lyckan 1:1.  
 
Planen skapar förutsättningar för att kunna reglera del av Arvidsjaur 6:2 till fastigheten Arvidsjaur 
6:52 om del av Arvidsjaur 6:2 säljs till fastighetsägaren till Arvidsjaur 6:52.  
 
Planen skapar även förutsättningar för ytterligare avstyckningar/fastighetsregleringar från 
kommunens fastigheter Arvidsjaur 6:2 och Arvidsjaur 9:1. Fastigheten Arvidsjaur 9:3 kan säljas i 
sin nuvarande form.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för alla kostnader som uppkommer i samband med nybyggnation 
eller ombyggnation.  
 
Kommunen tillsammans med fastighetsägaren till Arvidsjaur 6:52 står för kostnaden för 
planläggningen. Planavgift avses tas ut i samband med bygglov enligt sedan tidigare fastställd taxa för 
övriga fastigheter. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Geoteknisk undersökning kommer vid behov ske i samband med bygglov. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år efter den dag planen vinner laga kraft. Under planens 
genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja byggrätter enligt detaljplan. Efter 
genomförandetidens utgång kan kommunen upprätta ny detaljplan över området utan hänsyn till tidigare 
redovisade men icke utnyttjade byggrätter. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser 

Strandskydd 
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Sågbäcken som rinner i anslutning till planområdet samt den mindre tjärnen väster om planområdet 
omfattas av strandskydd då de redovisas på Norrbottenskartan i skala 1:500 000 som är grunden för 
länsstyrelsens beslut om avgränsning vid sjöar och vattendrag i Norrbottens län 1999-06-11. 
Strandskyddet återinträder då automatiskt när en ny detaljplan börjar gälla om strandskyddet inte 
aktivt upphävs i planen. En bestämmelse har därför lagts in i detaljplanen om att strandskyddet 
upphävs inom hela planområdet. Marken har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som innebär att 
den saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER  

Planen är framtagen av nedanstående tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
 
 
 

Agneta Nauclèr      Britta Lundgren  
Samhällsplanerare      Samhällsplanerare  
Arvidsjaurs kommun      Arvidsjaurs kommun 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådets genomförande 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2018-01-25 till 2018-02-19. 
Detaljplaneförslaget har skickats ut på remiss till berörda sakägare och statliga och kommunala 
myndigheter. Samrådshandlingar har även funnits tillgängliga i receptionen i kommunhuset i 
Arvidsjaur samt på kommunens hemsida.  
 
Ett samrådsmöte ägde rum i kommunhuset den 5 februari 2018. En annons om samrådsmötet var 
införd dagstidningarna Norra Västerbotten och Pitetidningen och på kommunens hemsida.  

Samrådsmötet 

Britta Lundgren hälsade välkommen och redogjorde sedan för planförslaget och hur 
handläggningen av ett detaljplaneärende går till från förslag till beslut.  
 
Deltagare: 
Linda Svensson, Lyckans stallbacke 
Minmei Renlund Bergman, Lyckans stallbacke 
Thore Lidman 
Gunnar Eriksson 
Peter Larssen, Silver Road Cruisers 
Britta Lundgren, Arvidsjaurs kommun 
Agneta Nauclér, Arvidsjaurs kommun 
 
Inga synpunkter på planförslaget framfördes under mötet. Brev i ärendet till Silver Road Cruisers 
bör fortsättningsvis skickas till peter.larsen@arvidsjaur.se.  

Inkomna synpunkter och kommentarer 

 
Länsstyrelsen 
Handlingar daterade 2018-01-25 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Ert diarienummer 2017/112. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslaget till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen har att 
bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Bakgrund 
Planens syfte är att säkerställa nuvarande markanvändning och ge förutsättningar för en 
mindre utökning av det detaljplanelagda området. Länsstyrelsen har i tidigare yttrande 
delat kommunens uppfattning att det inte rör sig om betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunens kommentar 
- 
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Skanova 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 
 
Kommunens kommentar 
- 
 
Trafikverket 
Trafikverket har granskat samrådshandlingarna gällande detaljplan för Lyckans industriområde, 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en mindre utökning av områdets nordliga 
del. Trafikverket brukar hävda 30 m bebyggelsefritt avstånd mot våra järnvägsanläggningar och 
enligt plankartan är det ca 21 m räknat från spårmitt (15 m från spårmitt + 6 m prickmark). 
Emellertid är det Inlandsbanan som ska höras i detta fall då det är deras anläggning.  
I övrigt har Trafikverket ingen erinran mot planförslaget. 
 
Kommunens kommentar 
Inlandsbanan har fått möjlighet att yttra sig över planförslaget. Prickmarken mot järnvägen har 
utökats till 15 meter så att det byggnadsfria avståndet ska uppgå till 30 meter.  
 
Inlandsbanan 
I egenskap av infrastukturförvaltare yttrar sig Inlandsbanan AB över inkommen remiss avseende 
detaljplan för Lyckans industriomåde, Arvidsjaur. För att eliminera risken för en tredje person vid 
en urspårning finns det riktlinjer att återfinna på Trafikverkets hemsida. Riktlinjer anger att en 
enskild bedömning ska göras. I detta fall är särskilt riskpåverkande faktorer sträckhastigheten vid 
den aktuella fastigheten och att det även kan förekomma transporter av farligt gods på järnvägen. 
  
Inlandsbanan AB yttrande med avseende på ovanstående är att det i detaljplanen regleras: 
- Ingen ny bebyggelse får överhuvudtaget förekomma inom 30 m från spåret räknat (spårmitt)  
- Eventuella byggnadskonstruktioner/utförande som krävs för att innehålla bullervärden åvilar 
byggherren/exploatören. 
 
Kommunens kommentar 
 
Prickmarken mot järnvägen har utökats till 15 meter så att det byggnadsfria avståndet ska uppgå till 
30 meter. 
Kommunen bedömer inte att föreslagen markanvändning inom planen innebär att några ytterligare 
krav på bullerdämpande åtgärder skulle kunna uppkomma än vad som eventuellt redan idag skulle 
kunna ställas på Inlandsbanan med anledning av redan existerande bebyggelse. 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2017-12-07) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Befintliga förhållanden  
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I plankartan finns en bestämmelse om att byggnad ska placeras minst 3 m från fastighetsgräns. I 
grundkartan ser det ut som att flera byggnader ligger nära fastighetsgräns. Det finns även en planbe-
stämmelse om högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea samt en bestämmelse om 
markreservat för underjordiska ledningar som ligger över befintlig byggnad. Det bör säkerställas så 
att planbestämmelsen är förenlig med de befintliga förhållandena så att fastigheterna blir planenliga.  
 
Exploatering- eller markanvisningsavtal  
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal/markanvisningsavtal ska tecknas. Om 
avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av 
ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar plan-
handlingarna ang. genomförandeavtal.  
 
Fastighetsrättsligt genomförande  
Ett steg i genomförandet av detaljplanen bör vara att anpassa fastighetsindelningen efter de tänkta 
kvarteren inom planområdet, eftersom fastigheterna inom kvartersmarken bör vara planenliga för att 
kunna bebyggas. Det kan tydliggöras i planbeskrivningen vilka fastighetsrättsliga åtgärder som blir 
aktuella vid genomförandet av detaljplanen.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 
fastigheten. Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen 
medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat 
huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar.  
 
Plangenomförandet och dess konsekvenser kan med fördel beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella 
fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där 
förändringar i fastighetsindelning framgår.  
 
Exempelvis bör för fastigheten Arvidsjaur 6:52 beskrivas att fastigheten inte blir planenlig med 
hänsyn till planbestämmelsen om utnyttjandegrad om inte fastigheten får ytterligare mark reglerad 
till sig.  
 
Planförslaget innebär även att mark som tidigare varit utlagd för kvartersmark nu planläggs som 
allmän plats. Det innebär vissa inlösenrättigheter och skyldigheter för kommunen som bör beskrivas 
i planbeskrivningen. Även vilka ersättningsregler som blir aktuella kan vara bra att nämna.  
 
Befintliga ledningsrätten  
Generellt bör befintliga servitut och ledningsrätter om möjligt redovisas i grundkartan och det bör 
även framgå av planbeskrivningen hur de påverkas av planförslaget. 
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Kommunens kommentar 
Bestämmelsen om att byggnad ska placeras minst 3 m från fastighetsgräns har tagits bort från 
planen då kommunen inte bedömer planbestämmelsen som nödvändig för att uppnå en lämplig 
markanvänding. Om någon vill bygga närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns krävs 
grannemedgivande. Även om grannemedgivande finns kan dock kommunen göra bedömningen att 
en viss placering inte är lämplig på grund av brandskyddsregler eller med hänvisning till att 
byggnaden inte blir möjlig att underhålla från den egna fastigheten.  
 
I planbeskrivningen har tydliggjorts att något markanvisningsavtal eller exploateringsavtal ej avses 
upprättas.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med nedanstående information för att tydliggöra vilka 
fastighetsrättsliga åtgärder som blir aktuella vid genomförandet av detaljplanen: 

”Planen skapar förutsättningar för att kunna reglera del av Arvidsjaur 6:2 till fastigheten 
Arvidsjaur 6:52 om del av Arvidsjaur 6:2 säljs till fastighetsägaren till Arvidsjaur 6:52.  

Planen skapar även förutsättningar för ytterligare avstyckningar/fastighetsregleringar från 
kommunens fastigheter Arvidsjaur 6:2 och Arvidsjaur 9:1. Fastigheten Arvidsjaur 9:3 kan säljas i 
sin nuvarande form.”  
 
Kommunen bedömer inte att det finns ett behov av någon fastighetskonsekvenskarta.  
 
Byggrätten för fastigheten Arvidsjaur 6:52 har utökats för att inrymma befintliga byggnader. För 
övriga fastigheter ligger befintlig utnyttjandegrad som högst på 33 %.  
 
Ingen mark som inte redan ägs av kommunen har planlagts som allmän plats varför inga 
inlösenrättigheter eller skyldigheter för kommunen behöver beskrivas.  
 
Under avsnittet fastighetsrättsligt har följande information lagts till: 
”Det finns ett antal ledningsrätter inom planområdet. I plankartan har markreservat (u-områden) 
lagts ut för samtliga befintliga ledningsrätter. I vissa fall är dessa områden delvis bebyggda. 
Befintliga byggnader inom u-områdena kan därmed inte återuppföras vid eventuellt behov.  

Inom planområdet finns ett servitut till förmån för Arvidsjaur 9:42 som belastar Arvidsjaur 9:43. 
Ändamålet är rätt att använda ett område för underhåll av fasad.  

Inom planområdet finns även ett servitut till förmån för Arvidsjaur 9:41 som belastar Arvidsjaur 
9:53 där ändamålet är kulvert, panncentral. Utöver detta finns även avtalservitut för 
transformatorstationer och en kraftledning.  

Utanför planområdet finns även officialservitut för väg som berör fastigheterna Lyckan 1:1 och 
Lyckan 1:12 som möjliggör infart till Lyckan 1:12 som är privatägd samt möjliggör för passage för 
Lyckan 1:1 via fastigheten Lyckan 1:12 in på övriga delen av Lyckan 1:1.”  
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Ovan nämnda servitut framgår inte av registerkartan. Eftersom det inte bedöms vara av vikt för 
planen att utreda servituten för att kunna lägga in dem på grundkartan beskrivs de enbart i textform 
i planbeskrivningen. 

Övriga förändringar i planförslaget 

En text som beskriver vilken del av tidigare plan som upphävs har lagts in i planbeskrivningen. 
 
Nedanstående text har lagts in i planbeskrivningen för att tydliggöra att befintlig och planerad 
föreningsverksamhet inom området bedöms inrymmas inom föreslagen användning: 
 
”Befintlig och planerad föreningsverksamhet inom planområdet (Silver Road Cruisers klubbstuga, 
Arvidsjaurs Snöskoterförenings markområde för uppställning av fordon och förråd samt planerad 
hundhall) bedöms inrymmas inom användningen.” 
 
För fastigheten Arvidsjaur 9:3, Furuheden 2 samt fastigheterna som avgränsas av Lyckanvägen, 
Södra strandvägen, Södra gatan och Stallgatan har användningen kontor även lagts ut för att 
möjliggöra en bredare användning inom planområdet.  

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

Synpunkt från Inlandsbanan (delvis) 
 
 
Britta Lundgren 
Planingenjör 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25  
 

14 
 
 
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. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 74 att återremittera ärende 
med förtydligande av; 
 

- förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA 
- förlängning av arrendetider 
- ev hinder för försäljning 
- arrendelagens skrivning om besittningsrätt 
- vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en ev. 
  försäljning 
- under arbetet ska dialog föras med arrendatorerna 

 
Planingenjör Britta Lundgren och samhällsbyggnadschef Åsa Andersson 
har inlämnat skrivelse i ärendet, där man föreslår att kommunen fortsätter 
att arrendera ut arrendetomterna. De 5-åriga arrendetiderna bibehålls med 
hänvisning till den starka besittningsrätten för bostadsarrendatorer. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till den starka besittningsrätten som 

bostadsarrendatorerna har. 
2. De 5-åriga arrendetiderna bibehålls. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 91 2019-03-21 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Motion Kf § 74 2017-04-06 

 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 2018-08-15 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Britta Lundgren 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-15565 
 
 
 

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

 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön, ligger 18 
arrendetomter. 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 00001/2016)  ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen med följande innehåll: 
 
”Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid båthusviken 
Arvidsjaursjön till arrendatorerna.” 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattade kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, § 
74 som tydligt i frågan om framtiden för arrendetomterna och  föreslog därför att 
motionen respektive medborgarförslaget skulle avslås.  
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-09-19 
 

Dnr 00190/2016 -009 



Kommunfullmäktige beslutade dock 2017-04-06, § 93 att återremittera ärendet med 
förtydligande av; 
 

 Förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA 
 Förlängning av arrendetider 
 Ev. hinder för försäljning 
 Arrendelagens skrivning om besittningsrätt 
 Vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en eventuell 

försäljning 
 Under arbetet ska dialog föras med arrendatorerna 

 
2. Försäljning av tomterna utan kommunalt VA 

 
Om kommunen skulle önska sälja tomterna utan kommunalt vatten och avlopp 
skulle kommunen kunna skicka in en ansökan om avstyckning av samtliga tomter 
till lantmäteriet. Lantmäteriet skulle då i sin tur kontakta bygg-, miljö, och 
hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaur för att få nämndens bedömning av huruvida 
tomterna är lämpliga för sitt ändamål.  
 
Vid fastighetsbildning ska alltid göras en bedömning av om de fastigheter som 
berörs kan anses lämpliga för sitt ändamål. En fastighet, som ska användas för att 
bygga ett bostadshus på, måste därför vara lämplig för bostadsändamål, oavsett om 
man avser att bygga ett fritidshus eller ett ett bostadshus för permanentbebyggelse. 
Däri ligger att det ska finnas möjligheter att förse bostadsfastigheter med 
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Om en fastighet kan anslutas till en 
allmän anläggning är kravet givetvis uppfyllt. Fastigheter som nybildas eller 
ombildas, ska även ha tillgång till behövliga vägar. En bostadsfastighet anses 
normalt behöva ha tillgång till bilväg. Tillgång till väg kan ofta ordnas genom 
bildande av servitut eller gemensamhetsanläggning.1  
 
Utan att föregå bygg-, miljö, och hälsoskyddsnämndens framtida bedömning kan 
konstateras att vissa av tomterna vid Båthusviken är mycket små vilket innebär att 
det antagligen skulle vara svårt att kunna få tillstånd för enskilda anläggningar inom 
detta område. Däremot finns, enligt tidigare bedömningar under den nu avslutade 
detaljplaneprocessen , förutsättningar för att ansluta området till kommunalt vatten 
och avlopp om fastighetsägarna inte skulle enas om en gemensamhetsanläggning. 
Nämnden skulle därför kunna komma att se tomterna som lämpliga för sitt ändamål 
med hänvisning till att vatten- och avlopp kan lösas genom en 
gemensamhetsanläggning alternativt genom anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp om någon av blivande fastighetsägare skulle påtala behov av vatten- och 
avlopp i framtiden.  
 
Om någon av de blivande fastighetsägarna sedan skulle påtala ett behov av vatten 
och avlopp till sin fastighet skulle nämnden antagligen blir tvungna att ställa krav 
på kommunalt vatten och avlopp om inte fastighetsägarna skulle enas om en 
gemensamhetsanläggning. Det är inte heller säkert att det skulle vara möjligt att få 
tillstånd till en gemensamhetsanläggning även om alla fastighetsägare var överens 

                                                           
1 Fastighetsbildning och markanvändning, s. 111-112 



om berörd sameby skulle motsätta sig placeringen av den eller om nämnden skulle 
anse att kommunalt vatten och avlopp var den miljömässigt bästa lösningen. 
 
Om nämnden ställde krav på kommunalt vatten och avlopp skulle detta påverka 
samtliga fastighetsägare i området då även de fastighetsägare som inte vill ha 
vatten- och avlopp i sina stugor blir tvingade att betala anslutningsavgift oavsett om 
de ville ansluta sig eller inte. Om inte alla tomter blev sålda skulle kommunen som 
fastighetsägare behöva stå för anslutningsavgiften för resterande tomter och sedan 
försöka ta ut detta genom höjda arrendeavgifter, vilket är en omständig process i 
sig.  

 
Tillfart till området sker idag via Borgargatan som tillhör det kommunala vägnätet 
och sedan in på en enskild grusväg  på kommunens mark till arrendetomterna. Vid 
en eventuell lantmäteriförrättning bör därför en gemensamhetsanläggning bildas för 
den enskilda vägen på kommunens mark.  
 
Frågan är dock hur lantmäteriet sedan skulle hantera ärendet. Kontakt har tagits 
med en handläggare på lantmäteriet som beskrivit att om kommunen lämnar in en 
ansökan om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggningar (utan att ha 
presenterat en färdig VA-lösning, utedass räknas inte) samt avsaknad av en 
detaljplan så kommer med största sannolikhet förrättningen att ställas in i väntan på 
en detaljplan. Om lantmäteriet inte väljer att ställa in förrättningen skulle 
antagligen, med så många olösta frågor, kostnaden skena iväg om lantmäteriet ska 
göra hela prövningen utan detaljplan. Argumentet att stugorna inte nyttjas i större 
utsträckning räcker inte, en lämplighetsprövning görs inte på nyttjandegraden av en 
ny fastighet utan frågan är om den är lämplig som en fritidsbostadstomt med allt 
vad det innebär. Fastigheterna byter ägare någon gång och nästa fastighetsägare 
kanske vill nyttja stugan oftare, eller till och med som permanentboende? 
Länsstyrelsen kan också ha synpunkter på en förrättning utan detaljplan när 
strandskyddet råder. Tilläggas bör även att lantmäteriet endast kan bilda en 
gemensamhetsanläggning på befintliga eller planerade anläggningar som ska 
byggas (och helst också redan har tillstånd från kommunen). Lantmäteriet kan inte 
bilda en gemensamhetsanläggning för ev. framtida lösningar utan en redan färdig 
lösning och på utpekade områden.  

 
Det står alltså kommunen fritt att ansöka om avstyckning men det är viktigt att man 
i så fall är medveten om risken för höga kostnader och förmodligen inställd 
förrättning när detaljplan saknas. Handläggaren förordade därför 
detaljplaneläggning om kommunen önskar att sälja tomterna. 

 
En annan fråga är vad som i dagsläget gäller avseende bygglov/strandskydds-
dispenser inom området. Eftersom området inte är utpekat som sammanhållen 
bebyggelse krävs inte bygglov för mindre tillbyggnader av bostadshus och 
komplementbyggnader. Dock krävs strandskyddsdispens samt eventuellt  
medgivande från grannar om man önskar bygga närmare fastighetsgränsen än 4,5 
meter. I dagsläget krävs även kommunens medgivande enligt arrendeavtalet.  

 



3. Arrenderättsliga frågor 
 
Bostadsarrendatorer åtnjuter ett mycket starkt besittningsskydd eftersom 
huvudregeln är att arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet även när 
jordägaren har sagt upp honom eller henne för avflyttning. Huvudregeln gäller inte 
när arrendatorn saknar besittningsskydd och när det finns en besittningsbrytande 
grund. Mer information om besittningsskydd finns att läsa på 
http://arrendenamnden.se/Bostadsarrende/Besittningsskydd/   
 
Bostadsarrendatorns besittningsskydd är direkt vilket innebär att arrendatorn har rätt 
att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden. 
 
När det gäller arrendetider har kontakt tagits med Olof Moberg, förbundsjurist på 
SKL, som beskrev att 5-åriga arrenden är standard för bostadsarrenden och han såg 
ingen anledning till att förlänga arrendetiderna. I så fall är det bättre att man 
överväger att sälja arrendetomterna till arrendatorerna.  
 
Ett avtal om bostadsarrende ska ingås på bestämd tid, minst fem år, eller på 
arrendatorns livstid. Upplåtelse av bostadsarrende är inte bindande för längre tid än 
50 år. Om arrendet ligger i ett område för vilket det finns en detaljplan är, avtalet 
som längst bindande i 25 år.2 Dock skulle sådana arrendetider innebära att villkor så 
som avgifter exempelvis enbart var möjliga att justera vart 50:e år.  
 
Olov på SKL såg inte några kommunalrättsliga bekymmer med att specifikt rikta ett 
försäljningserbjudande angående tomterna till arrendatorerna. Med anledning av 
den starka besittningsrätten för arrendatorerna blir arrendatorerna de enda möjliga 
köparna om det inte finns ett besittningsbrytande skäl3. Därmed kan kommunen 
rikta ett försäljningserbjudande till de som i dagsläget utgör bostadsarrendatorer. 
Dock borde kommunen göra någon typ av värdering av tomterna innan försäljning.  

 
4. Prisnivå vid eventuell försäljning 

 
Om tomterna skulle erbjudas till försäljning till arrendatorerna vore antagligen det 
bästa att genomföra en lantmäteriförrättning för samtliga arrendetomter. Under 
tidigare detaljplaneprocess fick kommunen en uppskattning från lantmäteriet om att 
en förrättning skulle kosta cirka 7000 kr per tomt då man skulle kunna få ett 
paketpris om man styckade av samtliga 18 tomter samtidigt. Enligt kontakt med 

                                                           
2 http://arrendenamnden.se/Bostadsarrende/Arrendetiden/ 
3 Reglerna om besittningsskydd och när det bryts finns i 10 Kap § 5 jordabalken: ”Om jordägaren har sagt upp 
arrendeavtalet, har arrendatorn rätt till förlängning av detta, utom när:  
1. arrenderätten är förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 § föreligger, 
2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas, 
3. byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet angående markens bebyggande eller användning, 
4. i annat fall byggnad på arrendestället inte står i överensstämmelse med en detaljplan eller områdesbestämmelser och 
jordägaren gör sannolikt, att han skall använda arrendestället i enlighet med planen eller bestämmelserna, 
5. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall användas för bebyggelse av annat slag än det som avses med 
upplåtelsen eller för jordbruk, industri eller annan ekonomisk verksamhet, samt jordägarens intresse att kunna förfoga 
över arrendestället för sådant ändamål påtagligt överväger arrendatorns intresse av fortsatt arrende, 
6. jordägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet.” 
 



lantmäteriet under hösten 2017 skulle en förrättning utan detaljplan antagligen bli 
minst dubbelt så dyr, om den överhuvudtaget skulle gå att genomföra. Med 
anledning av detta rekommenderar förvaltningen att förrättningskostnaden i så fall 
inte inkluderas i priset utan får betalas separat när kostnaden per arrendetomt är 
känd. 
 
Kontakt har tagits med Sveaskog angående deras priser för tomter för fritids-
bebyggelse och ett exempel på prissättning från Sveaskogs sida är att det finns 3 
strandnära tomter ute till försäljning vid Östra Kikkejaure på cirka 2500 kvm/styck 
och dessa tomter ligger ute för 90 000 kr (alltså 36 kr/kvm) men Lars-Erik 
Bergström berättade att det antagligen blir budgivning varför det slutgiltiga priset 
antagligen blir högre. Ett annat exempel som Lars-Erik Bergström beskrev var att 
de låtit arrendatorer vid Malmesjaur friköpa arrendetomter för priser kring 95 000 
kr, där tomterna låg på cirka 2000 kvm (alltså 47,5 kr/kvm). Tomterna vid 
Båthusviken bör betinga ett högre kvadratmeterpris då de ligger så samhällsnära.  
Kommunens villatomter i Arvidsjaurs samhälle säljs till ett pris på 70kr/kvm och  i 
detta pris ingår lantmäteriförrättningen men tomterna ligger inte strandnära. 
 
En reell värdering av tomterna är svår att göra då arrendatorerna är de enda möjliga 
köparna men ett rimligt försäljningspris skulle kunna ligga på cirka 50 kr/kvm  med 
anledning av tomternas fina strandnära läge. Den minsta tomten vid Båthusviken 
utgör 454 kvm medan den största utgör 1533 kvm. Ett försäljningspris om 50 
kr/kvm skulle innebära ett pris på mellan 22 700 kr och 76 650 kr, beroende på 
tomtens storlek. Ett försäljningspris på 70 kr/kvm skulle innebära ett pris på mellan 
31 780 kr och 107 310 kr, beroende på tomtens storlek. 
 
Detta kan sättas i relation till det erbjudna självkostnadspriset under 
detaljplaneprocessen om 160 000 kr – 180 000 kr då kostnaden var tänkt att 
innefatta framtagandet av detaljplanen, lantmäteriförrättningen, radonmätningen, 
strandskoning, VA-anslutning samt en framtida överenskommelse med Sveaskog 
om privata bryggor. Denna gång diskuterades på kommunstyrelsemötet 2014-04-07 
att tomtpriserna skulle differentieras baserat på tomternas storlek. Förvaltningen 
konstaterade kostnaderna som självkostnadspriset byggde på inte stod i relation till 
tomternas storlek varför förvaltningen inte såg en sådan differentiering som lämplig 
eftersom inriktningen var att försäljning skulle ske till ett självkostnadspris.  
 
I detta fall handlar det inte om ett självkostnadspris utan att göra en värdering av 
befintliga tomter.  
 

5. Dialog med arrendatorerna 
 

Av kommunfullmäktiges återremiss framgick även att dialog skulle föras med 
arrendatorerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd därför in samtliga arrendatorer 
vid Båthusviken till ett möte 20171113 där ovan nämnda förutsättningar beskrevs 
och arrendatorerna gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, antingen 
direkt på mötet eller skriftligen i efterhand. Minnesanteckningarna bifogas. 
 
På mötet inkom ett förslag från en arrendator om att en enkät borde genomföras 
gällande vilka som kan tänkas köpa tomt och samtidigt ansluta sig till kommunalt  
VA samt med möjlighet att komma med kommentarer. 



En enkät skickades ut till arrendatorerna 2017-12-13 (bifogas) med frågan om 
huruvida de skulle vara intresserade att friköpa den mark de i dagsläget arrenderar 
enligt det detaljplaneförslag som togs fram 2014. Arrendatorerna ombads att svara 
senast 2018-01-31. 

5 arrendatorer svarade ”ja” på frågan, 3 arrendatorer svarade ”nej” och två svarade 
”kanske”. Övriga lämnade inget svar. Ytterligare ett svar inkom dock 2018-08-10 
där arrendatorn har svarat ja. Nedan följer de kommentarer som lämnades per mail 
samt i enkäten: 

”Hej! 
Vår arrendetomt består av en smal remsa och en brant slänt. På den ena sidan av vår stuga går 
vägen väldigt tätt intill och på den andra sidan finns branten. Det går således inte att göra vår lilla 
stuga större. Stugan känns för liten för att koppla in vatten och avlopp. Tomten har heller ingen 
plats där man kan parkera sin bil.  

Vi vill väldigt gärna köpa marken men tycker pga ovannämnda anledningar att priset är alldeles för 
högt. ” 

”Hej. 
Här kommer några synpunkter/alternativ till ev lösning 

Vet inte vilken nytta de flesta stugor skulle ha av anslutning till va-nätet, då de flesta är för små för 
att anlägga wc/dusch inomhus eller bygga "modernt" kök. 

1. Sälj tomterna utan anslutning till vettigt pris.

2. Sälj tomterna inkl va/el anslutet till självkostnadspris genom hyrköp och med löfte om att få bygga
ut/bygga nya stugor, så att vi kan anlägga wc/dusch/kök så att vi har någon nytta av anslutningarna.
Med hyrköp avses att ni ansluter stugorna och fördelar kostnaden på berörda byggnader och höjer
arrendet till t.ex 10000:-/år till det att anslutningen är betald och då övergår ägandet till dem som
betalt.
Detta förslag eftersom alla privatpersoner kanske inte kan/vill betala hela beloppet på en gång.

3. Fortsatt arrende till vettigt pris.

4. En lösning med "stugförening" och anslutet "servicehus".”

Idén med så kallat ”hyrköp” skulle förutsätta att detaljplanen tas fram samt att 
kommunen försöker höja arrendena till en sådan nivå att kommunen på ett antal års 
sikt kunde räkna hem anslutningsavgiften. Att höja arrendeavgiften för 
bostadsarrenden är en komplicerad process som skulle ta mycket tid i anspråk och 
det är inte säkert att avgiften i slutändan skulle hamna på en tillräckligt hög nivå för 
att kunna räkna hem anslutningsavgiften.  

Idén med en så kallad ”stugförening” med ett till kommunens VA-system anslutet 
”servicehus” bedöms inte innebära några fördelar då den största kostnaden för att 
ansluta tomterna till kommunalt VA är kostnaden för att dra ledningen till området 
och denna kostnad skulle ju även uppstå om man ska ansluta ett servicehus. Frågan 
är även om detta överhuvudtaget är möjligt rent juridiskt.  

På mötet inkom även ett förslag från en arrendator om att kommunen tar kostnaden 
för anslutning till kommunalt VA och ligger ute med pengarna till dess att alla 



fastighetsägare frivilligt vill ansluta sig och betala avgiften. Detta förutsätter i så fall 
att de som vill köpa tomterna betalar anslutningsavgiften och de som inte vill betala 
i så fall fortsätter att arrendera.  Så fort ett köp av tomten är aktuellt i så fall så 
tillkommer anslutningsavgiften för den kommunala VA-anslutningen. Detta skulle i 
så fall innebära att kommunen skulle vara tvungen att ligga ute med pengarna till 
dess att varje arrendator valde att köpa tomten.  

På mötet diskuterades även hur samebyn skulle ställa sig till en försäljning av 
tomterna utan VA-alsutning varpå en förfrågan skickades till samebyn i frågan. 
Samebyns svar framgår nedan.  

>>> Västra Kikkejaure sameby <vk@biegga.com> 2017-11-26 22:37 >>> 
Hej Britta, 

samebyn står kvar vid sin åsikt och hänvisar till vår smala passage förbi samhället. 

Mvh Jonas 

Den 16 november 2017 14:33 skrev Britta Lundgren <PBLN14@arvidsjaur.se>: 
Hej Jonas! 

Jag försökte ringa dig Jonas men fick inget svar så jag mailar istället... Frågan om bebyggelsen vid 
Båthusviken har ju varit uppe till diskussion inom politiken ett flertal gånger. Ett förslag till 
detaljplan togs fram under hösten 2014. Den vändan påpekade samebyn att man "i dagsläget inte 
bara motsätter en utvidgning av området vid Båthusviken utan även motsätter sig den utökade 
aktiviteten som utkastet till detaljplan för Båthusviken skulle resultera i genom ökad standard på 
bebyggelsen." Efter mötet med arrendatorerna, den enkät som skickades ut till samtliga 
bostadsarrendatorer och övrig information i ärendet beslutade kommunstyrelsen 2015-03-24, § 74 
att avsluta arbetet med detaljplan för Båthusviken utan åtgärd samt att kommunen skulle fortsätta 
arrendera ut arrendetomterna.  

Nu har kontoret återigen fått frågan om bebyggelsen vid Båthusviken på sitt bord och fått i uppdrag 
att bland annat utreda förutsättningarna för en försäljning av tomter utan kommunalt VA och att 
utreda eventuella hinder för en försäljning. Med anledning av detta skulle jag vara intresserad av att 
höra hur ni ser på den frågan i dagsläget? 

Med vänlig hälsning 
Britta Lundgren 

6. Slutsats samt förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter att arrendera ut arrendetomterna. De
5-åriga arrendetiderna bibehålls med hänvisning till den starka besittningsrätten för
bostadsarrendatorer.

Förvaltningen rekommenderar inte en avstyckning utan detaljplan. 

På mötet inkom ett förslag från en arrendator om att kommunen tar kostnaden för 
anslutning till kommunalt VA och ligger ute med pengarna till dess att alla 
fastighetsägare frivilligt vill ansluta sig och betala avgiften. Detta förutsätter i så fall 
att de som vill köpa tomterna betalar anslutningsavgiften och de som inte vill betala 
i så fall fortsätter att arrendera.  Så fort ett köp av tomten är aktuellt i så fall så 
tillkommer anslutningsavgiften för den kommunala VA-anslutningen. Detta skulle i 



så fall innebära att kommunen skulle vara tvungen att ligga ute med pengarna till 
dess att varje arrendator valde att köpa tomten. Risken är därmed att kommunen inte 
skulle få in dessa pengar om vissa av arrendatorerna inte vill köpa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att kommunen bör ta denna risk då det 
finns viktigare investeringar för kommunen att göra. 

Noteras bör även att samebyn i dagsläget inte bara motsätter en utvidgning av 
området vid Båthusviken utan även motsätter sig den utökade aktiviteten som 
utkastet till detaljplan för Båthusviken skulle resultera i genom ökad standard på 
bebyggelsen. 

Britta Lundgren Åsa Andersson 
Planingenjör Bitr. samhällsbyggnadschef 

Bilagor 
Minnesanteckningar från möte med arrendatorerna 20171113 
Enkät till arrendatorerna 



 

     
 

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

 

 Datum 
Arvidsjaurs kommun 2017-11-13 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Britta Lundgren 
 Närvarande: 
 Britta Lundgren 
 Åsa Andersson 

Agneta Nauclér 
 Arrendatorer 
  
Direktval 
0960-15565 
 

Minnesanteckningar möte med arrendatorerna i Båthusviken 2017-11-13 
 
Genomgång av powerpoint, Britta. Se bifogad powerpoint för samtlig information där.  
 
Rättelse av beskriven historia gällande Båthusviken framkommer. En av arrendatorerna 
berättar att stugorna funnits längre än tidigare beskrivet i texten som skickats ut. En av 
stugorna köptes ex. år 1934 och den var då inte nybyggd. Britta uppdaterar 
informationstexten. 
 
Önskemål från närvarande arrendatorer: Exakta prisuppgifter för vad samtliga kostnader 
skulle uppgå till vid en försäljning är svårt att på förhand ta fram då lantmäteriförrättning 
kräver mer utredning då detaljplan saknas. Britta skickar ut förra förslagets specificerade 
prisuppgifter som togs fram då för att ge en fingervisning om vad kostnaderna då 
beräknades till (år 2014). 
 
Frågor som diskuterades särskilt: 
Kommunalt va eller enskilt avlopp? För enskilt vatten är rekommendationen att tomten bör 
vara minst 2000 kvm. För kommunalt VA spelar tomtstorleken inte samma roll då detta 
inte kräver samma anläggningar inom tomten. Om en fastighet inom området ansöker om 
en enskild anläggning (som sedan visar sig för platsen vara olämplig) kan beslut tas om att 
kommunalt VA är lämpligast utifrån platsens förutsättningar och miljönyttan. En 
fastighetsägare kan även ansöka om kommunalt VA och då måste samtliga fastighetsägare 
ansluta sig om kommunen beslutar om ett verksamhetsområde eller länsstyrelsen 
förelägger kommunen om att ansluta fastigheterna, avgiften blir då tvingande. Kommunen 
har då inte möjlighet att göra undantag gällande vilka som måste ansluta sig eller inte, utan 
samtliga gäller. 
 
Lantmäteriets möjligheter till avstyckning. Britta redovisar de kriterier som Lantmäteriet 
meddelat att de måste uppfylla för att kunna genomföra en förrättning för tomter liknande 
dessa. Förutsättningarna för att ordna VA samt väganslutning måste vara utredda för att de 
ska kunna avstycka. En förrättning blir mer kostsam om detaljplan inte finns för berört 
område eftersom samtliga frågor som annars hade varit utredda där då istället måste 
utredas i förrättningsärendet. 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-11-13 
 

Dnr 00190/2016 -009 



Även om tomterna som avstyckas avses nyttjas som fritidshus eller ”sportstuga” måste 
tomterna vid en förrättning bedömas utifrån ett boendeperspektiv eftersom det i Sverige 
inte går att begränsa boendet till endast fritidshus eller bostadshus. Samtliga tomter som 
Lantmäteriet avstyckar måste således vara lämpliga för bostadsändamål då den framtida 
boendeformen inte går att begränsa. 
 
Det diskuterades att det finns andra sommarstugeområden som har sina egna tomter som 
ägs av privatpersoner. Dessa avstyckningar har troligtvis tillkommit längre tillbaka i tiden 
då lagstiftningen såg annorlunda ut eller är tomterna bedömda som lämpliga utifrån både 
tillfälligt boende och som framtida möjlig bostadstomt. Ska en avstyckning av tomt ske 
idag så måste Lantmäteriets bedömning göras nu och utifrån nuvarande lagstiftning. 
 
Förslag inkommer från arrendator om att kommunen tar kostnaden för anslutning till 
kommunalt VA och ligger ute med pengarna till dess att alla fastighetsägare frivilligt vill 
ansluta sig och betala avgiften. Detta förutsätter i så fall att de som vill köpa tomterna 
betalar anslutningsavgiften och de som inte vill betala i så fall fortsätter att arrendera.  Så 
fort ett köp av tomten är aktuellt i så fall så tillkommer anslutningsavgiften för det 
kommunala VA:t.  
 
Några arrendatorer tycker att tomterna borde säljas utan att frågan om VA är löst, men 
detta är troligtvis inte möjligt enligt informationen kommunen fått från Lantmäteriet. 
 
Frågan om samebyns eventuella synpunkter på en försäljning utan detaljplan och 
kommunalt VA uppkommer. Britta lovar att kontakta samebyn för att höra hur samebyn 
skulle se på detta.  
 
Önskemål framkommer från en arrendator att kommunen ger bort ett gruslass varje år till 
vägen eftersom arrendatorerna betalar arrendeavgift varje år. Enligt gällande arrendeavtal 
har kommunen dock inte något sådant åtagande.  
 
Någon lyfter att många vindfällen ligger nere vid Båthusviken på tallheden och önskemål 
finns att ta bort dessa. Frågan har sedan mötet vidarebefordrats till gatu- & parkchefen för 
att se över åtgärdsmöjligheter. 
 
Bakgrunden i processen och varför frågan om köp av tomter tidigare ”stannat av” 
diskuterades. Tidigare drevs på kommunstyrelsens uppdrag en detaljplaneprocess gällande 
området, men denna lades ner efter att svaren på ett enkätutskick till arrendatorerna 
sammanställdes och det framkom ett bristande intresse därifrån i frågan om försäljning. 
Främsta orsaken till bristande intresse bedömdes vara försäljningskostnaden 
(självkostnadspriset), som ansågs högt. Kommunstyrelsen lade då ned frågan. Nu har 
frågan om försäljning lyfts igen genom en motion och ett medborgarförslag och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan. 
 
Förslag från arrendator inkom om att en enkät borde följa med utskicket gällande vilka 
som kan tänkas köpa tomt och samtidigt ansluta sig till kommunalt VA. 
 
Vid tangentbordet, 
Agneta Nauclèr 

 
 



Anteckning efter mötet: 
Nedan följer den kostnadsberäkning från 2014 som låg till grund till föreslaget 
självkostnadspris: 
100 000 kr kommunalt VA 
15 000 kr överenskommelse om privata bryggor med Sveaskog 
7 000 kr detaljplan 
20 000 kr strandskoning 
1 000 kr radonmätning 
7 000 kr fastighetsbildning enligt detaljplan 
Summa: 150 000 kr plus 20 000 kr (osäkerhet, ev. markundersökning, eget arbete) dvs. 170 
000 kr 
 
Vi meddelade därför ett tänkt självkostnadspris om 160 000 - 180 000 kr. 
Notera dock att detta enbart hade varit möjligt under förutsättning att en detaljplan med 
möjlighet till egna bryggor hade vunnit laga kraft. Eftersom länsstyrelsen kan överpröva 
kommunala detaljplaner finns en risk att detta hade kunnat inträffa med anledning av 
strandskyddet. Utöver detta finns även risk för överklaganden som hade kunnat leda till att 
planen upphävdes av överprövande instanser.  
 

Jonas Stenberg, ordförande för Västra Kikkejaure sameby har kontaktats. Mailväxlingen 
med samebyn följer nedan.  
 
>>> Västra Kikkejaure sameby <vk@biegga.com> 2017-11-26 22:37 >>> 
Hej Britta, 
 
samebyn står kvar vid sin åsikt och hänvisar till vår smala passage förbi samhället. 
 
Mvh Jonas 
 
Den 16 november 2017 14:33 skrev Britta Lundgren <PBLN14@arvidsjaur.se>: 
Hej Jonas! 
 
Jag försökte ringa dig Jonas men fick inget svar så jag mailar istället... Frågan om bebyggelsen vid 
Båthusviken har ju varit uppe till diskussion inom politiken ett flertal gånger. Ett förslag till detaljplan togs 
fram under hösten 2014. Den vändan påpekade samebyn att man "i dagsläget inte bara motsätter en 
utvidgning av området vid Båthusviken utan även motsätter sig den utökade aktiviteten som utkastet till 
detaljplan för Båthusviken skulle resultera i genom ökad standard på bebyggelsen." Efter mötet med 
arrendatorerna, den enkät som skickades ut till samtliga bostadsarrendatorer och övrig information i ärendet 
beslutade kommunstyrelsen 2015-03-24, § 74 att avsluta arbetet med detaljplan för Båthusviken utan åtgärd 
samt att kommunen skulle fortsätta arrendera ut arrendetomterna.  
 
Nu har kontoret återigen fått frågan om bebyggelsen vid Båthusviken på sitt bord och fått i uppdrag att bland 
annat utreda förutsättningarna för en försäljning av tomter utan kommunalt VA och att utreda eventuella 
hinder för en försäljning. Med anledning av detta skulle jag vara intresserad av att höra hur ni ser på den 
frågan i dagsläget? 
 
Med vänlig hälsning 
Britta Lundgren 
 

 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-12-13 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Britta Lundgren 

 
 
 
Arrendatorerna vid Båthusviken 

Direktval 
0960-15565 
 
 
 
 
 
 
 

Enkät Båthusviken 
 
På mötet med berörda arrendatorer 2017-11-13 lovade kommunen  att skicka ut en 
enkät till berörda bostadsarrendatorer för att undersöka intresset för att köpa nu 
arrenderade tomter. För att ni ska ha något mer konkret att ta ställning till används 
här den prisbild som föreslogs 2014 om försäljning skulle ske i samband med då 
avslutad detaljplaneprocess som exempel. 
 
Kommunen skulle därför uppskatta om ni kunde besvara enkäten och skicka tillbaka 
den i bifogad förfrankerat svarskuvert senast 2018-01-31. Alla svar är anonyma. 
 
Skulle du/ni vara intresserade av att friköpa den mark du/ni i dagsläget arrenderar för 
ett pris om cirka 160 000-180 000 kr enligt det detaljplaneförslag som togs fram 
2014? 
 
C Ja 
C Kanske 
C Nej 
 
Eventuella övriga kommentarer som du/ni vill framföra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notera att prisbilden inte har uppdaterats sedan 2014 varför priset kan komma att 
avvika från ovanstående. Detta utskick görs endast för att få en uppfattning om hur 
många som skulle vara intresserade av att köpa enligt ovanstående ungefärliga pris.  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-121-13 
 

Dnr 00190/2016 -009 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25  
 

15 
 
 
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.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 168 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde, Kf § 72, en 
motion med samma innehåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 75 att ärendet tillförs 
motionen ”Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till 
arrendatorer”. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den starka 

besittningsrätten som bostadsarrendatorerna har. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 92 2017-03-21 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Medborgarförslag Kf § 75 2017-04-06 

 Utdragsbestyrkande 

 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-10-09 

16 
Motion - Tung trafik 
genom Arvidsjaur - 
Begränsning av 
genomfartstrafiken på 
Storgatan 

Ks § Dnr 00150/2018 009 

Följande motion lämnades in till kommunkansliet 2018-05-15 av 
fullmäktigeledamoten Martin Nilsson (c); 

Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaurs 
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som 
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk. 
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar. 

Jag vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se vilka möjligheter det finns 
att leda om den tunga trafiken, via exempelvis Järnvägsgatan eller Sten 
Laestadiusvägen, eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken. 

Att leda om trafiken kan dock på negativa effekter för näringsidkare på 
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget. 

Motionens utredningsdirektiv: 

• Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter,
"långtradare" inte sker på Storgatan.

• Utredningen skall ta fram olika alternativ till att leda om den tunga trafiken
och/eller att vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av tunga
transporter.

• Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för besöksnäringen i de
olika alternativen, med speciell fokus på drivmedelsanläggningar och
matserveringar.

• Trafiksäkerhetsanalyser i de olika alternative skall redovisas.

• Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur köpmannaförening.

• Kostnader för åtgärder i de olika alternativen för kommunen och ev. andra
myndigheter.

• Utredningen ska vara färdigställd senast december 2018.

Motionen har överlämnats till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för 
beredning.  
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-09-17 § 55 yttrat sig i ärendet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Mbhn 2018-09-17 § 55 - yttrande 
Kf 2018-06-18 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Motion om tung trafik genom Arvidsjaur – begränsning av genomfarts-

trafiken efter Storgatan 
Sammanfattning av genomförda och pågående åtgärder i ärendet 

 

 

Motionen innehåller många olika delar och har samma innehåll som den motion som tidigare 

inlämnats till kommunfullmäktige. De delar som föreslås utredas är många och omfattande 

och rör både kommunen och Trafikverket.  

 

Ett flertal frågor/punkter har utretts och ett flertal beslut har tagits både i miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen mot bakgrund tidigare motion/denna motion. 

 

I den utredning om Alternativ väg för farligt gods som tagits fram 2016-05-10 och behandlats 

i kommunstyrelsen 2016-06-07 § 132 har olika delar som rör motionen utretts. Utredningen 

bifogas (./.). Kommunstyrelsen har i samband med detta fattat ett beslut om att Storgatan även 

fortsättningsvis ska utgöra led för farligt gods. 

 

När det gäller Järnvägsgatan som huvudled har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

tidigare yttrat sej till kommunstyrelsen (mbhn § 85/2015). Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har därefter (§ 25/2016) beslutat att ”avvakta beslut i ärendet till dess att konsekvenser av 

trafikökning med anledning av Tjernfjellstunneln är kända. Därefter kan eventuella åtgärder 

när det gäller bärighet, behov av bullerdämpning etc. undersökas och utföras”. 

 

Väg 95/Storgatan är Trafikverkets väg. Trafikverket arbetar med en åtgärdsvalsstudie som rör 

korsningen - väg 95/Järnvägsgatan/Sten Laestadiusväg vid Dollarstore samt väg 

95/Järnvägsgatan/Sten Laestadiusväg vid Mellanströms. Underlagen är framtagna i samarbete 

med kommunen men analys från Trafikverket kvarstår för att ta fram rekommenderade 

åtgärder. 

 

Trafikverket arbetar även med en s.k. stråk ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som omfattar hela  

väg 95 genom Norr- och Västerbotten. Åtgärdsvalsstudien kommer att utmynna i olika förslag 

på lösningar/åtgärder. Det är dock i slutändan Region Norrbotten som beslutar om åtgärder i 

länstransportplanen.  
 
Ett förslag till skrivelse ställd till Trafikverket om vikten av fungerande infrastruktur har 

upprättats och behandlas på nämndens sammanträde 2018-09-17. Där har bl.a. frågan om 

behov av rastplats i närheten av samhället för tung trafik/biltest tagits upp och förslag till 

lämpliga platser lämnats. 

 

När det gäller transportdispenser (bredd, längd, vikt) så leds dessa alltid via Järnvägsgatan då 

det är olämpligt via Storgatan. 

 

Näringslivsgruppen har i ett tidigare yttrande uttalat att det skulle drabba besöksnäringen hårt 

om all tung trafik skulle ledas förbi samhället. 

 

Trafiksäkerhetsaspekter vägs naturligtvis in, som en del, i de åtgärder som görs och som 

redovisats ovan. Ska kommunen göra en särskild trafiksäkerhetsanalys är detta dock förenat 

med särskilda kostnader.  
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Norska Vegvesendet har under våren 2018 mot bakgrund av Tjernfjellstunneln  presenterat en 

första uppskattning av trafikökning mätt i ÅDT (Årsmedeldygnstrafik). Denna  visar en 

ökning från 500 till 820 fordon, vilket är en ökning med 64 %. Hur stor andel av den  

beräknade ökade trafiken som kan tänkas köra genom Arvidsjaurs samhälle är svårt att veta 

eftersom man kan anta att en del av trafiken väljer att köra väg E 45 via Sorsele eller 

Jokkmokk. 

 

Trafikverket är väghållare längs Storgatan. Gatuenheten har varit i kontakt med Trafikverket 

angående möjligheten att förbjuda tunga fordon efter Storgatan och erhållit svaret. ”Generellt 

gäller att allmän väg ska vara upplåten för allmän trafiks samfärdsel d.v.s. det är enbart i 

undantag och vid mycket speciella skäl som ett förbud om genomfartstrafik för tung trafik har 

beslutats på ett fåtal platser över landet. Det är Länsstyrelsen som har beslutandemandatet om 

LTF efter ansökan och tillstyrkande av de väghållare som berörs av såväl aktuell sträckning 

som omledningsvägar”. 

Länsstyrelsen rekommenderar att tung trafik inte leds längs samma väg som farligt gods, 

vilket innebär att den tunga trafiken enligt Länsstyrelsens rekommendationer då borde gå 

längs Järnvägsgatan (då Sten Laestadius väg inte är lämplig). Detta skulle inte bli någon 

tvingande åtgärd för den tunga trafikens vägval och innebär inte att den tunga trafiken inte får 

köra längs Storgatan. Rekommendationen skulle i så fall vara för att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika kollisioner mellan stora fordon med farligt gods inblandat. En rekommenda-

tion innebär i så fall en upplysning i länsstyrelsens vägregister om att det finns en alternativ 

möjlig rutt för tung trafik; en valmöjlighet för de som inte prompt måste köra genom centrum. 

Frågan om Järnvägsgatans bärighet och eventuella kostnader för att möta ökad tung trafik är 

inte klarlagd. Kommunstyrelsen har i tidigare beslut (2016) beslutat att avvakta åtgärder vad 

gäller bärighet, behov av bullerdämpning etc. till dess att konsekvenser av trafikökning med 

anledning av Tjernfjellstunneln är kända.  

Innehållet av vad som föreslås ska göras/utredas i motionen är omfattande och vissa delar är 

förenade med kostnader och kräver extern medverkan såsom att göra en övergripande 

trafiksäkerhetsanalys, att göra en bärighetsberäkning av Järnvägsgatan, att göra en 

bullerberäkning etc.  

____ 



 

     
 

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 2016-05-10 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
Direktval 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande - Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur 
 

Bakgrund 

I dag är Storgatan rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaurs samhälle. I 

Arvidsjaurs kommuns Översikts- och tillväxtplan (2015-11-24) föreslås att frågan om 

alternativ väg för farligt gods ska utredas. De två alternativa vägar som åsyftas är 

Järnvägsgatan och Sten Laestadiusväg. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen och miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden att utreda frågan. Kommunstyrelsen har i sin tur översänt ärendet till 

miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2015-11-25 § 86 att tillsätta en 

arbetsgrupp med uppgift att utreda ärendet vidare och upprätta ett yttrande till 

kommunstyrelsen. Arbetsgruppen har bestått av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 

ordförande Anders Harr, biträdande förvaltningschef Åsa Andersson, enhetschef gata/va/ 

Erika Harr, samhällsplanerare Agneta Nauclèr, handläggare Majvor Sellbom samt 

räddningschef Henric Helander. 

Det underlag som legat till grund för arbetsgruppens yttrande har varit ett examensarbete 

om ”Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur” (februari 2005) samt övrig 

kunskapsinhämtning i ärendet.  Avsaknaden av jämförbar statistik har gjort att vissa delar i 

examensarbetet och vissa delar i detta yttrande bygger på antaganden och observationer.  

Kommunen har i april 2016 genomfört en mätning av trafiken på Järnvägsgatan och Sten 

Laestadiusväg i syfte att få uppgifter på hur mycket trafik och framför allt hur mycket tung 

trafik som kör dessa vägar. Trafiken på Storgatan mäts av Trafikverket och dessa uppgifter 

har kommunen fått av dem. 

 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


2 (9) 

 

 

 

Trafikverket är väghållare av Storgatan (väg 95) och kommunen är väghållare av 

Järnvägsgatan och Sten Laestadiusväg. Det är många faktorer att ta hänsyn till när frågan 

om alternativ väg diskuteras såsom närhet till bebyggelse, olika typer av bebyggelse, 

skyddsavstånd, närhet till vattentäkt, olycksrisker, risk för brand/explosion, 

utsläppmiljöfaktorer m.m. Om kommunen väljer Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg kan 

det komma att innebära kostnader för kommunen exempelvis i form av förbättring av 

vägars bärighet och lämpliga skyddsåtgärder.  Sten Laestadiusväg passerar dessutom 

genom ett vattenskyddsområde.  

Farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga 

egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte 

hanteras rätt under en transport. Huvudriskerna gällande olyckor med farligt gods kan 

sammanfattas som brand, explosion eller utsläpp av giftiga och frätande kemikalier. Enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är det vid en ev. olycka större risk att 

miljön, ex. en vattentäkt kommer till skada än att människor skadas.  

Lagstiftning   

Transport av farligt gods regleras i Sverige av en omfattande lagstiftning som består av: 

• Lagen om transport av farligt gods 

• Förordningen om transport av farligt gods 

• Föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av farligt gods 

 

Transport av farligt gods 

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon. Även 

lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband 

med transport inkluderas. 

Vid transport av farligt gods definieras olika ansvarsområden som kan förekomma. Man 

talar bl.a. om huvuddelaktiga (avsändare, transportörer och mottagare) och andra delaktiga 

(lastare, förpackare, truckförare etc.).  
 

I Sverige ska alla som i sin verksamhet utför transporter av farligt gods eller som avsänder 

farligt gods ha säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska se till att 

verksamhetsutövare/företag vidtar erforderliga åtgärder för att förebygga olyckor. Förare 

som transporterar farligt gods ska genomgå särskild förarutbildning. 

 

Vägvalsstyrning  

Arbetet med vägvalsstyrning är viktigt för att så långt det är möjligt minska risken för att en 

olycka ska inträffa och för att minska konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa. 

Transportstyrelsen anger de lokala trafikföreskrifterna som rör farligt gods i en rikstäckande 

databas för trafikföreskrifter (RDT). Dessa lokala trafikföreskrifter beslutas av respektive 

länsstyrelse. 
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Tillsynsmyndighet  

Polisen är tillsynsmyndighet för transporter av farligt gods på väg. Totalt genomför polisen 

cirka 7000 kontroller per år och den vanligaste bristen är att brandsläckaren inte är årligt 

kontrollerad. Även fel i godsdeklarationen är vanlig. 

Riktlinjer för skyddsavstånd 

Länsstyrelsen har under 2015 fastställt nya ”Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder 

för farligt gods i Norrbottens län”. Dessa riktlinjer utgör vägledning till kommuner och andra 

aktörer beträffande bebyggelseutveckling intill rekommenderade transportleder för farligt 

gods både på väg och järnväg.  

 
Vardagliga risker 

Vi utsätter oss alla för risker varje dag, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Det som 

kan vara bra att känna till är att risken för att omkomma i en olycka kopplad till farligt gods 

är extremt liten, medan risken att dö i en bilolycka inom ett år är betydligt mer troligt, 

1:6000 (enligt statistik i Göteborgs översiktsplan för farligt gods, 1999). Historiskt sett har 

ytterst få olyckor med farligt gods skett. Exempelvis rapporterades mellan år 2006-2012 

296 stycken olyckor och tillbud där farligt gods var inblandat (både väg och järnväg) enligt 

MSB. Under dessa sex år skadades 28 personer och sex omkom i samband med dessa 

olyckor över sex år, men endast ett av dödsfallen var kopplat till det farliga godset i sig 

(MSB). Detta kan jämföras med att under samma tidsperiod har 126 635 personer skadats i 

personbilsolyckor och 1 579 personer har omkom i personbilsolyckor (Transportstyrelsen). 

Statistik    

År 2000 transporterades 15,4 miljoner ton farligt gods på landets vägar. År 2013 hade den 

siffran minskat till 6,8 miljoner ton. 

 

Det finns ett intresse att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta 

förebyggande med beredskap för olyckor och för att kunna genomföra risk- och 

sårbarhetsanalyser. I dagsläget går det inte att sammanställa statistik om flöden av farligt 

gods eftersom dagens statistik är av mycket varierande kvalitet. I syfte att förbättra detta 

har Trafikanalys under 2015 genomfört en förstudie tillsammans med Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket. 

Förhoppningsvis kommer det alltså att finnas bättre statistik inom detta område i 

fortsättningen. 
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Farligt gods genom Arvidsjaur 
 

Trafikverket utför regelbundna mätningar på Storgatan. Årsdygnstrafiken av fordon längs 

Storgatan är 7000 stycken per dygn, varav  630 stycken per dygn är lastbilar och långtradare 

(Trafikverket, 2015). Statistik visar att sedan ombyggnaden av Storgatan år 2009 har 

olyckorna längs vägen minskat. Att fler tunga fordon hellre väljer Järnvägsgatan efter 

ombyggnationen av Storgatan är en uppfattning som många har, men någon statistik har 

inte funnits att tillgå.  Våren 2016 gjorde kommunen mätning längs Järnvägsgatan och Sten 

Laestadiusväg vilken visar att det kör fler lastbilar och långtradare längs Sten Laestadius väg 

än längs Järnvägsgatan. Beräknad årsdygnstrafik (ÅDT) längs Sten Laestadius är 327 stycken 

fordon, varav 29 stycken fordon är lastbilar och långtradare. Längs Järnvägsgatan är ÅDT:n 

717 stycken fordon, varav 17 stycken fordon är lastbilar och långtradare. En teori till att 

trafiken fördelar sig på detta sätt kan vara vägarnas utformning, där Järnvägsgatans 

utformning innebär att den tunga trafiken behöver sakta ner vid cirkulationsplatserna. 

Detta innebär lägre hastighet längs gatan och bidrar till en trafiksäkrare miljö, men kan 

eventuellt också bidra till att fler lastbilar och långtradare väljer en annan väg utan den 

typen av farthinder (Sten Laestadius). Trots detta visar statistiken tydligt att 

cirkulationsplatser i sig inte är något hinder, då majoriteten av den tunga trafiken väljer att 

köra Storgatan genom centrum. Att fler tunga fordon väljer Sten Laestadius väg är inte 

lämpligt sett ur miljösynvinkel, då kommunens enda vattentäkt ligger i anslutning till vägen. 

En ev. olycka längs den vägen skulle kunna bli förödande för vattentäkten samt innebära 

stora kostnader för kommunen i försök att sanera den. Beroende på vilken typ av olycka det 

rör sig om så är det inte heller säkert att fullgod sanering är möjligt.  

Farligt gods och tung trafik bör inte ledas på samma vägar, enligt rekommendationer från 

Länsstyrelserna, då kombinationen av de två på samma väg ökar risken för olyckor. Det 

finns inga exakta siffror att tillgå gällande mängden trafik av farligt gods genom samhället. 

Den vanligaste transporten av farligt gods längs väg i Sverige är olika typer av bränsle, enligt 

en kartläggning gjord av SCB på Räddningsverkets uppdrag 2006. Denna typ av 

bränsletransport innebär trafik till bensinstationerna, för vilka transporter det ändå är 

nödvändigt att ta sig genom samhället via Storgatan.  

Ca 5-10% av all tung trafik i Sverige beräknas utgöras av farligt gods (länsstyrelsen). Det 

finns ingen exakt statistik för andelen farligt godstrafik på lokal nivå att tillgå, vilket gör att 

det är svårt att veta vilka exakta transportmängder det rör sig om. I brist på mer exakta 

siffror görs antagandet att det bör röra sig om ungefär samma nivåer genom Arvidsjaur, ca 

5-10% av all tung trafik, vilket enligt dessa beräkningar innebär uppskattningsvis 32-63 

stycken farligt gods-transporter per dag. Det finns inte något större antal verksamheter, 

industrier, etc. som är beroende av farligt godstransporter kring Arvidsjaur, vilket gör att 

det skulle kunna gå att anta att siffran bör ligga närmre det lägre procenttalet, hellre än det 

högre. Övrig tung trafik är då resterande 90-95%.  
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Riktlinjer för byggnation 

Markanvändningen kring Storgatan och Järnvägsgatan innefattar kategori ”zon C” och ”zon 

D” enligt Länsstyrelsen i Norrbottens kategorisering av markanvändning. Zon C innefattar 

normalkänslig verksamhet, så som bostäder (småhusbebyggelse), handel, kontor, hotell, 

centrum, kultur, lager och idrottsplatser utan betydande åskådarplats. Zon D innefattar 

känslig verksamhet, så som flerplansbostäder, vård, skola och idrottsplatser med betydande 

åskådarplats. Riktlinjer kring rekommenderat bebyggelsefritt avstånd till led för farligt gods 

vid nybyggnation i dessa zoner är 60 meter utan riskreducerande åtgärder. För 

nybyggnation närmre än 40 meter till vägkant kan riskreducerande åtgärder behöva vidtas, 

enligt Länsstyrelsen i Norrbotten. Exempel på sådan åtgärd kan vara brandskyddad fasad 

och brandfönster. För befintlig bebyggelse är dock möjligheterna för riskreducerande 

åtgärder mer begränsade och är en avvägning från fall till fall. Det finns inga riktlinjer för 

hur befintlig bebyggelse ska hanteras och det finns idag inte heller några tydliga anvisningar 

eller krav på att, eller vilka, skyddsåtgärder ska vidtas.  

I praktiken är det oftast inte möjligt att hålla dessa skyddsavstånd på grund av ex. de lokala 

förutsättningarna; hur vägen och dess omgivning är utformad samt dess lokalisering. Ställt 

till den minimala risk för att en kraftig och farlig olycka ska ske är det många som menar att 

det inte heller är rimligt att ha dessa stora avstånd till vägen som rekommenderas (bl. a. 

SKL, Boverket & MSB).  

 

Sten Laestadius väg 

Sten Laestadius väg går genom ett vattenskyddsområde och konsekvenserna för ett utsläpp 

skulle bli allvarliga, då detta område försörjer hela Arvidsjaur samhälle med drickvatten. 

Kostnaderna uppskattas till cirka 6 miljoner för att åtgärda en eventuell olycka med 

påverkan på vattenskyddsområdet, men denna siffra kan variera beroende på vilken typ av 

olycka det handlar om. Värt att nämna är också att det inte alltid är möjligt att sanera en 

dricksvattentäkt. Arbetet med att säkerställa Arvidsjaurs framtida vattentillgång genom 

alternativa täkter pågår och alternativet som utreds ligger även det i anslutning till Sten 

Laestadius väg. Detta innebär att vägens lämplighet för farligt gods ytterligare minskar. 

Vägen är den längsta av de tre alternativen och har även dålig bärighet. Det skulle krävas 

åtgärder för uppskattningsvis 20-28 miljoner kronor för få den i lämpligt skick, varvid 

sammanfattningsvis Sten Laestadius väg inte anses som ett godtagbart alternativ som led 

för varken farligt gods eller tung trafik.  

 

Storgatan och Järnvägsgatan 

Då majoriteten av kända farligt godstransporter är relaterade till leveranser av bränsle till 

bensinstationerna behöver dessa transporter oavsett rekommenderad väg för farligt gods 
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ta sig via Storgatan till sin målpunkt. Skulle samtlig tung trafik ledas längs Storgatan innebär 

det att den tunga trafiken och farligt gods hamnar på samma väg, trots Länsstyrelsens 

rekommendationer att separera dessa. Det innebär också med den mängd tung trafik som  

 

passerar idag blir minsta ökning kännbar. Det skulle kunna innebära ökat buller mitt inne i 

centrum, större risk för olyckor med fler stora transporter på samma led, samt risk för 

sämre luftkvalitet mitt i samhället. Denna påverkan skulle minska om den tunga trafiken 

och det farliga godset inte gick längs samma väg. Det är viktigt att känna till att tas beslut 

om att fortsätta låta farligt gods gå längs Storgatan är detta endast en rekommendation och 

inte en tvingande trafikåtgärd. Järnvägsgatans bärighet behöver ses över vid en eventuell 

ökning av mängden tung trafik längs gatan.  

Risken för att en olycka inträffar är minimal, men skulle en olycka trots allt inträffa längs 

någon av vägarna skulle dess konsekvenser potentiellt kunna bli stora. Den negativa 

påverkan på liv och egendom bedöms kunna bli högre om en olycka inträffar längs 

Storgatan än längs Järnvägsgatan, då fler lever och verkar i anslutning till Storgatan. I och 

med att det är fler som uppehåller sig både dag- och nattetid kring Storgatan än 

Järnvägsgatan stora delar på dygnet, gör detta att en evakuering vid en eventuell incident 

skulle ta längre tid kring Storgatan än vid Järnvägsgatan. Detta kan innebära en förhöjd risk 

för kroppslig skada för de som vid ett eventuellt olyckstillfälle uppehåller sig inom området 

på och ikring vägen. Hur stort området som berörs av olyckan går inte att på förhand säga 

med säkerhet, då detta är beroende av allt ifrån typ av olycka, inblandade farliga ämnen, 

väder- och vindförhållanden, bebyggelsestruktur kring olycksplatsen o.s.v. Inom 150 meter 

används ibland som beräkningsdistans (Länsstyrelsen, SKL), men detta kan som tidigare 

nämnt variera. Det kan handla om endast någon meter som berörs till betydligt större 

område än 150 meter, beroende på olycksförhållandena. Inom 150 meter från Storgatan 

bor ca 1200 personer och det finns en vårdcentral, ett äldreboende, Kommunhuset, 

Fridhemsskolan (åk 7-9) och ett hotell. Inom 150 meter från Järnvägsgatan bor ca 550 

personer och där finns Stortorgets förskola, tre stycken hotell/vandrarhem, Sandbacka 

gymnasieskola, en sporthall och en camping med husvagnsplatser. 

En avgörande riskfaktor gällande farligt gods och olyckor är hastighet. Denna faktor minskas 

om farligt gods leds längs Storgatan, då Storgatans utformning endast medger en låg 

färdhastighet. Detta minskar drastiskt risken för olycka, samt vid en ev. krock är krockvåldet 

betydligt mindre, vilket i sin tur minimerar risken för läckage. En utsläppsolycka på 

Storgatan där utsläppet inte direkt stoppas upp innebär att föroreningarna i första hand 

rinner vidare och till slut når ut i Nyborgstjärn, eller/och Larstjärnarna (beroende på var 

utsläppet sker). Motsvarande utsläppsolycka längs Järnvägsgatan innebär att 

föroreningarna till slut rinner ut i Sågtjärn eller Olletjärn (beroende på var utsläppet sker). 

Ytorna på och omkring Storgatan är hårdlagda vilket möjliggör en enklare och snabbare 

sanering vid ett eventuellt utsläpp. Järnvägsgatan däremot har naturmark och 

avrinningsdiken, vilket gör att vissa ämnen snabbare kan tränga ner i marken, lagras samt 

färdas vidare över större yta innan de till tillslut viss del rinner ut i dagvattensystemet och 
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ut i tjärnarna. När föroreningarna väl är nere i naturmark och jord innebär det ett mycket 

större och vidare ingrepp på platsen vid efterföljande sanering eftersom föroreningarna kan 

infiltreras på alla håll i marken, jämfört mot på en hårdgjord yta där det oftare flyter ut 

ovanpå, utan att infiltreras på samma sätt.  

 

Det är också svårt att hindra eller stoppa spridningen av ett utsläppt ämne i naturen då det 

infiltreras mer spritt och snabbare över större område, än vad det gör om det rinner ut i ett 

dagvattenrör som har en bestämd flödesriktning. En utsläppsolycka längs Storgatan innebär 

alltså mest sannolikt större möjligheter att stoppa upp läckaget på ett tidigt stadie än längs 

Järnvägsgatan. Skulle det rinna ut i dagvattensystemet har kommunen möjlighet att sätta så 

kallade pluggar, för att hindra att det rinner vidare ut i våra vattendrag medan sanering 

pågår.  

 

Resultat av trafikmätning längs Storgatan, Järnvägsgatan och Sten Laestadiusväg  

För att få en bättre uppfattning av trafikflödet längs Järnvägsgatan och Sten Laestadiusväg 

har kommunen genomfört en trafikmätning under våren 2016 (april). Mätningen visar att 

det idag går mer tung trafik på Sten Laestadiusväg än på Järnvägsgatan. Årsdygnstrafiken 

(ÅDT) av lastbilar och långtradare efter Storgatan ligger på 630 stycken fordon per dygn 

(Trafikverket mätning 2015). Årsdygnstrafiken av lastbilar och långtradare längs Sten 

Laestadiusväg ligger på 29 stycken fordon per dygn och utgör ca 9 % av den totala 

trafikmängden längs vägen. ÅDT:n av lastbilar och långtradare längs Järnvägsgatan ligger på 

17 stycken fordon per dygn och utgör ca 2% av den totala trafikmängden längs den vägen.  

Detta visar alltså att den tunga trafiken i huvudsak väljer att köra Storgatan. 9 % av den 

totala trafikmängden (ÅDT) är tung trafik. Mellan 5-10 % av denna trafik skulle i sin tur 

kunna vara farligt gods enligt länsstyrelsens beräkningar.  

 

Räddningstjänstens möjligheter och begränsningar 

Räddningstjänsten kan vara på plats inom tio minuter oavsett om det är Storgatan eller 

Järnvägsgatan som berörs. Insatsmöjligheterna vid ett eventuellt utsläpp av farligt gods är 

dock mycket begränsade i dagsläget. Vid ett eventuellt utsläpp av farligt gods idag behöver 

den nationella resursen kallas in från Luleå, vilket innebär att få eller inga åtgärder kan 

påbörjas innan de är på plats (beroende på vilket ämne som berörs). Att ha så kallade 

kemdräkter i Arvidsjaur möjliggör för räddningstjänsten att direkt vid en incident hindra 

vidare spridning av farliga ämnen samt påbörja saneringsåtgärder. Vid allvarligare utsläpp 

kan den nationella resursen i Luleå kallas in. Idag är denna resurs den enda tillgängliga även 

vid små utsläpp, då räddningstjänsten inte har tillgång till dessa dräkter och därmed ej 

möjlighet att göra direktverkande insatser på en gång. Att köpa in kemdräkter samt 

tillhörande nödvändigt material till räddningstjänsten skulle kosta omkring 300 000 kr och 
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innebär en betydande ökning i deras möjligheter till insatser och åtgärder vid ett eventuellt 

tillbud. I dagsläget kan räddningstjänsten utföra akut livräddning i händelse av en 

kemolycka. Med tillgång till kemdräkter och tätnings/uppsamlingsmaterial skulle 

räddningstjänsten utvidga sina möjligheter till räddningsinsatser. Det rör sig om att stoppa 

eller begränsa läckage, sanera läckage inom avspärrat område, avlägsna tändkällor etc. i 

syfte att förhindra och begränsa skador på liv, egendom och miljö. 

 

Möjlig trafikökning 

I Norge byggs en tunnel, Tjernfjellstunneln, som beräknas klar hösten 2018. Detta innebär 

att denna väg från Norge in i Sverige (riksväg 95) troligen kommer att bli betydligt mer 

trafikerad än i dagsläget, då många idag undviker den på den norska sidan på grund av dess 

dåliga skick. Några exakt beräknade siffror gällande trafikökningen finns ej att tillgå, men 

det talas om upp emot så mycket som en fördubbling, då främst av tyngre fordon längs 

vägen in i Sverige. Hur mycket det verkligen blir vet vi inte förrän tunneln öppnar, men att 

det innebär att en trafikökning av både personbilstrafik, tung trafik och farligt gods kan 

ganska säkert fastslås. Om samtlig tung trafik och farligt gods går längs Storgatan kan detta 

innebära en ökning av buller och luftföroreningar i centrum, samt påverka framkomligheten 

och tillgängligheten i centrum för bilister, gångtrafikanter och cyklister med den stora 

mängd lastbilar som då kommer att passera på en begränsad yta mitt genom 

handelscentrumets kärna.  

 

Parkering för tung trafik 

Det finns idag ingen designerad parkeringsplats eller uppställningsplats för tung trafik eller 

farligt gods i Arvidsjaur. Arbetsgruppen anser att en sådan uppställningsplats i närheten av 

Arvidsjaur skulle vara bra ur många synvinklar.  

 

 

Slutsats och förslag till beslut 

Inget av de tillgängliga alternativen är helt optimalt för farligt gods, men någonstans måste 

godset gå. Det finns inga lämpliga vägar eller leder utanför samhället där godset kan ledas 

utan att komma i kontakt med samhället, utan allt måste passera inom samhället på ett 

eller annat ställe. Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller både transport och 

hantering av farligt gods för att det ska ske så säkert som möjligt. 

Idag är trafikmängden längs Storgatan ca 630 stycken lastbilar och långtradare per dygn. 

Efter att Tjernfjellstunneln i Norge öppnar kommer troligtvis den siffran vara betydligt 

högre. Länsstyrelsen rekommenderar att tung trafik inte leds längs samma väg som farligt 

gods, vilket innebär att den tunga trafiken enligt länsstyrelsens rekommendationer då 
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borde gå längs Järnvägsgatan (då Sten Laestadius väg inte är lämplig). Detta skulle inte bli 

någon tvingande åtgärd för den tunga trafikens vägval och innebär inte att den tunga 

trafiken inte får köra längs Storgatan. Rekommendationen skulle i så fall vara för att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika kollisioner mellan stora fordon med farligt gods 

inblandat. En rekommendation innebär i så fall en upplysning i länsstyrelsens vägregister 

om att det finns en alternativ möjlig rutt för tung trafik; en valmöjlighet för de som inte 

prompt måste in och genom centrum. 

 

Utifrån de förutsättningar som finns föreslår arbetsgruppen att vidhålla Storgatan som led 

för farligt gods. Antalet transporter är i jämförelse med övrig tung trafik få, hastigheten är 

låg och många av de farliga transporterna måste trots allt ändå köra via Storgatan när de 

ska leverera till någon av de centrala bensinstationerna. Den hårdlagda ytan kring vägen 

underlättar även saneringen vid ett eventuellt utsläpp. 

Vid en eventuell utsläppsolycka längs Sten Laestadius väg blir skador och påverkan på 

människa och natur omfattande. Det finns sätt att minska risken för eventuella utsläpp eller 

olyckor längs vägen, bland annat genom att begränsa möjligheterna för tung och farlig 

trafik att köra den vägen. Exempel på tillvägagångssätt kan vara att endast tillåta trafik upp 

till ett visst boggitryck eller en viss tyngd köra den vägen. Länsstyrelsen har tydligt påpekat 

att även en tung transport utan farligt gods som är involverad i en utsläppsolycka i 

anslutning till vattentäkt med utsläpp ur bränsletanken (bensin, diesel) kan ha förödande 

effekter för ett vattenskyddsområde. Detta på grund av att dessa fordon oftast har mycket 

stora bränsletankar, samt bränslets egenskaper i sig.  

 

 

Arbetsgruppen för farligt gods 
 
 
 
Anders Harr 
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens ordförande 
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17 
Mål- och resursplan 
2019-2021 
- Sparbeting
kommunstyrelsen

Beslutet skickas till: 
. Ulf Starefeldt 
. Berörda 

AuD § 67 Dnr 00169/2018 041 

Nya preliminära befolkningssiffror har kommit som visar en större 
befolkningsminskning än den tidigare prognosen - 92 personer 
Det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs kommunen måste 
justera sina budgetramar för 2019. 

Arbetsutskottets beslut 2018-09-25 

1. Med utgångspunkt från den preliminära Mål- och resursplanen som
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-06-18 har ytterligare
justeringar gjorts av kommunstyrelsens budgetram för 2019;

Total besparing:

HR besparing 1,5 Mkr 

Ekonomiavdelningen besparing 0,5 Mkr 

Kulturskolan besparing 0,3 Mkr 
(inkl flytt från Humlan till  Medborgarhuset) 

Bibliotek besparing 0,5 Mkr 

Ung In verksamh. tas bort; besparing 0,5 Mkr 

18+ besparing 1,3 Mkr 

Politik besparing 0,2 Mkr 

Näringsliv besparing 1,5 Mkr 

Samhällsbyggnadskontoret besparing 0,6 Mkr 

Summa  6,4 Mkr 

2. Tidigare inlämnade risk och konsekvensanalyser ska revideras till
kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-09, med hänsyn tagen till
ovanstående justeringar.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 

18 
Alpint skidgymnasium 
(NUI) 
– Budget och finansiering

Au § Dnr 00115/2018 041 

Sandbackaskolan har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden ansökt 
om att starta upp en nationell alpin idrottsutbildning (NUI). 

Kommunfullmäktiges mål- och demokratiberedning har, genom Björn 
Lundberg och kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, undertecknat 
viljeinriktning gällande start av en nationell idrottsutbildning med alpin 
inriktning i Arvidsjaur. 

Arvidsjaurs kommun har efter ansökan erhållit tillstånd, både från 
skolverket och Svenska skidförbundet, att starta upp utbildningen. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi har på nämndens 
uppdrag skrivit till kommunstyrelsen med en begäran av kostnadstäckning 
för genomförande av utbildningen. 

Innevarande år kan kostnaderna rymmas inom ramen för Sandbackaskolans 
budget. Investeringar är säkrade 2018 och 2019. Däremot behövs pengar till 
personalens löner. 

Barn- och utbildningsnämndens utskott behandlade ärendet 2018-09-13. 

Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 

1. Med hänsyn till den senaste skatteprognosen kopplat till det ekonomiska
läget finns det inte några ytterligare medel att tillföra barn- och
utbildningsnämnden. Nämnden måste förbereda sig på ytterligare
besparingar.

______ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Skrivelse Bun-ordf 

Utdragsbestyrkande 



� Arvidsjaurs kommun 
� Arviesjavrien kommuvdna 
Handliiggare 

Kristina Taimi 

Datum 

2018-09-05 

Begäran om kostnadstäckning för genomförande av Nationell ldrottsutbildning Alpint. 

Bakgrund 
Sandbackaskolan har på uppdrag av Barn- och utbilndingsnämnden ansökt om att få starta upp en nationell 

idrottsutbildning ( inom Alpin skidåkning) (NIU) som ger elitsatsande ungdomar möjlighet att kombinera 

studier med träning. 1Arvidsjaurs kommun har efter ansökan erhållit tillstånd att starta från både Svenska 

Skidförbundet och Skolverket. 

Ett av kraven, från både Skolverket och skidförbundet, för start av NIU var en uttalad politisk 

viljeinriktning vilket samtliga partier förklarade sig positiv till. 2 

Sandbackaskolan har redovisat inledningsvis ökade kostnader för uppstart och drift av ett NIU, till 

kommunstyrelsen i skrivelse daterad 2017-12-06.3 

Ekonomiskt läge 

Barn och utbildningsnämnden har ett sparbeting på 1,5 miljoner kronor för 2019 från Kommunstyrelsen 

vilket medför att starten för NIU vid Sandbackaskolan äventyras. 

Begäran 
Barn och utbildningsnämnden begär kostnadstäckning från Kommunstyrelsen för uppstart och drift av NIU 

samt att budgeten för NIU programmet särredovisas. Begäran gäller främst 2019 och preliminärt 2020 och 

även framåt så länge NIU bedrivs på Sandbackaskolan. Begäran baseras på bifogad kostnadsberäkning från 

Sand backa. (seb;;laga} 

Det är av yttersta vikt att en egen budget för programmet upprättas och garanteras då den övriga 

verksamheten vid Sandbackaskolan inte skall påverkas negativt och belastas med större 

besparingar/neddragningar på grund av NIU programmet. 

Barn och utbildningsnämnden ser det som nödvändigt att ärendet behandlas skyndsamt eftersom 

rekryteringsprocessen är påbörjad och behöver garanteras då en tränare med gott renomme är intresserad 

av anställning. Etablering av NIU Alpint program kommer att ge Arvidsjaur god reklam och anseende i den 

alpina världen och det ger ringar på vattnet med inflyttning, positiv reklam och ett ökat intresse för 

Sandbackaskolan och Arvidsjaur som vinterort. Det är ett tillfälle som det vore mycket tråkigt att missa. Om 

ingen kostnadstäckning kan ges snarast kan inte processen gå vidare utan behöver avbrytas och eventuellt 

besitter Arvidsjaur chansen helt att få denna spetsutbildning som kan ge mycket god publicitet och renomme 

till kommunen. 

På Barn och utbildningsnämndens uppdrag 

. ,-----

?-
)

� 17 i,� I� 
Kristina Taimi ordförande barn och utbildningsnämnden 

Bilagor 

BUN § 46, Sammanträdesprotokoll 2017-05-29, Dnr 00091/2017 inkluderad Skrivelse till KS, Politisk 

uttalad viljeinriktning för start och drift av alpint NIU på Sandbacka, 2017-12-06 , Budget NIU 20180905 

Postadress Telefon Telefax E-post

933 81 ARVlDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 

Bankgiro 

5143-7903 



Budget Nationell Idrottsutbildning (Alpint skidgymnasium) vid Sandbackaskolan 

Beräknad budget för NIU enligt nya övervägningar och dialog med den nya tillänkta tränaren.  Från 

och med 2022 kommer utbildningen visa ett nollresultat, ev ge en liten intäkt.  



� ARVIDSJAURS KOMMUN 

� 
Arviesjåvrie11 ko11111111vt/11a

Sammanträdes protokoll 
Sam mantriidcsdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansökan om alpint 
skidgymnasium 
(specialutfonnat 
idrottsprogram) vid 
Sandbackaskolan 

Beslutet skickas till: 
. Lars-Håkan Andersson 
- Annette Rylen

2017-05-29 57 

Bun § 46 Dnr 00091/2017 612 

Arvidsjaurs kommun är en vinterskidort med en alpin skidbacke och en väl 
fungerande alpin idrottsklubb, Arvidsjaurs Alpina, som med framgång 
fostrat många duktiga alpina skidåkare. Arvidsjaur som alpin ort har gott 
anseende i skidvärlden. Arvidsjaurs Alpina har bland annat stått som 
arrangör för både internationella och nationella tävlingar. 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2017-03-13 § 18 Sandbackaskolan i 
uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett alpint skidgymnasium med 
tiksintag (specialfonnat idrottsprogram) i Arvidsjaur. 

Lars-Håkan Andersson, rektor Sandbackaskolan, redovisade vid dagens 
sammanträde förutsättningarna för Sandbackaskolan att anordna 
utbildningen. Kontakt har tagits med nationelle chefen för svenska 
skidförbundet. Han anser att Arvidsjaur ligger bra strategiskt till för 
utbildningen. 

Ansökningsfonnalia tar tid. Skolverket och Skidförbundet ska gå igenom 
ansökningen. Bedömningen är att utbildningen kan starta tidigast hösten 
2019 om ansökan lämnas till Skolverket efter sommaren 2017. 

Ås 2018 behövs för förberedelsetid i det fall Skolverket bifaller ansökan. 
Samarbete planeras med Armens Jägarbataljon kting träningslokaler m.m. 
Avtal måste tecknas mellan kommunen/ Arvidsjaurs Alpina eller andra om 
samarbete, tillgång och förutsättningar för användande av Prästberget. 
Förberedelsekostnader för år 2018 beräknas till ca 300 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Sandbackaskolan får i uppdrag att ansöka om tillstånd att staita ett
nationellt idrottsgymnasium med alpin imiktning med start tidigast
hösten 2019.

2. Vid positivt beslut från Skolverket ska igångsättningsbeslut fattas av
nämnden. Inför beslutet ska en fullständig kostnadsanalys redovisas.

3. Sandbackaskolan ska under processen föra en dialog med
kommunledningen om hur beslutet påverkar kommunens verksamheter
i övrigt, som kostnader för nyttjande pistmaskin m.m.

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering



� Arvidsjaurs kommun 
� Arviesjtivrien kommuvdna

Datum 

2018-01-09 

Handliiggarc 

Peter Rydfjäll 

Direktval 

201& -01- 0 9 

Viljeinriktning gällande start av nationellt idrottsgymnasium med alpin 

inriktning i Arvidsjaur 

Efter diskussion i mål- och demokratiberedningen enades samtliga närvarande 
representanter för de politiska partiern i Arvidsjaurs kommunfullmäktige samt 
fullmäktiges predisium, att man ställer sig positiv till ett nationellt idrottsgymnasium 
med alpin imiktning i Arvidsjaur. 

Ärenden anses omedelbart justerad. 

För Arvidsjaurs kommun 

Vid protokollet 

�� Komrnunfullmäkflges 2:e vice ordförande

\ I' �;.:/? 

\t,c\:1,�>( ___ / 01ta Aman 
Justerare 

Postadress Telefon 

933 81 ARVlDSJAUR 0960-155 00, vlixcl 

Telefax 

0960-129 40 

E-post 

kommun@arvidsjaur.se 

Bankgiro 

5143-7903 
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Handläggare 

Lars-Håkan Andersson 

Arvidsjä'i!ri:. l:::.i,-7 :�-lKommun",, , , u�
.J 

I\.. �.h:;;1 
f 

Kommunstyrelsen 

Arvidsjaur kommun 
fn:on=-r _2_01_7 _-12- o_u_j 

_____ _j 

Politiskt uttalad vilieinriktning för start och drift av Alpint NIU på 

Sandbackaskolan. 

Sandbackaskolan har tillsammans med Arvidsjaurs Alpina klubb ansökt om att få 
starta upp en Nationell Idrotts Utbildning på gymnasial nivå som ger elitsatsande 
ungdomar möjlighet att kombinera studier med träning. Skälen till detta är många. I 
Arvidsjaur films två kommunala skidanläggningar varav den ena, Prästberget, är 
lämplig för alpin träning och är klassad och godkänd tävling i olika alpina 
sammanhang (Prästberget är homologiserad och är godkänd för FIS damer och herrar 
SL samt ENL SLIGS). Den alpina klubben i Arvidsjaur är en av N01Tbottens största 
alpina föreningar räknat utifrån antalet aktiva barn och ungdomar, i skrivande stund ca 
55 st. De har väldigt gott rykte inom den alpina världen, så gott så att familjer redan 
idag flyttat till Arvidsjaur på grund av detta. 

Vi har ett utmärkt klimat med snö, ett bra geografiskt läge med närhet till många 
skidanläggningar, vaiierande träningsmöjligheter inom kommunen. (gym, simhall, 
skidspår, verksamhet för skoterkross, norra Sveiiges största klättervägg, fyra 
fotbollsplaner, ett modernt utomhusgym som försvaret bygger upp under 2018, mmm). 
Vi har en bra elevhälsa och sjukvård som är bemannad dygnet runt och en 
gynmasieskola med lämpliga lokaler m.m. 

Svenska Skidförbundet har genom ordförande ,Olle Daniellson, meddelat att de 
överväger att tillstyrka vår ansökan om han får återkoppling från Arvidsjaurs politiska 
ledning, en uttalad viljeinriktning om att detta är något som man vill ge förutsättningar 
för. 

Om Svenska skidförbundet ger oss tillstånd kommer Skolverket som är den högsta 
beslutande instansen när det gäller dylika beslut med hög saimolikhet bevilja vår 
ansökan och vi kommer att kunna köra igång utbildningen hösttenninen 2019. 

För att ge er ett underlag så har vi gjort en ekonomisk kalkyl som vi tror är realistisk. 
Ni får nedan en kmifattad presentation av kostnaderna år för år. Vill ni mer detaljerat 
titta på hur vi tänkt så har ni dem mer precist presenterade i bilagorna. 
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Kostnader 

2018 

Arvidsjaur 2017-12-06 Arvidsjaurs kommun � 

Under hösttenninen 2018 bör en tränare anställas för att marknadsföra och planera upp 

utbildningen. Detta kommer att kosta ca 300 kkr. 

Ombyggnationer av skolans lokaler till ändamålsenliga lokaler för idrottsutbildningen 

ko1mner att inledas under hösten och inköp av material till en smmna av ca 300 kkr (se bilaga 

1) 

Total kostnad 2018 ~ 600 kkr 

2019 

Under hösttenninen 2019 tas de första 8 eleverna emot. 

Kostnader för div utrustning, ytterligare en tränare samt en lärare kommer att kosta ca 1 140 

kkr (se bilaga 2) 

Maximala intäkter från interkmmmmala avgifter under första året är ca 470 kkr 

Total kostnad 2019 ~ 670 kkr

2020 

Ny elevkull anländer nu finns 16 elever på skolan 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 113 kkr (se 

bilaga 3) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca 1 400 kkr 

Total kostnad 2020 ~ 713 kkr
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2021 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Ny elevkull anländer nu finns 24 elever på skolan 

Arvidsjaurs kommun ll 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 814 kkr (se 

bilaga 4) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca 2 300 kkr 

Total kostnad 2021 ~ 514 kkr

2022 

Ny elevkull anländer nu finns 32 elever på skolan 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 933 kkr (se 

bilaga 5) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca2 800 kkr 

Total kostnad ~ 133 kkr 
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Sammanfattningsvis 

Arvidsjaur 2017-12-06 Arvidsjaurs kommun � 

De1ma satsning kommer initialt inte att bli någon ekonomisk inkomstkälla. Vi kan höja 

lönsamheten med att dubbla intaget, vilket skulle minska på lärarkostnaden och ge lite mera 

inkomster. Detta vill vi inte överväga omedelbart utan vi vill avvakta och se hur det går med 

en träningsgrupp per årskurs från bö1jan. Men vi är övertygade om att det finns många 

positiva kring-effekter med ett NIU, som med tiden kan vara mycket gynnsamma, på 

många sätt för kommunen. 

• Gyim1asieskolan konuner kännas mer levande och attraktiv
• Vi får ett antal högmotiverade elever till skolan, vilket troligtvis ko1mner att påverka

och höja motivationen hos många andra elever och göra skolan mer intressant för
elever i Arvidsjaur och höja resultaten hos en del elever.

• Fler elever från Malå, Sorsele Aljeplog och andra k01mnuner ko1mner överväga att
studera hos oss, även på andra program som vi erbjuder. Detta kan gyima oss
ekonomiskt.

• Vi konuner troligtvis få elever som lyckas och vinna tävlingar på elitnivå, vilket
k01mner att vara god reklam för Sandbackaskolan och Arvidsjaurs kommun

• Elitsatsande elever som tränar hårt, äter mycket enligt Svenska skidförbundet och
ko1mner förutom att köpa mycket mat, gy1ma företagare på orten på olika sätt.

• Vi kommer inte betala ut inackorderingsbidrag till elever som vill satsa på alpin
gyinnasieutbildning, vilket vi gör till flera ungdomar i dagsläget.

• Gyin blir mer besökta vilket kan höja intresset för fysiska aktiviteter hos våra andra
elever än mer.

• Vi kan få en viss inflyttning av familjer till Arvidsjaur när vi rekryterar tränare till
utbildningen.

• Vi håller humöret uppe hos oss själva när vi inte bromsar upp och drar oss tillbaka när
tiderna är tunga ekonomiskt och på andra sätt . Vi gör vad vi kan för att framöver,
fo1isatt vara en attraktiv, levande konu1rnn där mäimiskor inte bara bor kvar , utan dit
fler väljer att flytta.
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Arvidsjaur 2017-12-06 

DIVERSE UTRUSTNING 2018 

Utn.tstni ng träina1re 

Borrmaskin 

Borrstål 

Slalomkäpp 

Storsl a I om käpp 

Radio 

Tränarkläder 

Pjäxtork 

B,a nsätta rm åttba n d 

Kortkäpp 

Portfl aggor 

Va Ila uitru stn i ng 

Valla till tränare 

Diverse väskor/fodral mm 

, Repa r.ati on sutru stn i nglverkityrg 

Utrustning ele•v 

Pjäxtork 

VaUajärn + verkt\t'g m.m. 

Övrigt 

FI äktar ti I i ski d11tå rd stJitD)'m m e 

Ombyggnaitiorn omklädningsrutm skåp 

Marknadsföring NILI 

kr/st 

4000 

1800 

300 

300 

3500 

1!0000 

500 

.rmo 

2!00 

l!OO 

5000 

5000 

4000 

2000 

500 

15000 

20000 

100000 

30000 

Arvidsjaurs kommun fl'J 

antal sum1ma 

2 8000 

2 3600 

30 9,000 

30 9000 

2 7000 

2 20000 

2 1000 

1 aoo 

30 6000 

25 25.00 

0 0 

0 0 

0 0 

1 2000 

8 4000 

1 15000 

41 80000 

1 100000 

1 30000 

Sum,ma: 297900 
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BILAGA 2 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Diverse kostnader 2019 {ht} 

Utrustning tr,änare 

Va 11 a utrustning 

Valla till tränare 

Diverse väskor/fodral mm 

Reparation sutrnstn i ng/verktl/g 

Digitalkamera+ stativ 

P•ersonal kostnader 

Tränare heltid (lön 34kkr/mån, aug-dec) 

Hjälptränare hahttid (fön 25kkr/mån, aug-dec) 

Lärare, heltid (lön 34kkr/mån, aug-dec 

Övrigt 

Leasing minibuss 

Försäkring minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnader 2500 mil 

Kostnader liftkort IKåbdalis 

Kostnader lift Anlidsjat.ff (!Kommunens) 

Marknadsföring Nm Arvidsjaur 

kr/st 

5000 

5000 

4000 

2000 

6000 

580 000 

210000 

580000 

78000 

5000 

2000 

37000 

3000 

1000 

30000 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun lZJ 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 4000 

1 2000 

1 6000 

0 

1 5!l0000 

0,42 88200 

0,42 243600 

0 

1 78000 

1 5000 

g 16000 

1 37000 

10 30000 

10 1!0000 

1 30000 

1139800 
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D�verse kostnader 2020 (vt+ht) 

Utn.tstni ng tr,äna re 

VaUautrustning 

·vana till tränare

Diverseväskor/fodra I mm

Reparation sutru stn i ng/verktyg

Digita I kam era + stativ

DIV

Pe•rsonal kostnader

lrrälf!lare heltid

Hjälpiträrrnre halvtid

lirärnare heltid

lärare heUid (1.,5 tjänst fr ht 2020}

Övrigt

leasirng minibuss

f'örsäkrirn,g minibuss

fi"�'m kort

B,e·n si 111 kostrn ad e·r 25 00 m i I

Kosltrn ad er I iftkort Kå bd a I is

Kostnader lift Antidsjaur (Kommunern

Kostnade,r pist111ing, .snökanoner?

kr/st 

5000 

5-000

4000 

2000 

5000 

30 000 

5&0 000 

420000 

580000 

5-801000

78000 

5000 

2000 

3,7 000 

3000 

:liOOO 

Sll vlMA: 

Arvidsjaurs kommun IJ 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 4000 

1 2000 

1 6000 

1 30000 

0 

1 580000 

015 210000 

0,42 243600 

1., 25 7'25000 

0 

1,5 117000 

1.,5 7500 

16 32000 

2 74000 

1.8 54000 

18 18000 

lJO 

2113110 
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Di·verse kostnader 2021 (vt+ht) 

Utru�tning tränare 

Vallautrustning 

Valla till tränare 

DIV 

Perscmalko.stnader 

Tränare heltid 

Hjälptränare halvtid 

Tr.ä111are heltid 

Lärare heltid, 1,5 tjänst 

Övrigt 

Leasing minibuss 

Försäkring minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnader 2500 mil 

IKostnade•r li ftkort Kåbdalis 

Kostnader li ft Arvidsjaur (Kommunens) 

Kostnade·r pistning, snökanoner? 

kr/st 

5000 

5000 

30000 

580 000 

420 000 

580000 

530 000 

7;8000 

5000 

2:000 

37000 

3000 

l!OOO 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun ll 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 30000 

0 

1 580000 

0,75 315000 

1 580000 

1.,5 ,870000 

0 

2 155000 

2 10000 

24 48000 

3 111000 

26 78000 

26 25000 

0 

0 

0 

2814000 
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Bilaga 5 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Diverse kostnader 2022 (vt +ht} 

UtrUiStni ng tr.ä11are 

Va Ila utrustning 

Valla till tränare 

Diverse 

Personal kostnade·r 

Tr,ä 111 a re heltid 

Hjälpträ111are heltid 

'Tränare heltid 

Lärare 

övrigt 

Leasing minibuss 

Försakri111g minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnade·r 2500 rrrnil 

Kost11ade-r liftkort Kåbdalis 

Kostnader Uft Arvidsjaur {Kommulilen 

Kostnader Pistni11g, s111ökanon eitc? 

kr/st 

5000 

5000 

40000 

580000 

420000 

580000 

580000 

73000 

5000 

.2!000 

:37000 

3000 

1000 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun fl 

antal sun1m.ai 

1 5000 

1 5000 

1 40000 

0 

1 580000 

1 420000 

1 580000 

1.,5 8}0000
0. 

2 155000 

2 10000 

26 52JOOO 

3 111000 

26 78000 

26 2500IO 

293.3000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Handläggare 
Nils-Åke Asplund 
Biträdande rektor 
Sandbackaskolan 

Att: Barn- och Ungdomsnämnden 

Finansiering av alpint NIU 

Skolledningen på Sandbacka vill framföra ett önskemål till nämnden som vi anser vara 
nödvändigt för uppstarten av vårt alpina NIU. Separera gynmasieskolans verksamhet och 
budget från grundskolan- och förskolans. Gymnasieskolan är idag en ekonomisk buffert åt 
grundskolan, vilket gör verksamheten svårplanerad. Ska det sparas blir det lätt så att 
besparingarna måste tas från de verksamheter som inte är lagstadgade. Hos gymnasiet är det 
bara vuxenutbildningen och SFI samt språkintroduktionsprogrammet som är lagstadgade 
verksamheter. 

Om övriga program och funktioner inom gymnasieskolan måste spara medan en ny 
verksamhet ges ekonomiskt utrymme har, med stor säkerhet, ett mycket viktigt mål med ett 
NIU gått förlorat — nämIigen att stärka samtliga gymnasieelevers intresse för utbildning. 
Skolan bör inte lägga grunden för en "vi och dem känsla" genom att samtidigt spara på vissa 
elevkategorier och samtidigt ge medel till andra inom samma skolenhet. 

Skolledningen på Sandbacka önskar att nämnden beslutar att separera gymnasieskolans 
verksamhet och budget från grund- och förskolans verksamhet. 

På tjän tens vägnar 

a 
4,vut-~ 7441440g (rektor Sandbackaskolan) 

iträ 	rektor Sandbackaskolan) 
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Mål- och resursplan 2019-
2021 – Hela kommunen 
- Sparbeting nämnder

AuD § 68 Dnr 00115/2018 041 

Nya preliminära befolkningssiffror har kommit som visar en större 
befolkningsminskning än den tidigare prognosen - 92 personer. 
Det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs kommunen måste 
justera sina budgetramar för 2019. 

Arbetsutskottets beslut 2018-09-25 

1. Med utgångspunkt från den preliminära Mål- och resursplanen som
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-06-18 har följande sparbeting
tillkommit;

Socialnämnden 2,0 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden 2,0 Mkr

2. Nämndernas förslag till mål- och resursplaner ska vara färdigställda till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



 
  

Skatteprognos beräknat på 6407 innvånare 2019

RESULTATBUDGET tkr Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

Kommunfullmäktige -3 036 -1 838 -2 653 -2 694 -2 736

Kommunstyrelsen -72 250 -64 549 -68 250 -68 250 -68 250

Barn o 
Utbildningsnämden

-152 066 -157 543 -151 356 -151 948 -152 540

Socialnämnden -181 777 -185 979 -181 777 -183 385 -184 993

Miljö o Bygg -2 455 -2 085 -2 584 -2 593 -2 601

SUMMA -411 584 -411 994 -406 620 -408 870 -411 120

Löneökningar nya -10 000 -6 000 -20 000 -30 000 -40 000

Pensioner mm -7 500 -8 000 -7 500 -7 500 -7 500

Avskrivningar -16 050 -16 629 -16 600 -17 000 -17 000

 VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-445 134 -442 623 -450 720 -463 370 -475 620

Skatteintäkter 305 781 305 776 314 957 319 640 327 573

Utjämningsbidrag 131 306 130 441 126 439 131 524 133 783

Extra flykting 4 900 5 122 3 003 1 800 0

 Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850 1 850

Finansiella intäkter 1 400 1 800 1 400 1 400 1 400

Finansiella kostnader -100 -250 -100 -100 -100

Summa intäkter 445 137 444 739 447 549 454 264 462 656

Befolkning 1 november 
föreg år/årsskifte

6437 6407 6407 6387 6 367

Prognos minskning 
befolkning

-3 -30 -47 -20 -20

RESULTAT 3 2 116 -3 171 -9 106 -12 964

1 % mål 4 371 4 362 4 414 4 512 4 614

Besparningskrav 2 246 7 585 13 618 17 578



 
  

Skatteprognos beräknat på 6325 innvånare 2019

RESULTATBUDGET tkr Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

Kommunfullmäktige -3 036 -1 838 -2 653 -2 694 -2 736

Kommunstyrelsen -72 250 -64 549 -68 250 -68 250 -68 250

Barn o 
Utbildningsnämden

-152 066 -157 543 -151 356 -151 948 -152 540

Socialnämnden -181 777 -185 979 -181 777 -183 385 -184 993

Miljö o Bygg -2 455 -2 085 -2 584 -2 593 -2 601

SUMMA -411 584 -411 994 -406 620 -408 870 -411 120

Löneökningar nya -10 000 -6 000 -20 000 -30 000 -40 000

Pensioner mm -7 500 -8 000 -7 500 -7 500 -7 500

Avskrivningar -16 050 -16 629 -16 600 -17 000 -17 000

 VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-445 134 -442 623 -450 720 -463 370 -475 620

Skatteintäkter 305 781 305 776 314 957 319 640 327 573

Utjämningsbidrag 131 306 130 441 121 367 126 318 128 441

Extra flykting 4 900 5 122 3 003 1 800 0

 Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850 1 850

Finansiella intäkter 1 400 1 800 1 400 1 400 1 400

Finansiella kostnader -100 -250 -100 -100 -100

Summa intäkter 445 137 444 739 442 477 449 058 457 314

Befolkning 1 november 
föreg år/årsskifte

6437 6407 6325 6305 6 285

Prognos minskning 
befolkning

-3 -30 112 -20 -20

RESULTAT 3 2 116 -8 243 -14 312 -18 306

1 % mål 4 371 4 362 4 363 4 460 4 560

Besparningskrav 2 246 12 606 18 772 22 866



 

Skatteprognos beräknat på 6345 innvånare 2019

RESULTATBUDGET tkr Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

Kommunfullmäktige -3 036 -1 838 -2 653 -2 694 -2 736

Kommunstyrelsen -72 250 -64 549 -68 250 -68 250 -68 250

Barn o 
Utbildningsnämden

-152 066 -157 543 -151 356 -151 948 -152 540

Socialnämnden -181 777 -185 979 -181 777 -183 385 -184 993

Miljö o Bygg -2 455 -2 085 -2 584 -2 593 -2 601

SUMMA -411 584 -411 994 -406 620 -408 870 -411 120

Löneökningar nya -10 000 -6 000 -20 000 -30 000 -40 000

Pensioner mm -7 500 -8 000 -7 500 -7 500 -7 500

Avskrivningar -16 050 -16 629 -16 600 -17 000 -17 000

 VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-445 134 -442 623 -450 720 -463 370 -475 620

Skatteintäkter 305 781 305 776 314 957 319 640 327 573

Utjämningsbidrag 131 306 130 441 122 605 127 589 129 742

Extra flykting 4 900 5 122 3 003 1 800 0

 Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850 1 850

Finansiella intäkter 1 400 1 800 1 400 1 400 1 400

Finansiella kostnader -100 -250 -100 -100 -100

Summa intäkter 445 137 444 739 443 715 450 329 458 615

Befolkning 1 november 
föreg år/årsskifte

6437 6407 6345 6325 6 305

Prognos minskning 
befolkning

-3 -30 -92 -20 -20

RESULTAT 3 2 116 -7 005 -13 041 -17 005

1 % mål 4 371 4 362 4 376 4 472 4 573

Besparingskrav 2 246 11 381 17 513 21 578



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 

20 
Utdebitering av 
kommunalskatt år 2019 

Au § Dnr 00207/2018 041 

I kommunallagens 11:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna 
förslag kommunalskatt år 2019 på skattesatsen för utdebitering av 
kommunalskatt för ett år i taget. 

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 
november, om särskilda skäl föreligger. 

Kommunalskatten för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 
kronor per skattekrona. 

Arbetsutskottets förslag 2018-09-25 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utdebitering av kommunalskatt för år 2018 fastställs till 22:80 per
skattekrona.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport -  
Sim- och sporthallens 
renoveringsbehov 

Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

AuD § 66 Dnr 00039/2016 821 

Fastighetschef Sara Persson informerar om följande; 

Badet och sporthallen i Arvidsjaurs (Centrumbadet) är i stort behov av 
större renoveringar. Utredningar om renovering kontra nybyggnad 
påbörjades 2013. 
Det har sedan gjorts ytterligare utredningar. En nuläges- och behovsanlays 
har tagits fram och utifrån den har ett förslag till mål och vision för 
framtiden tagits fram. 
Renoveringar och nödvändiga reparationer har under tiden utförts men 
större kostsamma renoveringar har inte gjorts i avvaktan på beslut om 
badets framtid.  

Det har tagits ett antal beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och i 
kommunstyrelsen, och det senaste 2018-06-05 gav nya utredningsdirektiv. 

Fortsatt process 
Fastighetschefens förslag är att starta om med en tematräff med 
kommunstyrelsen och andra intresserade där fastighetskontoret går igenom 
vilka underlag, utredningar, kostnadskalkyler m.m som finns framtagna i 
dagsläget och att man sedan bildar en politisk styrgrupp som får ta sig an 
frågan och har regelbundna träffar med arbetsgruppen.  
Det är akut att bestämma sig om ett inriktningsbeslut för sim- och 
sporthallen. 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks 2018-06-05  
AuD § 36 2018-05-23 

Utdragsbestyrkande 
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