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Árviesjávrien kommuvdna 
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Kl 13.30-14.00 - Information från Samhällsbyggnadskontoret 
Kl 14.00-14.30 – Information från Region 10 – Fridha Eriksson Nyström 
 
 

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. Entledigande av förordnande som lotterikontrollant -Kerstin Lidström 

7. Internhyra 2019 för Braxen (Hälsocentralen) 

8. Information - Rekrytering av kommunchef 

9. Förlängning av anställning som tillförordnad näringslivschef 

10. Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2018 - Kommunstyrelsen 

11. Mål- och resursplan 2019-2021 - Kommunstyrelsen 

12. Internbudget 2019 -Kommunstyrelsens verksamheter 

 

Ärenden som inte är offentliga 
13. Mål- och resursplan 2019-2021 – Hela kommunen  

14. Mål- och resursplan 2020-2022 – Hela kommunen  

15. Partiell inlösen av pensionsskuld 2018 

16. Omfördelning av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till 2019 till projekt om- och 
tillbyggnad av Tallbackaskolan  

17. Överförmyndarorganisation mandatperioden 2019-2022 

18. Samarbetsavtal och reglemente och för den gemensamma överförmyndarnämnden 

19. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 

20. Avtal mellan samverkande kommuner 2019-01-01--2020-12-31 - Gemensam nämnd för drift av 
personalsystem 

Offentligt sammanträde 
 

Allmänheten är välkommen att närvara vid 
kommunstyrelsens sammanträde under 
punkterna 1-12. 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, 
Solstrålen 

 

Tid: 12 november 2018, Kl 08.00 
 

Ledamöter kallas 
 

Ersättare underrättas 
 

Samåkning till sammanträdet ska ske i största möjliga 
mån. 



21. Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun 

22. Reglemente för kommunstyrelsen 

23. Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder 

24. Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 

25. Motion – Försäljning av Camp Gielas 

26. Detaljplan för Ryttaren 3 

27. Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och 9:5 Camping, stugby och tillfällig vistelse 

28. Sekretessärende 

29. Sammanträdesplan 2019 

30. Kommunchefens rapport 

31. Rapport kommunstyrelsens ordförande 

 
Arvidsjaur 2018-11-07 
 
 
LOTTA ÅMAN 
Ordförande 
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Meddelandeärenden 
 

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

* Sammanställning fallstudieprojekt - Stärk kapacitet i kommunerna - En 
studie av fyra olika kommungrupper, (Dnr 23/2018) 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks §  
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 69-80 2018 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

Kommunchef Ulf Starefeldt 
Tillsvidareanställning §§ 14-16 2018 
 
T.f. Socialchef Pernilla Berggren 
Tillsvidareanställning §§ 5-12 2018 
 
Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson 
Tillsvidareanställning §§ 3-5 2018 
 
Kommunchef Ulf Starefeldt 
Utfärdande av fullmakt att för kommunens tala inför 
Domstol och andra myndigheter samt vid förrättning 
av skilda slag och även träffa förlikning §§ 1-1 2018 
 
Receptionspersonal Magnus Svensson 
Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 5-5 2018 
 
Planingenjör Britta Lundgren 
Yttrande till polisen angående upplåtelse om  
offentlig plats §§ 18-19 2018 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande av 
förordnande som 
lotterikontrollant  
-Kerstin Lidström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00282/2017 101 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07 § 267 att bl a förordna Kerstin 
Lidström som lotterikontrollant. 
 
Kerstin Lidström har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
lotterikontrollant. 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



r 	lunsi-yre4s9n 2L
fadv. 	•urs 1.e...nun 

24:2 -10- 2 5  
Abborrträsk 2018-10- nr 	A,a/c21,19. -16/ 

‘?. 

Angående förordnande av lotterikontrollanter 

För över ett år sedan fick jag frågan om jag kunde bli lotterikontrollant. 

Utbildning utlovades, men när jag nu efter ett år inte har hört något mer i denna fråga så avsäger jag 

mig härmed detta uppdrag. 

Med vänlig hälsning 

Kerstin Lidström 

Tjockuddsvägen 14 

930 82 Abborrträsk 



ARVIDSJAURS KOMMUN 	 Sammanträdesprotokoll 
Årviesftivrien kommuvdna 	 Sammanträdesdatum 	 Blad 

Kommunstyrelsen 
	

2017-11-07 	 350 

Ks § 267 Dm-  00282/2017 	 101 

Förordnande av 
lotterikontrollanter 

Beslutet skickas till 
•Peter Rydfjäll 
. Inge Andersson 
•Kerstin Lidström 
•Aurore Norberg 
•Patrik Åman 
•Magnus Svensson 
•Daniel Oskarsson 

Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns i lotterilagen och 
lotteriförordningen. Om kommunen registrerar lotteriverksamhet enligt § 17 
LL (mindre lotteri) eller beviljar tillstånd enligt §§ 15 och 16 (större lotteri) 
ska alltid lotterikontrollant utse. 

Kommunstyrelsen svarar för tillståndsgivning när det gäller lotterier. För att 
få anordna ett lotteri måste föreningar söka tillstånd. En lotterikontrollant ska 
för myndighetens räkning övervaka ansökande förenings lotteriverksamhet 
och se till att verksamheten ger skälig avkastning. Vidare ska föreningen 
kunna få råd av kontrollanten då osäkerhet rådet om lotteriverksamheten. 

Två lotterikontrollanter är förordnade av Arvidsjaurs kommun, varav en har 
aviserat avslut på sitt uppdrag och den andres förordnande löper 
mandatperioden ut. Behov att utse fler kontrollanter föreligger. 

Förslag under sammanträdet 

Lotta Åman (s) 
Följande personer föreslås som lotterikontrollanter; 
Kerstin Lidström, Abborrträsk 
Aurore Norberg, Arvidsjaur 
Patrik Åman, Arvidsjaur 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande personer förordnas som lotterikontrollanter; 

Kerstin Lidströrn, Abborrträsk 
Aurore Norberg, Arvidsjaur 
Patrik Åman, Arvidsjaur 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Internhyra 2019 för Braxen 
(Hälsocentralen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 0151/2018 053 
 
Kommunstyrelseledamoten Bjarne Hald (c) har vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-10-09 § 203 initierat ett ärende om att se över 
kommunens internhyror.  
 
Kommunstyrelsen beslutade bl a att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram 
ett underlag på internhyra för Braxen (Hälsocentralen) för år 2019. 
 
Fastighetschefen har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

     
 

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

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-11-06 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

Handläggare 
Sara Persson 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-15578 
 
 

Internhyra för Braxen 
 

Arvidsjaurs kommun har haft internhyra sedan 2009. Senaste revideringen av 
internhyressystemet genomfördes 2015. 
 
Det övergripande målet var att tydliggöra och fördela kostnader samt skapa interna 
styreffekter. 
 
Fördelningen bygger på att byggnader delas in i funktioner (t.ex. skollokaler, 
fritidslokaler) som utlaget på gruppen  ska bära sina egna lokalkostnader.D.v.s. 
sammanlagda kostnaden för drift, städ, kapitalkostnader, administration och 
planerat underhåll. 
 
2017-01-01 övertog kommunen fastigheten Braxen 18 där socialnämnden är en stor 
hyresgäst. Internhyran för dessa lokaler sattes till samma belopp som den externa 
hyran till Landstinget var plus städkostnad. För tillkommande lokalytor sattes 
internhyran till 730 kr/m2. Totalt sett blev det en snittkostnad  för socialnämndens 
lokaler på 1154 kr/m2.   
 
Övriga internhyror: (samma sedan 2015) 
Förskolelokaler: 1102 kr/m2 
Skollokaler: 732 kr/m2 
Brandstationer i Moskosel och Glommers : 400 kr/m2 
Brandstationen Arvidsjaur: 1262 kr/m2 
Kultur och fritidslokaler: 628 kr/m2 
Kommunhuset: 657 kr/m2 
Industrilokaler på IH 4: 756 kr/m2 
 
Variationer beror till stor del på om det nyligen har gjorts stora investeringar så det 
är en hög kapitalkostnad. (tex brandstation Arvidsjaur) eller att det är höga drifts 
och städ kostnader (tex förskolor) 
 

 
 Sara Persson 

Fastighetschef 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-11-07 
 

Dnr 00151/2018 -053 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29  
 

8 
 
Information -  
Rekrytering av 
kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00197/2016 023 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-09 § 205 lyftes frågan om 
rekrytering av kommunchef. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-09 att arbetsutskottet ska ta upp frågan 
om rekrytering av kommunchef och att återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 november. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-10-29 
 
1. Kommunstyrelsen informeras om att kommunstyrelsens ordförande har 

tecknat en kontraktsanställning för Ulf Starefeldt till och med  
2021-03-31. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Förlängning av anställning 
som tillförordnad 
näringslivschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00182/2018 023 
 
Peter Manner anställdes som tillförordnad näringslivschef till och med 
2018-08-31 med anledning av att ordinarie näringslivschefs tjänstledighet. 
Ordinarie näringslivschef har avslutat sin anställning under sommaren för 
nytt arbete. 
 
Det har uppstått behov av att förlänga förordnandet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
1.  Kommunchefen får i uppdrag att förlänga Peter Manners förordnande 

som näringslivschef till och med 2019-06-30. 
 
________ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2018 
- Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00004/2018 042 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet till och med 
september 2018 redovisas. 
 
Totalt sett visar prognosen för kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot 
budget med 11,5 Mkr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Kommunstyrelsens utfall januari -september 2018 

 
 

 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 
2018 

jan-sept 
2018 

avvikelse 2018 
budget-
prognos 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM      
Kostnader 3 636 1 421  2 544  
Intäkter -600 -469   -570   

NETTO 3 036 952 1 325 1 974 1 062 

 

  

 
   

KOMMUNSTYRELSEN  
 

Kostnader 19 960 16 321  19 764  
Intäkter -8 431 -11 292   -9 757   

NETTO 11 529 5 029 3 618 10 007 1 522 

 

  

 
   

TEKNISKA  
 

Kostnader 35 487 24 887  33 941  
Intäkter -9 990 -7 964   -10 358   

NETTO 25 497 16 923 2 200 23 583 1 914 

 

  

 
   

FASTIGHETER  
 

Kostnader 32 342 19 520  30 351  
Intäkter -45 280 -35 580   -45 500   

NETTO -12 938 -16 060 6 356 -15 149 2 211 

 

  

 
   

AFFÄRSVERKSAMHET  
 

Kostnader 36 886 23 980  35 766  
Intäkter -37 642 -30 555   -38 270   

NETTO -756 -6 575 6 008 -2 504 1 748 

 

  

 
   

STÖDFUNKTIONEN  
 

Kostnader 34 092 22 257  30 652  
Intäkter -10 266 -8 074   -10 516   

NETTO 23 826 14 183 3 687 20 136 3 690 

 

  

 
   

NÄRINGSLIV   
 

Kostnader 5 169 3 596  5 519  
Intäkter -1 831 -199   -2 953   

NETTO 3 338 3 397 -894 2 566 772 
  



 

 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 
2018 

jan-sept 
2018 

avvikelse 2018 
budget-
prognos 

       

ARB. MARKN o INTEGRATION       
Kostnader 12 009 14 442  16 343  
Intäkter -15 630 -13 683   -18 698   

NETTO -3 621 759 -3 475 -2 355 -1 266 
 

  
    

KULTUR       
Kostnader 13 104 9 367  13 491  
Intäkter -2 513 -2 424   -3 151   

NETTO 10 591 6 943 1 000 10 340 251 
       

FRITID        

Kostnader 8 819 6 652  8 844  
Intäkter -556 -497   -615   

NETTO 8 263 6 155 42 8 229 34 
       

RÄDDNINGSTJÄNST        

Kostnader 8 440 7 243  9 300  
Intäkter -612 -759   -1 024   

NETTO 7 828 6 484 -613 8 276 -448 
 

 
 

    

 
76 593 38 190 19 255 65 103 11 490 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Prognos Arvidsjaurs kommun 2018 - September 2018

Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse
2018 2018 2017 2018 (Rätt tecken)

Jan-Sept Jan-Sept

KS 76 593       38 190       28 832       66 674       9 919         
BoU 154 614     110 733     110 817     155 622     1 008 -        
Soc 184 904     136 851     135 753     182 830     2 074         
MBHN 2 532         889             1 027         1 778         754             
Summa nämder 418 643     286 663     276 429     406 904     11 739       
Löneökning 2 368         -                  -                  2 368         
Bidrag lärarlönelyft 1 850 -        858 -            -                  1 850 -        -                  
Pensioner mm 7 500         7 207         6 530         8 000         500 -            
Avskrivningar 16 629       12 361       12 253       16 600       29               
Skatteintäkter 305 781 -    229 955 -    225 253 -    305 776 -    5 -                
Utjämningsbidrag 131 306 -    97 711 -      92 044 -      130 441 -    865 -            
Välfärdspengar 4 900 -        3 841 -        3 843 -        5 122 -        222             
Räntenetto 1 300 -        720 -            898 -            1 300 -        -                  

Resultat 3                 26 854 -      26 826 -      12 985 -      12 988       

Årets löneökningar är fördelade och utfallet blev ca 7 Mkr.

Nämndernas prognos gör en positiv avvikelse mot budget med 13,3 Mkr, vid
delårsbokslutet  -0,5 Mkr

KS: KF, KS, Tekniska, Fastighet, Stöd, näringsliv gör positiva avvikelser mot budget. 
Arbetsmarknad/Integration gör en negativ avvikelse mot budget med 3 Mkr,
en liten förbättring mot tidigare prognoser.

BoU gör en negativ prognos med 0,5 mot budget. I beloppet ligger
inlösen av personal.

Socialnämnden lägger en prognos på 2 Mkr bättre än budget 
med ökning av personalkostnader och minskning av övriga verksamhetskostnader.

Nina Ask
T.f Ekonomichef
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Mål- och resursplan 2019-
2021 - Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00169/2018 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och 
planen fastställs sedan i oktober/november. 
 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; 
 
 befolkningsprognoser 
 volym-och prisberäkningar 
 eventuella lagändringar 
 planerade större verksamhetsförändringar 
 förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget 

för de kommande tre åren. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2018-06-18 § 76 en preliminär mål- och 
resursplan 2019-2021 för bland annat kommunstyrelsen. 
 
Efter beslutet har nya direktiv beslutats av kommunstyrelsen 2018-10-09 
§ 214 avseende budgetramar för 2019. Anledningen är nya preliminära 
befolkningssiffror som visar en större befolkningsminskning än tidigare 
prognoser och det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs 
kommunen måste justera sina budgetramar för 2019. 
Det betyder att kommunstyrelsens ram 2019 blir 69 393 tkr.  
 
Mål- och resursplan 2019-2021 för kommunstyrelsen har reviderats utifrån 
den nya ramen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
1. Mål- och resursplan 2019-2021 antas och överlämnas till 

kommunfullmäktige för godkännande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2019-2021 

Kommunstyrelsen 

 
Ordförande: Lotta Åman 
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt 
 
Verksamhet och uppdrag 
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision 
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett 
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun. 
Verksamheten utgår från värdegrunden om Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för 
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, 
personal, IT, information och administration samt 
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik, 
samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt 
näringsliv och turism. 
 
Verksamhetsidé 
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi 
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god 
service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och 
till vår egen kommunala organisation. 
 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det 
egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta 
vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.  
Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta 
lösningar tillsammans med andra kommuner 
/kommunala konstellationer är prioriterad 
verksamhet. Ärendehantering och införande av 
e-tjänster är exempel på att effektivisera 
arbetsprocesser och minska den administrativa 
bördan. Arbetet med framtagande 
ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016 och 
kommer att avslutas under 2019. En ökad 
digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på 
sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad 
kostnadseffektivitet.  
 
Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida 
bedöms bli fortsatt hög under planperioden. 
Verksamheten finansieras till viss del av medel från 
EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för 
innevarande programperiod var lägre än vad 
kommunen ansökt om, vilket gör att verksamheten 
måste vara mycket tydlig i sina prioriteringar. 
 

 
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet 
ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och 
planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa 
och marknadsföra verksamhet/områden för 
investerare. Investeringar i Norrbotten är 
samarbetspartner. 
 
Kulturfrågorna ingår i en ny organisation och 
verksamheten har reducerats. Integrationsinsatserna 
minskar med anledning av lägre tillströmning av 
nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse 
och ges en mer framträdande roll under planperioden. 
Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas 
under ledning av den samiska koordinatorn. 
 
Förändrad organisation gällande unga under 18 år från 
HVB-hem till stödboende samt 18 Plus, har medfört 
en ökad effektivisering inom såväl ekonomi som 
verksamhet. Detta krävs då ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket minskar kraftigt under perioden. 
 
Avveckling av stödboende för unga under 18 år 
slutfördes i november 2018. 18 Plus-verksamheten 
beräknas fortsätta under planperioden så länge det 
finns inskrivna. 
 
Samverkan inom koncernen behöver öka under 
planperioden liksom samverkan med andra kommuner 
och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. 
Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda 
kommuner och kommungrupper om samverkan inom 
olika områden. 
 
Prognosen för 2019 och 2020 visar på en mycket 
ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter 
som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses 
över. 
 

 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2019-2021 
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Driftbudget, tkr

Budget 76 593 76 593 76 593
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 2,3%, 2,6% 2,6% 1 747 1 958 2 000
Verksamhetsförändringar* -6 300 -6 300 -6 300

Nettoram 72 040 72 251 72 293

Ram inför 2019 
Kommunstyrelsen+kf 72 040 72 251 72 293

Differens 0 0 0

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Investeringsbudget, tkr 2020 2021

Kommunstyrelsen 55 910 44 040 33 390

2019

 
 
 
Kommentarer investeringsbudget 
För budgetåret 2019 

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan ingår med 15 500 tkr. 

 
 

Verksamhetsförändringar 2019 2020 2021 
HR-avdelningen 1 500 1 500 1 500 
Ekonomiavdelningen 500 500 500 
Kulturskolan 300 300 300 
Bibliotek 500 500 500 
Ungdomar in 500 500 500 
18+ 1 300 1 300 1 300 
Politik 223 223 223 
Näringsliv 1 500 1 500 1 500 
Samhällsbyggnads 800 800 800 
Kommunstyrelsen 51 51 51 
Fastighet 1 363 1 363 1 363 
Resurscentrum (omfördelning enl KsAu 29/10) -2 237 -2 237 -2 237 
Summa besparingar 6 300 6 300 6 300 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Kommunstyrelsens mål 1. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala 
1. Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex av 
rikets snitt 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 1-2 
1. < Rikets snitt 

3 
Rikets snitt 

4-5 
> Rikets snitt 

Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 

  

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Kommunstyrelsens mål 1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt 
med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun o näringsliv 
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs rankning 

2. Två branschträffar med kommunstyrelsen 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 0 
2. 0-5 
2. 0 

1. 1 
2. 6-9 
2. 1 

1. 2-> 
3. >10 
2. 2 

Jämförelsevärde I förhållande till föregående år. 

  

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål Ekonomisk medvetenhet 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Kommunstyrelsens mål 1. Skapa minst två interna eller externa samarbets-
aktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt 
2. Besparing upphandling minst 1-20 %,  
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90% 
2. Antal genomförda investeringar i % av beslutad 
investeringsbudget 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1      0 
2      0-5% 
3      0-29% 
2. 0-39% 

1      1 
2      6-19% 
3      30-89% 
2. 40-75% 

1      2-> 
2      >20% 
3      >90% 
2. 76-100% 

Jämförelsevärde 2016 utgör startår för mätningarna för punkterna 2-3. 

  



  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensutveckling och arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens mål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell 
ska genomsnittligt totalindex vara högre än riket. 

1. Erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare 
och år (externt eller internt) 

2. Minst två skyddskommittéer per år 
3. Minsk två övergripande skyddskommittéer per år 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i 
riket 
1. Under 1 
2.. Under 2 
3. Under 2 

Snitt i riket 
 
1. Minst 1 
2. Minst 2 
3. Minst 2 

Översnitt i riket 
 
1. Över 1 
2. Över 2 
.3 Över 2 

Jämförelsevärde Genomsnittligt totalindex för riket 
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Internbudget 2019 
-Kommunstyrelsens 
verksamheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00169/2018 041 
Förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamheter har 
upprättats utifrån en ram med 69 393 tkr.  
 
För att komma inom ram föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott  
2018-09-25 ett antal besparingar inom kommunstyrelsens verksamheter. 
Föreslagen besparing på Resurscentrum skulle resultera i att all verksamhet 
måste läggas ner.  
 
Vid dagens sammanträde har förslag lagts om att omfördela medel från bl a 
samhällsbyggnadskontoret till resurscentrum för att kunna behålla 
verksamheten för de personer som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2019 fastställs. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Bjarne Hald (c). 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2019 
 

 
  

Årsbudget Prognos Budget 

2018 2018 2019

Kostnader 3 636 2 544 2 820

Intäkter -600 -570 -350

NETTO 3 036 1 974 2 470

KOMMUNSTYRELSEN

Kostnader 19 960 19 764 20 281

Intäkter -8 431 -9 757 -8 431

NETTO 11 529 10 007 11 850

SAMHÄLLSBYGGNAD

Kostnader 35 487 33 941 35 266

Intäkter -9 990 -10 358 -9 990

NETTO 25 497 23 583 25 276

FASTIGHETER

Kostnader 32 342 30 351 32 300

Intäkter -45 280 -45 500 -46 500

NETTO -12 938 -15 149 -14 200

AFFÄRSVERKSAMHET

Kostnader 36 886 35 766 37 250

Intäkter -37 642 -38 270 -37 642

NETTO -756 -2 504 -1 163

STÖDFUNKTIONEN

Kostnader 34 092 30 652 32 731

Intäkter -10 266 -10 516 -10 266

NETTO 23 826 20 136 22 465

NÄRINGSLIV 

Kostnader 5 169 5 519 5 520

Intäkter -1 831 -2 953 -3 716

NETTO 3 338 2 566 1 804

ARB. MARKN o INTEGRATION

Kostnader 12 009 16 343 13 066

Intäkter -15 630 -18 698 -15 630

NETTO -3 621 -2 355 -2 564

KULTUR

Kostnader 13 104 13 491 12 275

Intäkter -2 513 -3 151 -2 513

NETTO 10 591 10 340 9 762

FRITID 

Kostnader 8 819 8 844 8 928

Intäkter -556 -615 -556

NETTO 8 263 8 229 8 372

RÄDDNINGSTJÄNST 

Kostnader 8 440 9 300 8 580

Intäkter -612 -1 024 -612

NETTO 7 828 8 276 7 968

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM

76 593 65 103 72 040
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Mål- och resursplan 2019-
2021 – Hela kommunen 
 

Au §  Dnr 00115/2018 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och 
planen fastställs sedan i oktober/november. 
 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, 
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande 
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. 
 
Preliminär mål- och resursplan antogs av fullmäktige 2018-06-18. 
 
Nya preliminära befolkningssiffror har kommit under hösten som visar en 
större befolkningsminskning än den tidigare prognosen, i skrivande stund 
- 112 personer. Det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs 
kommunen måste justera sina budgetramar för 2019. 
 
Skatteintäkterna kommande år baseras på antalet skrivna i kommunen 
1 november. Informationen från skatteverket lämnas till kommunen under 
november månad. 
 
Kommunstyrelsen har 2018-10-09 § 214 tagit fram nya ramar, med 
utgångspunkt från ändrade förutsättningar i skatteunderlaget; 
 

 Tkr 
Kommunfullmäktige 2 647 
Kommunstyrelsen 69 393 
Barn- och utbildningsnämnden 152 846 
Socialnämnden 182 473 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 484 

 
Styrelsens/nämndernas förslag till mål- och resursplaner ska vara 
färdigställda till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29.  
 
I det underlag som lämnats in saknas vissa revideringar. Dessa kommer att 
inarbetas i underlaget till kommunstyrelsens sammanträde 12 november. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
AuD § 68 2018-09-25 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Mål- och resursplan i  
Arvidsjaurs kommun  

 

från och med 2019 
 
 
 

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2019--2021 
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2019-2021 

 
Resursplaner 
 

- Driftbudget 2019 
- Driftbudgetplan 2019-2021 
- Investeringsbudget 2019 
- Investeringsplan 2020-2023 
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Kommunfullmäktiges mål 2018-20 
 
 

Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
 

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun 
 
 
 

MEDBORGARE / 
KUND 

UTVECKLING / 
TILLVÄXT 

EKONOMI MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Kommunfullmäktiges mål: 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

God ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsgivare  

Fokusområde: 

Utveckla medborgar-/ 
kunddialog 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företagande 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö 

    

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet 
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Finansiella mål 
 

 
God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har 
beslutats att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. 
 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin för en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som 
inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa 
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra 
uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. 
 
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att 
väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot 
verksamhetens behov på lång sikt.  
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet 
och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer. 
 
Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger 
en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella 
ställning. 
 
Sammanfattning 
 

 Ekonomin ska ge handlingsfrihet 
 

 Ekonomin ska inte belasta kommande generationer 
 

 Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i 
balans. 
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Finansiella mål 

 
 
Finansiella mål 2019-2021 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna. 
Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än 
skatteunderlagets ökning. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat 
fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på 
verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än 
skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas 
förutsättningar för att: 
 
 Skapa utrymme för oförutsedda kostnader 
 

 Vidmakthålla anläggningstillgångar 
 

 Klara pensionsåtaganden 
 
I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det 
möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där 
efterfrågan och behov ökar. 
 
Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och 
inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst 
lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form 
av pensionsutbetalningar. 
 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det 
egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar. 
 
Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även 
balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.  
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Finansiella mål 

 
 
Med ökande investeringsvolymer ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också 
ökade kostnader för avskrivningar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske 
med externa medel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället 
inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder 
för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp 
kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens 
bolag. 
 
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör 
undvikas så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts 
tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i 
tiden. 
 
För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda 
investeringsbudgetar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga 
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte 
försämras mer än normalt. Kommunens naturresurser ska vårdas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel 
brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas. 
Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. 
Från och med 2015 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta. 
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SWOT-analys 

 
 
SWOT analys framtagen av politiker, verksamhet och bolag. 
Ur materialet har sedan nämnder och bolag listat de viktigaste. 

 
Styrkor 
Trygghet och närhet 
Gymnasieskolan / Integration 
Kompetent och kunnig personal 
Bra livsmiljö  
Integration Duktiga på att ta emot nyanlända 
Koncerntänk 
Lokala företag 
Välskött kommun 
Flygplatsen 
Bra ekonomi 
God standard 
Mark för bostadsbygge 
Central mark för kontor/handel 

Svagheter 
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg 
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga 
personalen på alla nivåer. 
Kommunikation och styrning. Brist på tillit 
Uppnå likvärdig utbildning 
Sårbarheten i att vara en liten kommun.  
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? 
Uppföljning. Återkoppling. 
Sim och sporthall? När? 223 milj kr.. 
Fritidsanläggningars skick 
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav 
och regler 
Ägardirektiv 
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende. 
Bostadspolitiskt handlingsprogram ej framtaget 
 

Hot 
Demografins utveckling för skola, vård och 
omsorg 
Klimat 
Rekrytera personal med rätt kompetens 
Marknad för upphandling 
Urbanisering, minskade intäkter minskade 
resurser 
Ej självklara saker, tex strandskyddet  
Synen på utbildade, stimulansåtgärd 
Räntehöjningar 
Generationsväxling kompetent personal  
Generationsväxling även i maskinparken 
Större nedläggningar, AMS 
Pålagor från staten 
 

Möjligheter 
Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd 
för att underlätta. 
Geografiska läget. Flyget bl a, bra läge för 
samordning 
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända. 
Samarbete med grannkommuner 
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o 
kultur 
Gott företagsklimat 
Vittjåkk 
Tillmötesgå testnäringen 
Internationellt varumärke, direktflyg även 
sommartid?  
Hur ska vi skapa andra intäkter? 
Flyget strävar efter att få fram  en bra produkt även 
för lokalbefolkningen.   
Samordna med övriga bolag 
Rotavdrag för hyreslägenheter? 
Utökad verksamhet med värnpliktiga vid AJB 
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Befolkningsutveckling SCB 
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Löner och priser 

 
 

 
Prisindex 
kommunal 
verksamhet 

      

  2017 2018 2019 2020 2021  

Personalkostnad 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5  

Övrig förbrukning 2,7 2,4 2,6 2,6 2,6  

Prisindex 
kommunal 
verksamhet 

3,2% 2,0% 3,2% 3,2% 3,6%  
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Övriga utgångspunkter 

 
 
 

Komponentavskrivningar 
 
 Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll. 

Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt 
del utrangeras därvid. 

 

 Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla 
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade investeringar. 

 

 Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 
 
 

Internhyra 
Beräknas enligt 2015 års modell. Fördelning av kommunhusets internhyror har fördelats per nämnd. 
 
 

Skatteuttag 
Budget beräknas utan skattehöjning. 
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Kommunstyrelsen 

 
Ordförande: Lotta Åman 
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt 
 
Verksamhet och uppdrag 
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision 
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett 
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun. 
Verksamheten utgår från värdegrunden om Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för 
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, 
personal, IT, information och administration samt 
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik, 
samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt 
näringsliv och turism. 
 
Verksamhetsidé 
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi 
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god 
service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och 
till vår egen kommunala organisation. 
 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det 
egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta 
vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.  
Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta 
lösningar tillsammans med andra kommuner 
/kommunala konstellationer är prioriterad 
verksamhet. Ärendehantering och införande av 
e-tjänster är exempel på att effektivisera 
arbetsprocesser och minska den administrativa 
bördan. Arbetet med framtagande 
ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016 och 
kommer att avslutas under 2019. En ökad 
digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på 
sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad 
kostnadseffektivitet.  
 
Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida 
bedöms bli fortsatt hög under planperioden. 
Verksamheten finansieras till viss del av medel från 
EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för 
innevarande programperiod var lägre än vad 
kommunen ansökt om, vilket gör att verksamheten 
måste vara mycket tydlig i sina prioriteringar. 
 

 
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet 
ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och 
planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa 
och marknadsföra verksamhet/områden för 
investerare. Investeringar i Norrbotten är 
samarbetspartner. 
 
Kulturfrågorna ingår i en ny organisation och 
verksamheten har reducerats. Integrationsinsatserna 
minskar med anledning av lägre tillströmning av 
nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse 
och ges en mer framträdande roll under planperioden. 
Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas 
under ledning av den samiska koordinatorn. 
 
Förändrad organisation gällande unga under 18 år från 
HVB-hem till stödboende samt 18 Plus, har medfört 
en ökad effektivisering inom såväl ekonomi som 
verksamhet. Detta krävs då ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket minskar kraftigt under perioden. 
 
Avveckling av stödboende för unga under 18 år 
slutfördes i november 2018. 18 Plus-verksamheten 
beräknas fortsätta under planperioden så länge det 
finns inskrivna. 
 
Samverkan inom koncernen behöver öka under 
planperioden liksom samverkan med andra kommuner 
och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. 
Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda 
kommuner och kommungrupper om samverkan inom 
olika områden. 
 
Prognosen för 2019 och 2020 visar på en mycket 
ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter 
som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses 
över. 
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Driftbudget, tkr

Budget 76 593 76 593 76 593
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 2,3%, 2,6% 2,6% 1 747 1 958 2 000
Verksamhetsförändringar* -6 300 -6 300 -6 300

Nettoram 72 040 72 251 72 293

Ram inför 2019 
Kommunstyrelsen+kf 72 040 72 251 72 293

Differens 0 0 0

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Investeringsbudget, tkr 2020 2021

Kommunstyrelsen 55 910 44 040 33 390

2019

 
 
 
Kommentarer investeringsbudget 
För budgetåret 2019 

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan ingår med 15 500 tkr. 

 
 

Verksamhetsförändringar 2019 2020 2021 
HR-avdelningen 1 500 1 500 1 500 
Ekonomiavdelningen 500 500 500 
Kulturskolan 300 300 300 
Bibliotek 500 500 500 
Ungdomar in 500 500 500 
18+ 1 300 1 300 1 300 
Politik 223 223 223 
Näringsliv 1 500 1 500 1 500 
Samhällsbyggnads 800 800 800 
Kommunstyrelsen 51 51 51 
Fastighet 1 363 1 363 1 363 
Resurscentrum (omfördelning enl KsAu 29/10) -2 237 -2 237 -2 237 
Summa besparingar 6 300 6 300 6 300 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Kommunstyrelsens mål 1. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala 
1. Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex av 
rikets snitt 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 1-2 
1. < Rikets snitt 

3 
Rikets snitt 

4-5 
> Rikets snitt 

Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 

  

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Kommunstyrelsens mål 1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt 
med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun o näringsliv 
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs rankning 

2. Två branschträffar med kommunstyrelsen 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 0 
2. 0-5 
2. 0 

1. 1 
2. 6-9 
2. 1 

1. 2-> 
3. >10 
2. 2 

Jämförelsevärde I förhållande till föregående år. 

  

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål Ekonomisk medvetenhet 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Kommunstyrelsens mål 1. Skapa minst två interna eller externa samarbets-
aktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt 
2. Besparing upphandling minst 1-20 %,  
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90% 
2. Antal genomförda investeringar i % av beslutad 
investeringsbudget 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1      0 
2      0-5% 
3      0-29% 
2. 0-39% 

1      1 
2      6-19% 
3      30-89% 
2. 40-75% 

1      2-> 
2      >20% 
3      >90% 
2. 76-100% 

Jämförelsevärde 2016 utgör startår för mätningarna för punkterna 2-3. 

  



  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensutveckling och arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens mål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell 
ska genomsnittligt totalindex vara högre än riket. 

1. Erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare 
och år (externt eller internt) 

2. Minst två skyddskommittéer per år 
3. Minsk två övergripande skyddskommittéer per år 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i 
riket 
1. Under 1 
2.. Under 2 
3. Under 2 

Snitt i riket 
 
1. Minst 1 
2. Minst 2 
3. Minst 2 

Översnitt i riket 
 
1. Över 1 
2. Över 2 
.3 Över 2 

Jämförelsevärde Genomsnittligt totalindex för riket 
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Ordförande: Leif Rönnqvist 
Förvaltningschef: T.f Pernilla Berggren 
 
Verksamhetsidé 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda 
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala 
insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva 
ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och 
ungdomar ska prioriteras. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:  
 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga(LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st  och för 

den hälso –och sjukvård som överlåtits genom avtal 
med Region Norrbotten 

• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg 
inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktions-
hindrade samt Individ– och familjeomsorg 
 
Utvecklingstendenser 2019 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, 
flexibilitet och intern och extern samverkan. 
Under planeringsperioden behöver vi kartlägga 
verksamhetens processer och omsätta i 
förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån 
ekonomiska och personella resurser. 
Medarbetarbetarna ska vara kostnadsmedvetna.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två 
chefer, fem personalgrupper samt tre 
biståndshandläggare finns på Braxen, f d 
Hälsocentralen. Samarbetet mellan 
äldreomsorgens olika delar samt även samverkan 
med primärvården ökar. Hemtjänstgruppen i 
Glommersträsk är kvar, Moskosel har lagts ner. 
Vi anpassar kontinuerligt personalbehovet med 
utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. 
Gruppindelningen i centralorten ses över 
kontinuerligt. Behov av nattillsyn ute i byarna kan 
inte tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom 
äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns 
Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 

trygghetslägenheter där socialnämnden 
administrerar kön. Socialnämnden bevakar 
förslag i proposition juni 2018- biståndsbedömt 
trygghetsboende som ger kommunen möjlighet 
men inte skyldighet att ge biståndsbeslut för 
personer som behöver stöd och hjälp i boendet 
och annan lättillgänglig service. Ifall 
propositionen går igenom förväntas lagen träda i 
kraft 2019. 
 
2018 infördes ny lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
primärvården har utökat ansvar och tiden innan 
betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska 
kunna vårdplanera under mellandagar och 
storhelger. Socialtjänstens chefer måste medverka 
vid planering vid utskrivning i större omfattning 
än tidigare. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende 
och vård och omsorgboende har vi ökat antalet 
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet 
platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo 
tillsammans samt möjlighet att dela några av våra 
större boenderum, om den enskilde vill det.  
 
Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas 
hemma i livets slutskede och det ställer stora krav 
på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och 
ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi 
införde IT-stöd inom den palliativa vården under 
2017. Vi planerar att IT- stöd används inom hela 
hemsjukvården. 
 
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden 
ses över i takt med att de boende får individuella 
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat 
har de som flyttar in fått större 
omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016 
om en ändring i socialtjänstförordningen. I 
förordningen förtydligas att den enskildes behov 
ska vara styrande, och det ska finnas tillräckligt 
med personal dygnet runt. 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är 
något som vi arbetar med inom hela 
verksamheten. Vi undersöker bl. a om nattillsyn 
med kamera är kostnadseffektivt och bra för den 
enskilde. 
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Avdelningen för funktionshindrade ser ökad 
inströmning av ärenden. Komplexiteten i 
ärendena har ökat, liksom kostnaden för boende 
på annan ort. Gruppboendena kommer på sikt 
att behöva byta inriktning för att svara mot andra 
behov än idag. Ny gruppbostad inrättas under 
2018 med målsättning att vi ska klara fler behov 
på hemmaplan. 
Försäkringskassans omprövningar 2016-2017 
innebar att kostnader inom personlig assistans 
övervältrades till kommunen.  
Administrationen inom personlig assistans har 
ökat. Chefer och handläggare signalerar att de 
inte alltid räcker till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av 
verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen 
och svårigheter att rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder 
är en fråga som måste ligga högt på agendan, i 
samarbete med andra verksamheter. 
Under 2018 återinförs verksamheten 
korttids/fritids som legat nere under flera år. 
Lokaler och personal som arbetar kvällar, nätter 
och helger behövs för att tillgodose behoven och 
verkställa beslut för den enskilde. 
 
Individ och familjeomsorgen fortsätter att 
utveckla insatser för att motverka spelmissbruk.  
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn 
och unga. 
Försörjningsstödets kostnader hålls nere genom 
bra samarbete inom DUNA där 
Arbetsförmedlingen och Resurscentrum är våra 
samarbetspartners. 
Vår förhoppning är att bristen på socionomer 
som funnit under flera år nu ska vara borta och 
att vi kan ha fast anställd personal på alla tjänster.  
 
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges 
möjlighet att styra verksamheten och stötta 
medarbetarna. 
 
Socialjour genom beredskap för socialsekreterare 
samt handläggare och chefer i beredskap för att 
fylla kravet på planering årets alla dagar införs på 
prov 2018 och kommer att påverka vår dagliga 
verksamhet samt medföra högre kostnad. 
 
Hela socialnämndens ledning har under många år 
varit ansträngd, detta innefattar också 
handläggare och administrativ personal. 
Utveckling förutsätter att det finns tid avsatt för 
att sätta sig in i och sedan driva frågor. 

 
Besparingskrav med utgångspunkt i ramen som 
lades november 2017 innebär att personalen ska 
minska med totalt 3 tjänster, företrädesvis genom 
att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. 
 
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Enligt framskrivning 5 år källa Kolada 
0-5 år förväntas minskning med 14 
6-15 år förväntas ökning med 18 
16-19 förväntas minskning med 33 
20-64 förväntas minskning med 42 
65-79 förväntas minskning med 31 
80 + förväntas ökning med 39 
 
Verksamhetsförändringar 2019 
Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala 
tjänster. Syftet är att klara kommande behov från 
den växande gruppen äldre då tillgången till 
vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. 
Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för 
brukarna är i fokus och samverkan med 
civilsamhället ska ingå.  
Digital signering testas under hösten 2018, vi 
behöver hitta metoder för säker 
läkemedelshantering och insatser till enskilda. 
Om testerna utfaller positivt kan vi gå vidare med 
upphandling under 2019. 
 
Efterlevandesamtal och smärtskattning ska 
förbättras med start 2018 och uppföljning i 
patientsäkerhetsberättelsen för 2018 som 
socialnämnden delges mars 2019. 
 
Resursteamet och dagverksamheten Utsikten 
upphör då stimulansmedel, 2 miljoner, från staten 
försvinner. 
 
Inom samordnade individuella planer behövs 
interna rutiner och kompetensutveckling.  
 
Det är fortfarande oklart vad som händer inom 
LSS lagstiftningen och vad det kommer att 
innebära för kommunen.  
Grundförslagen från genomlysningen inom AFF 
ska genomföras, bl a ska vi arbeta för att ta hem 
brukare som vårdas på annan ort. Vi planerar för 
att kunna erbjuda plats för personer från 
närliggande kommuner. 
Gruppbostad innebär också att vi säkerställer 
kompetensförsörjning och kvalitet. 
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Innehållet inom daglig sysselsättning måste 
förändras utifrån brukarnas behov. 
 
Utbildning för ledningspersonal inom statistik, 
inrapportering ska prioriteras. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått ansvar för 
spelberoende från 1 jan 2018. 
Kompetensutveckling behövs och samarbete 
med skolan runt unga måste utvecklas. 
 
Ökad samverkan mellan Avdelningen för 
funktionshindrade och Individ och 
familjeomsorgen, exempelvis unga vuxna. 
 

Möjligheterna att ta emot extratjänster, 
praktikanter m fl. grupper behöver förbättras och 
den ersättning kommunen får när vi tar emot 
extratjänster måste fördelas ut till de 
verksamheter som har handledaruppdragen. 
 
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom 
personalneddragningar, i första hand vid 
pensionsavgångar och vid längre ledigheter. 
 
Ytterligare besparingar görs inom ramen för 
handikappverksamheten avseende LSS-boenden och 
personlig assistans. 
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Budget 2018 (t kr) 184 904 184 904 184 904
Löneökningar beräknas inte här

Prisökningar 1 423 3 031 4 639
Verksamhetsförändringar * -3 854 -3 854 -3 854

Nettoram 182 473 184 081 185 689

Ram inför 2019 182 473 184 081 185 689

Skillnad 0 0 0

Exkl. kapitalkostnader
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

 
 
 
Investeringsbudget 2019-2023 

2023

E-hälsa inom 
äldreomsorgen 400 400 400 400 400 4

Övriga inventarier 100 100 100 100 100 10

500 500 500 500 500

Livslängd 
antal år

Reinvestering  
år

2021 20222019 2020

 
 
*Verksamhetsförändringar   2019 2020 2021 
 
Besparingar    3 854 3 854 3 854 
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Investeringsäskande för projekt som uppfyller kriterierna för investeringar enligt Riktlinjer för 
investeringar,  
punkt 1 Riktlinjer för investeringar och punkt 2 Grundregler för investeringar. 
 
Behov samt Utredning och Beredning  
Utredningens innehåll beskrivs i Riktlinjer för investeringar, punkt 6 Investeringsmodell. 

 
Projekt 1 
E-hälsa inom äldreomsorgen 
I vårpropositionen 2018 tillskjuter regeringen 350 miljoner till välfärdsteknik för äldre. Socialnämnden har 
180416 angett i verksamhetsplan för 2019 och framåt att e-hälsa är ett prioriterat område. 
Investeringsprojektet innehåller leasingkostnad alternativt inköp av teknisk plattform som ska stödja olika 
produkter inom boenden och hemtjänst. 
De produkter som står överst på listan är nattkameror och verktyg för digital signering. 
Motiv till investeringen är svårigheter att få tillräckligt med personal inom socialtjänsten, vi måste hitta lösningar 
som gör arbetet mer attraktivt och samtidigt effektivisera verksamheten. Brukarnas nöjdhet och trygghet ska 
också bibehållas och helst öka. 
 
Projekt 2  
Övriga inventarier 
Vårdsängar och madrasser byts ut kontinuerligt, ca 4 sängar och 20 madrasser/år.  
Taklyftar inom vård och omsorgsboende behöver bytas ut, kostar ca 7 tkr/st. 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
80 resp 50 

81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 
 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i 
alla åldrar och livssituationer 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mer än 5 1-5 0 

Jämförelsevärde Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara 
högre än 5 inom någon del av socialnämndens 
verksamhet. 
Utredningstiden för barn och unga ska inte 
överstiga 4 månader. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske 
enligt gemensamma riktlinjer med Region 
Norrbotten 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 201000-högre 51 000-200 000 0-50 000 

Jämförelsevärde Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Högre än 9,2 8,18-9,2 Lägre än 8,17 
Jämförelsevärde Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska 

inte vara högre än under 2016 
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Ordförande: Kristina Taimi 
Förvaltningschef: Stefan Millgård 
 
Verksamhet och uppdrag 
Barn - och utbildningsnämndens ansvarsområde 
innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och 
kommunal vuxenutbildning. 
 
Verksamhetsidé 
Barn- och utbildningsnämndens vision är ”En lärande 
organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus”.  
Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst 
godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt. 
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn 
och elever samt personal där varje dag och varje 
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och 
elever ska känna lust till att lära och motiveras till 
utveckling. Att präglas av och lära sig av både 
framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling 
är lärande.  

 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
 
Allmänt 
Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola 
fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade 
resurser. Dock finns inga nyckeltal i verksamheten, 
något som borde finnas. Nyckeltal kommer att tas fram 
snarast. 
 
Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål 
än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både 
vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Det finns behov av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet, vilket medför merkostnader i form av 
personal och köp av fjärrundervisning. Behov av 
grundläggande vuxenutbildning eller andra former av 
vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut 
på arbetsmarknaden fortsätter att växa. 
 
Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi 
för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska 
skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Det 
övergripande målet med strategin är att skolan ska ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan 
till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en 
hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten ska stärkas. 

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar 
ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. 
Fokusområdena är: 
 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet 
2. Likvärdig tillgång och användning 
3. Forskning och uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter 
 
Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk 
4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. I förskoleklass 
finns tillgång till läsplattor och i åk 1-3 finns 2-1 
lösning. En ytterligare förstärkning med 
läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, 
SFI-elever förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och 
förskoleavdelningar behövs.  
 
I besparingssyfte gör vi från och med läsåret 18/19 ett 
försök med Cromebooks, vilket är ett betydligt billigare 
alternativ än vanliga PC, men som saknar hårddisk och 
egentligen bara är en webbläsare med minimalt 
sparutrymme.  
 
IT-strategin förutsätter en funktion som IT-
samordnare, något som under våren tagits bort av 
ekonomiska skäl. Nämnden har dock tydligt betonat att 
det är viktigt att nivån bibehålls och utvecklas även 
fortsättningsvis och gett skolchef i uppdrag att tillse 
detta. 
 
Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska 
sökas, rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra 
en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya 
bidrag konstrueras löpande vilket medför osäkerhet i 
intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända 
redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig 
för hela eller delar av bidraget. 
 
Övergripande 
Ny skolchef anställdes under sommaren 2018. För att 
arbetsbelastningen ska vara rimlig för detta uppdrag 
finns en administratör anställd från och med 15/10 
2018.  
 
Förskola och Fritids 
Hur många barn som kommer att skrivas in under 2019 
är beroende av födelsetalen 2017 och 2018. Skolverket 
har tagit fram rekommendationer för barngruppernas 
storlek inom förskolan.  
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Dessa är 12 barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 
15 barn per syskonavdelning (3-5 år). Nämnden har 
som vision att sträva mot rekommendationerna men på 
grund av det ekonomiska läget kan detta inte uppnås 
under de närmaste åren. Antalet barn inskrivna i skolan 
i Glommersträsk är lågt, det finns exempelvis inget 
barn i förskoleklass HT18. 
Behovet av plats på fritidshem är stabilt. Behovet av 
utbildade fritidspedagoger är fortfarande stort.  
 
Grundskola 
Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare, speciallärare 
och specialpedagoger bedöms öka kraftigt under de 
kommande åren. Det kan därför bli nödvändigt att se 
över lärares arbetsuppgifter så att utbildade lärare i 
större utsträckning får ägna sig åt undervisning i ämnen 
de är legitimerade för och att andra arbetsuppgifter 
fördelas på annan personal. Situationen kan annars leda 
till en försämrad kvalité och ökad arbetsbelastning för 
behörig personal.  
 
Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig 
och använda kommunens ekonomiska stöd för 
högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de 
tidigare åren samt förskolelärare har startats 
höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot 
Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser 
förhoppningar om att det kommer att underlätta 
rekryteringen inom dessa grupper inom några år.  
 
Det låga elevantalet är fortsatt ett stort problem på 
Parkskolan, Glommersträsk. Dels ekonomiskt, men 
framförallt elevsocialt där situationen är mycket 
otillfredsställande.  
 
Gymnasieskola 
Gymnasiet har under senhösten 2018 startat en 
nationell alpin idrottsutbildning (NIU) med en 
beräknad första årskull hösten 2019. Målet är fyra 
årskullar elever med minst 8 elever i varje årskull. 
 
Samarbete med Älvsbyn och Arjeplog har inletts där 
byggutbildning kan läsas i Arvidsjaur åk 2 och 3. 
 
Verksamhetsförändringar 
 
Ringelskolan kommer att byggas ut utifrån både 
elevantal, matsalssituation, utrymningsvägar, 
kapprumssituation och lärmiljö.  

Investeringsmedel har säkrats för detta, projektet går ut 
på upphandling före jul 2018 och beräknas vara färdigt 
till HT19. Fastighetskontoret ansvarar för detta.  
Omorganisering sker på Ringelskolan för att nå en 
långsiktigt hållbar organisation både ur ekonomisk 
synpunkt och för att säkerställa en god kvalitet i 
verksamheten. 
 
De nya kraven på lovskola innebär ökade kostnader för 
skolan. Lovskola ska erbjudas elever i grundskolans åk 
7-9 under lov, samt elever som gått ut åk 9 utan 
fullständiga betyg. Dessa ska erbjudas 50 timmars 
undervisning. Lovskola innebär extra kostnader för 
pedagogisk personal, transporter (buss, taxi) och mat 
för elever som deltar. 
 
Antalet ensamkommande barn samt asylsökande elever 
som har rätt att gå språkintroduktion på gymnasiet 
minskar, vilket innebär att 
språkintroduktionsprogrammet också minskar. 
 
Fjärrundervisning i främmande språk håller på att 
etableras i samarbete med Region 10. Detta kan leda till 
att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk.  
 
Gymnasiet har intensifierat sitt samarbete med övriga i 
inlandet, i första hand med Malå och Sorseles 
kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda 
kommunerna. Malå startar en filialverksamhet 
gentemot Sandbackaskolan under hösten 2018. Sorsele 
har uttalat sig positivt till en sådan lösning om 
tillräckligt elevunderlag finns. 
 
Förskolan har behov av tre nya avdelningar på tätorten. 
Detta för att kunna samordna personal och 
organisation på ett bättre sätt och därigenom bli 
effektivare. Målsättningen måste vara att tillhandahålla 
en permanent lösning på detta behov under år 2020.  
 
Besparingar har hanterats med utgångspunkten att 
minimera konsekvenser för barn och unga. Trots det 
uppstår självklart följdverkningar och förhoppningen är 
att långsiktiga ramar ges och följs framöver. 
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Driftbudget, tkr

Budget 2018 (exkl.tilläggsbudget för 
central skoladminstratör 2018)

154 614 154 614 154 614

Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar (2,3+2,6+2,6%) 523 1 115 1 707
Verksamhetsförändringar* -3 591 -3 591 -3 591

Nettoram 151 546 152 138 152 730

Ram inför 2019
Barn- och utbildningsnämden 151 546 152 138 152 730

Differens 0 0 0

Investeringsbudget, tkr 2019 2020 2021

Barn- och utbildningsnämnden 5 565 12 310 1 570

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

 

*Verksamhetsförändringar      
Jämfört med budget 2018 2019 2020 2021 

Sandbackaskolan 200 200 200 

Fridhemsskolan 225 225 225 

Ringelskolan 2 000 2 000 2 000 

Elevhälsan 338 338 338 

Parkskolan 150 150 150 

Central administration -700 -700 -700 

Nedläggning Tallkotten Moskosel 600 600 600 

Förskola centralort 778 778 778 

Summa kostnadssänkningar 3 591 3 591 3 591 

  I förhållande till 2018 års budget 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medarbetare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål 1 Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

upplever att de har en bra dialog med verksamheterna 
Bedömning (enkätsvar %) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 25 % 25-74% 75 % eller högre 
Aktiviteter - Utveckla formerna för föräldrasamverkan 

- Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka 
svarsfrekvensen. 

- Enkäterna lämnas två gånger per år i samband 
utvecklingssamtal. 

Nämndsmål 2 Hög måluppfyllelse.  
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 60 % 61-99% 100% 
Aktiviteter - Arbeta för 100% läskunnighet i åk 3. 

- Uppföljning av nationella prov/betyg i åk 3, 6 och 9 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndsmål Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala 

näringslivet ges information/utbildning om 
företagande/entreprenörsskap   

Bedömning (antalet informationsträffar) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller >70% 70-99% 100% 
Aktivitet - Utveckla dialogen mellan skolan och det lokal näringslivet/ 

kommunala verksamheter som arbetsgivare 
- Identifiera vilka utbildningar/ utbildningslinjer som efterfrågas 

av det lokala näringslivet 
 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. 

omfördelning av resurser 
Bedömning (resultat, % av budget) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 98 % 

högre än 102 % 
98 eller 102% 99-101 % 

Aktiviteter - Säkerställa att månatliga uppföljningar och prognoser görs 
med hjälp av kommunens stödsystem 

- Öka dialogen mellan kommunens olika verksamhetsområden 
för att uppnå mera effektivt resursutnyttjande 

- Jämförelse med liknande kommuner (Kolada) 
 

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

modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter 

Bedömning (totalindex för riket 2014=79) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 69 Mellan 69-78 79 eller högre 
Aktiviteter - Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela 

kommunen en gång per budgetår av HR-enheten 
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Ordförande: Anders Harr  
TF Förvaltningschef: Åsa Andersson 
 
Verksamhet och uppdrag 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen, 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden 
är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet 
inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och 
livsmedelsområdet.  
 
Mål för verksamheten 
Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av 
vilka områden och aktiviteter som den politiska 
organisationen och förvaltningsledningen vill 
prioritera under perioden. Verksamhetens mål är 
kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål 
samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
mål. 
 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt 
hög nivå. Ökningen av bygglovsärenden från år 2017 
till år 2018 var 47 %. Stora delar av verksamheten är 
händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. 
Det gör även att intäkterna för verksamheten kan 
variera mycket mellan åren. Många detaljplaner är 
gamla och behöver göras om. De är juridiskt 

bindande men speglar inte den samhällsutveckling 
som är idag och försvårar och förlänger 
bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser 
att arbeta med miljöövervakning, 
miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. 
Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet 
ökar. Vi behöver utveckla våra e-tjänster ytterligare 
för att underlätta för handläggarna.  
Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal 
på tillsvidaretjänster då den privata marknaden är 
intresserade av samma kompetenser. Det är 
tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de 
rätta kvalifikationerna.  

 
Verksamhetsförändringar 2019 
E-tjänsterna behöver utvecklas för att underlätta för 
handläggarna. Under 2019 är tanken att de ska bli 
synkroniserade med vårt nya ärendehanteringssystem 
som uppdateras hösten 2018. 
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Driftbudget, tkr

Budget 2 532 2 532 2 532
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 11 32 45
Verksamhetsförändringar * -59 -59 -59

Nettoram 2 484 2 505 2 518

Ram inför 2019
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 484 2 505 2 518

Differens 0 0 0

Investeringsbudget, tkr 2019 2020 2021

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 0 0 0

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

 
 
 
*Verksamhetsförändringar 
 
Besparingar                     59                59               59  
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Fullmäktiges övergripande mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
 
Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt 

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

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

enkätfrågorna om service, bemötande och 
handläggningstid.  

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

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

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

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

< 5 ve 
< 4 ve 

 

Bedömningsintervall extra nämnd Inrättas inte 
vid behov 

 Inrättas när det 
behövs 

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

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter 

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

inom miljö- och hälsoskyddet. 2014 redovisades rapport från den 
senaste undersökningen. Av rapporten framgår att 
kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i 
genomsnitt är 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 
70 % inom livsmedel år 2013. Nästa rapport från SKL kommer 
hösten 2018. 

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

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

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller 10 % sämre än riks-

genomsnitt 
Riksgenom-
snittet +/- 10% 

10 % bättre än 
riks-
genomsnitt 

Jämförelsevärde SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera 
och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting 
med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
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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 -2 647 -2 694 -2 736 
Kommunstyrelsen -73 557 -64 549 -69 393 -69 557 -69 557 
Barn o Utbildning -154 614 -157 543 -151 546 -152 138 -152 730 
Socialnämnden -184 904 -185 979 -182 473 -184 081 -185 689 
Miljö,  Bygg o Hälsa -2 532 -2 085 -2 484 -2 505 -2 518 
SUMMA NÄMNDER -418 643 -411 994 -408 543 -410 975 -413 230 
Löneökning 2018 -2 368 -6 000 0 0 0 
Löneökning 2019     -8 000 -8 000 -8 000 
Löneökning 2020      -8 000 -8 000 
Löneökning 2021       -8 000 
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 -441 943 -451 475 -461 730 

Skatteintäkter 305 781 305 776 315 096 320 090 327 717 
Utjämningsbidrag 131 306 130 441 119 423 123 956 126 211 

Välfärdpengar för 
andel av mottagande 4 900 5 122 3 003 1 800 0 

Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850 1 850 0 0 
Finansiella intäkter 1 400 1 800 1 400 1 400 1 400 
Finansiella kostnader -100 -250 -100 -400 -1 000 
Summa intäkter 445 137 444 739 441 972 447 146 455 228 

Befolkning 1 nov föreg 
år/årsskifte 6 439 6 437 6 325 6 305 6 285 

Prognos minskning 
befolkning -5 -5 -112 -20 -20 

RESULTAT  3 2 116 29 -4 629 -7 402 
1 % mål 4 371 4 362 4 345 4 440 4 539 
SPARKRAV  till 1 % 
mål       4 417 2 246 4 316 9 069 11 941 
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Finansieringsbudget     
 

    
Tkr     2018 2019 2020 2021 

     Prognos Plan Plan Plan 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Periodens resultat 2 116 29 -4 629 -7 402 

Avskrivningar 16 629 16 600 17 000 17 000 

Rearesultat         

Kassaflöde från verksamheten före  18 745 16 629 12 371 9 598 

förändring av rörelsekapital         

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ökn(-)/minskn(+) varulager 0 0 0 0 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 745 16 629 12 371 9 598 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -40 945 -50 985 -44 880 -29 330 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

          

Kassaflöde av investeringsverksamheten -40 945 -50 985 -44 880 -29 330 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån 0 0 20 000 20 000 

Amortering av långfristiga skulder  0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar  -8 000 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 1 500 1 900 1 900 1 900 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -300 -300 -300 -300 

          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 800 1 600 21 600 21 600 

          

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

          

ÅRETS KASSAFLÖDE -29 000 -32 756 -10 909 1 868 

          

Likvida medel vid årets början exkl bolagen 88 513 59 513 26 757 15 848 

Likvida medel vid året slut exkl bolagen 59 513 26 757 15 848 23 468 

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr) 22 500 22 500 22 500 22 500 

Disp likvida medel exkl bolagen 82 013 49 257 38 348 45 968 

 
 
  



Ok, siffror kvarstår sen tidigare 
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Investeringbudget 2019-2023      

       
NÄMND / ENHET ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022 ÅR 2023 DEL-

SUMMA 

Belopp i tkr             
              

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 5 565 12 310 1 570 1 500 0 20 945 

SOCIALNÄMNDEN 500 500 500 500 500 2 500 

MILJÖ-, BYGG- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 0 0 0 0 0 0 

KOMMUNSTYRELSEN  
STÖDFUNKTIONEN / LEDNING 
EKONOMI 

1 000 0 0 0 0 1 000 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 150 200 200 0 650 

KULTUR- OCH INTEGRATION 230 300 300 0 0 830 

CAMP GIELAS OCH FRITID 1 200 600 2 500 0 0 4 300 

IT-ENHETEN 4 400 2 450 1 850 1 700 4 200 14 600 

KOSTENHETEN 0 2 100 6 200 2 250 4 000 14 550 

FASTIGHETER 21 500 6 000 6 000 6 000 6 000 45 500 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, 
TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR 
SÄKER LEDNING - TEKNISKA 
OCH IT 

0 0 0 0 0 0 

GATU- OCH PARKENHETEN 5 500 8 500 4 200 4 100 4 100 26 400 

        

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 39 995 32 910 23 320 16 250 18 800 131 275 

      
  

AFFÄRSVERKSAMHETER 
            

STADSNÄT 800 800 800 725 250 3 375 

CAMP GIELAS 3 870 4 400 450 5 750 250 14 720 

VATTEN OCH AVLOPP 6 100 6 400 4 400 4 400 4 400 25 700 

AVFALLSENHETEN 220 370 420 470 70 1 550 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 10 990 11 970 6 070 11 345 4 970 45 345 

      
  

SUMMA TOTALA 
INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD OCH 
AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

50 985 44 880 29 390 27 595 23 770 176 620 
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Mål- och resursplan 2020-
2022 – Hela kommunen 
 

Au §  Dnr 00249/2018 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och 
planen fastställs sedan i oktober/november. 
 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, 
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande 
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Leif Andersson (c) 
Inför arbetet med mål- och resursplan 2020-2022 göra en omstart av 
ramarna där man utgår från ett nytt grundläge utifrån utfallet för 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
1. Inför arbetet med mål- och resursplan 2020-2022 göra en omstart av 

ramarna där man utgår från ett nytt grundläge utifrån utfallet för 2018. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
AuD § 68 2018-09-25 

Utdragsbestyrkande 
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Partiell inlösen av 
pensionsskuld 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00243/2018 024 
 
I delårsbokslutet för år 2018 redovisade Arvidsjaurs kommun en utfästelse 
om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 158 Mkr inkI 
löneskatt. När åtagandet förfaller till betalning kommer det att i 
accelererande takt medföra betydande kostnadsökningar för kommunen. 
 
För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en sk 
partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern 
försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala 
åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde. 
 
Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen, inlösen innebär att 
man låter årets resultaträkning belastas av kostnader som i annat fall skulle 
belastat kommande års resultat. Inlösensförfarandet innebär också att 
kommunen själv, för ett år i taget, avgör omfattningen av den på den 
tidigarelagda betalningen och därmed kostnaden. 
 
Den partiella inlösen 2018 föreslås finansieras genom ett förväntat positivt 
resultat tillsammans med avsatta medel för löneökningar som inte utnyttjats. 
Vid delårsbokslutet hade Arvidsjaurs kommun ett positivt resultat på 30,3 
mkr. Nämnderna har lagt en prognos på 2 mkr till årets utgång, vilket 
betyder att man ska göra av med 28 mkr utöver skatteintäkterna på 4 
månader, vilket inte är sannolikt. 
 
Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att 
kostnaden belastar 2018, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt 
detta förslag. Kommunen har tecknat ett avtal för inlösen av 
pensionsskulden med KPA. 
 
Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger ekonomisk 
effekt redan kommande år. Inlösen av pensioner för personal som 
fortfarande arbetar får effekt den dag personen går i pension.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medge att partiell inlösen får ske för 2018 med pensionsutfästelser 

intjänade före 1998 med högst 20 mkr av pensioner för anställda födda 
år 1955-07 – 1958-05. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att verkställa beslutet. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Arvidsjaurs kommun 

Arvidsjaurs mrnmun 
Datum 	 Kommunstyr&sen 
2018-10-23 	

2018 -10- 23 

Kommunfullmäktige .13nr  i'13/2.01 g oGiy 

Partiell inlösen av pensionsskuld 

I delårsbokslutet för år 2018 redovisade Arvidsjaurs kommun en utfåstelse om framtida 
pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 158 Mkr inkI löneskatt. När åtagandet förfaller till 
betalning kommer det att i accelererande takt medföra betydande kostnadsökningar för 
kommunen. 

För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en sk partiell inlösen av 
pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta 
medel för delar av det totala åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde. 

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen, inlösen innebär att man låter årets 
resultaträkning belastas av kostnader som i annat fall skulle belastat kommande års resultat. 
Inlösensförfarandet innebär också att kommunen själv, för ett år i taget, avgör omfattningen av 
den på den tidigarelagda betalningen och därmed kostnaden. 

Den partiella inlösen 2018 föreslås fmansieras genom ett förväntat positivt resultat tillsammans 
med avsatta medel för löneökningar som inte utnyttjats. Vid delårsbokslutet hade Arvidsjaurs 
kommun ett positivt resultat på 30,3 mkr. Nämnderna har lagt en prognos på 2 mkr till årets 
utgång, vilket betyder att man ska göra av med 28 mkr utöver skatteintäktema på 4 månader, 
vilket inte är sannolikt. 

Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att kostnaden belastar 2018, under 
förutsättning att fullmäktige beslutar enligt detta förslag. Kommunen har tecknat ett avtal för 
inlösen av pensionsskulden med KPA. 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger ekonomisk effekt redan kommande 
år. Inlösen av pensioner för personal som fortfarande arbetar får effekt den dag personen går i 
pension. I bifogad tabell kan man se effekten av inlösen på kommande år 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

I kommunstyrelsen och fullmäktige 

Medge att partiell inlösen får ske för 2018 för pensionutfåstelser intjänade före 1998 med högst 
20 mkr kronor av pensioner för anställda födda år 1955 07--195805 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa beslutet 

Nina Ask 
Tf Ekonomichef 

Bilaga: Vad är en pensionsskuld? 
Prognos KPA vid inlösen 20 mkr inkl löneskatt årskull 195507-- 



Vad är en pensionsskuld? 

En pensionsskuld är ett åtagande om framtida pension. Alla kommuner och landsting har pensions-
skulder som byggts upp genom åren. "Fordringsägarna" är anställda och tidigare anställda som 
efter pensioneringen ska få ut sin kommunala tjänstepension. 

Pensionsutbetalningarna ökar kraftigt när de stora årskullarna födda på 1940- talet går i pension. 
För att undvika att växande pensionsutgifter tränger ut annan kommunal verksamhet försöker allt 
fler kommuner och landsting omfördela sina pensionskostnader över tiden. Tanken är att betala 
något mer i dag för att undvika stora kostnadsökningar längre fram. 

Förr var det ovanligt att kommuner eller landsting avsatte pengar för att klara framtida pensions-
utbetalningar. Dessa utbetalningar hanterades löpande efter hand som de dök upp. Det innebar i 
praktiken att kostnaderna för pensionema sköts över till kommande generationer. Numera är det en 
vanlig uppfattning att varje generation ska bära sina egna pensionskostnader. 

Ett problem är att det är svårt att förutse exakt vad pensionsåtagandena kommer att kosta olika år. 
Kostnaderna beror bland annat på pensionsåldern. En annan faktor som påverkar — eftersom 
pensionen betalas ut livsvarigt — är hur länge pensionstagarna lever. Pensionskostnadema blir 
mindre än beräknat om de som har rätt till pension råkar dö tidigt. Omvänt kan pensions-
kostnaderna bli större än beräknat om de som är berättigade till kommunal pension lever länge. 

Två delar av pensionsskulden 

Pensionsskulden kan delas in i två delar: Den ena delen utgörs av pensionsrätter som tjänats in fram till och 
med 1997. Denna del kallas formellt inte för "skuld" utan för "ansvarsförbindelse" eftersom den 
redovisas utanför kommunernas eller landstingens balansräkning. 

Den andra delen är de pensionsåtaganden som byggts upp från 1998 och framåt. 

I slutet av 1990-talet infördes ett balanskrav som innebär att kommuner och landsting inte får lov 
att gå med underskott. Om de ändå går med underskott måste detta regleras inom en tvåårsperiod. 
Samtidigt som balanskravet infördes bestämdes att kommunemas och landstingens 
pensionsskulder ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Denna innebär att 
pensionsrätter som intjänats från 1998 och framåt måste redovisas på resultaträkningen, medan 
pensionsrätter som intjänats tidigare inte ska redovisas utan tas upp som en ansvarsförbindelse. 
Skulder som redovisas som en ansvarsförbindelse påverkar inte resultatet. Däremot påverkar 
utbetalningar från ansvarsförbindelsen resultatet. Avsikten med blandmodellen är att underlätta för 
kommuner och landsting att klara balanskravet. 
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Omfördelning av 
investeringsmedel från 
2018 års investerings -
budget till 2019 till projekt 
om- och tillbyggnad av 
Tallbackaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00115/2018 041 
 Dnr 00124/2017 041 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 73 att tillföra 15,5 mkr för 
om/tillbyggnation av Tallbackaskolan för år 2019.  
 
De budgeterade medlen med 15,5 mkr var beräknade i ett tidigt skede och 
med en närmare kalkylering beräknas totalkostnaden till ca 20 mkr för 
om/tillbyggnad. 
I denna kostnad ingår total översyn och förbättringar av brandskyddet med 
ny brandcellsindelning och nytt brand- och utrymningslarms samt ny led- 
belysning i alla rum som berörs av ombyggnationerna.  
Upphandling pågår. 
 
Prognosen för investeringar för 2018 för hela kommunen (2018-08-31) visar 
på att 12,5 mkr inte kommer att nyttjas.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medel på 4,5 mkr tillskjuts från 
uteblivna investeringar 2018 till 2019 års investeringsbudget för att kunna 
genomföra projektet som planerat under 2019. 
 
Arbetsutskottets beslutade 2018-10-29 att ge kommunchefen i uppdrag att 
till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november inhämta mera 
information om ärendet. 
 
I bilaga visas i vilka projekt de 4,5 mkr kan tas ifrån. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

  



Budget Investerat Kvar 
NÄMND/ENHET Budget Investerat Kvar 

t.o.m. av budget
Belopp (tkr) 2018 2018-08-31 2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Hjullastare - 0230 1 250 1 144 106

Hjullastare är inköpt, projektet är avslutat.

Ombyggnation skolsköterskansrum - 0210 49 0 49

Projektet avslutat.

Möbler förskoleklass Parkskolan - 0238 50 0 50

Eftersom det inte blev någon förskoleklass på Parkskolan kommer det 
inte köpas in några möbler.

BOU totalt 1 349 1 144 205



KOMMUNSTYRELSEN

Stödfunktionen

Stödfunktionen Centrala

Styr- och ledningssystem - 0103 600 0 600

Projektet blir inte av i år. 

Stödfunktionen totalt 600 0 600

Fastighet

Skärmtak hemtjänsten - 1285 318 155 163

klart

Utbyte garageportar - 1296 300 200 100

slutförs i år.

Fastighet totalt 618 355 263



Gielas, kultur och fritid

Hyllor barn.avd bibliotek - 0308 340 0 340

Hyllorna är inköpta och monterade redan under år 2017. Detta 
innebär att inget är utfört inom projektet och pengarna kommer inte 
att förbrukas från kulturens sida.

Gielas, kultur och fritid 340 0 340

Kostenheten

Blastchiller 3 Ringelsta - 0822 100 0 100

Projektet stryks pga pågående utredning av utbyggnad på Spiskroken. 
Vi ässkar nya medel när vi vet mer om hur det ska se ut.

Ugn 16GN Sandbacka - 0830 200 0 200

Projektet stryks och nytt äskande sker till 2021 pga att det saknas 
elförsörjning till en ny ugn. Fastighet behöver den tiden för att göra 
den omställning som behövs.

Ugn 8GN Ringelsta - 0834 100 0 100

Projektet stryks och nya pengar äskas till 2021 pga utredning om 
utbyggnation och hur behoven kan se ut efter det.



Ugn 16GN Sandbackaskolan - 0835 200 0 200

Genomfört med omförda medel 2017.

Blastchiller Ringelskolan - 0836 200 0 200

Projektet stryks och nya pengar äskas till 2020.

Blastchiller 1 Ringelsta - 0837 200 0 200

Projektet stryks pga pågående utredning av utbyggnad på Spiskroken. 
Vi ässkar nya medel när vi vet mer om hur det ska se ut.

Blastchiller 2 Ringelsta - 0838 200 0 200

Projektet stryks pga pågående utredning av utbyggnad på Spiskroken. 
Vi ässkar nya medel när vi vet mer om hur det ska se ut.

Kyl Serveringen Ringelsta - 0840 100 0 100

Projektet stryks, vi hittade en kyl inom organisationen som vi kunde 
använda.

Kostenheten totalt 1 300 0 1 300

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 4 207 1 499 2 708



Vatten och avlopp

Transportbil VA - 2567 180 166 14

Inköp av transportbil. UH-2018-78. 
Bilen är levererad och projektet avslutat.

Ledningar  - 2568 4 000 208 2 000

Upprustning av pumpstation 5 vid Nyborgstjärn. UH-2018-66.
Planerad upprustning av ledningar på del av gamla Landsvägen.En del 
ombudgteras till nästa år.

Flakbil - 2578 300 279 21

Den gamla var i dåligt skick och har blivit utbytt. UH-2017-72.
Bilen är levererad och projektet avslutas.

Vatten och avlopp totalt 4 480 653 2 035

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 4 480 653 2 035

Totalt som kan tänkas att överflytta till projekt tillbyggnad Tallbacka 4 743
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Överförmyndar- 
organisation 
mandatperioden 
2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00093/2018 001 
 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller organisation 
överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. 
 
Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet. Verksamheten 
styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, 
föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Inför mandatperioden 2019-22 har en utrednings gjorts med fem alternativ 
om hur överförmyndarverksamheten i kommunen ska organiseras. 
Kommunfullmäktige beslutade att förfrågan skulle gå till närliggande 
kommuner om att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Samtal har förts med Skellefteå kommun. I Skellefteå kommuns 
överförmyndarnämnd ingår, förutom värdkommunen Arjeplogs, Malå och 
Norsjö kommuner. 
 
2018-08-29 skickade Arvidsjaurs kommun en formell begäran till Skellefteå 
kommun om att få ingå i deras överförmyndarnämnd. Förfrågan har gått från 
Skellefteå kommun till de kommuner som ingår i överförmyndarnämnden 
om hur de ställer sig till Arvidsjaurs kommuns inträde. 
 
I skrivande stund har beslut delgetts av Skellefteå och Malå kommuner. De 
har bifallit Arvidsjaurs kommuns begäran. 
 
Presidiet har 2018-10-16 berett ärendet och lämnar följande förslag till 
beslut; 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Under förutsättning att deltagande kommuner i Gemensam 

överförmyndarnämnd lämnar sitt godkännande över Arvidsjaur 
kommuns ansökan om inträde, ska Arvidsjaurs kommun teckna avtal 
om att ingå i nämnden. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2018-06-18 § 60 
Ks 2018-05-08 § 98 
Utredning av överförmyndarorganisationen 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 
 
 

UTREDNING 
 
 

ÖVERFÖRMYNDARORGANISATION 
ARVIDSJAURS KOMMUN 



	Överförmyndarorganisation	i	Arvidsjaurs	kommun							
mandatperioden	2019	–	2022															
	 	 																		2018-01-16	
	

1	

Allmänt om överförmyndare. 
 Överförmyndare eller överförmyndarnämnd väljs för 4 år räknat från den 1 januari året efter 
det då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. 
Verksamheten bedrivs i enlighet  med 19 kapitlet i föräldrabalken, 
förmyndarskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar frågor till 
överförmyndaren/överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet. 
I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till 
överförmyndare/ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare tilämpas kommunallagens 
föreskrifter. 
Den organisation som fullmäktige beslutar får ej under pågående mandatperiod förändras. 
 
Förslag från nuvarande överförmyndare. 
 Nuvarande överförmyndare har på uppdrag av fullmäktiges presidium presenterat 5 olika 
alternativ till framtida organisation. Varje alternativ innehåller för och nackdelar samt en 
slutsats med bedömning av de olika alternativen.    
      Bilaga 1. 
Skellefteå överförmyndarnämnd. 
 Fullmäktiges presidium har vid besök hos Skellefteå överförmyndarnämnds ordförande tagit 
del av för och nackdelar med denna nämnd där kommunerna Malå, Sorsele och Arjeplog 
ingår. Presidiet har även tagit del av länsstyrelsen i Norrbottens senaste protokoll rörande 
inspektion av denna överförmyndarnämnds verksamhet.  
Länsstyrelsen påtalar utifrån sin senaste inspektion ett antal brister i överförmyndarnämndens 
organisation vilket föranleder att nämnden håller på med ett nytt reglemente.. 
 
Överförmyndarnämndens organisation. 
 Länsstyrelsen konstaterar att det saknas enhetliga handläggningsrutiner, ärendeberedning 
innan nämndssammanträden ser olika ut och det saknas enhetliga brev- och beslutsmallar. 
Länsstyrelsen ifrågasätter om upprättade samverkansavtal är upprättad i enlighet med 
bestämmelserna i kommunallagen, dels huruvida handläggarna i de olika kommunerna är 
anställda i rätt organisation.  Länsstyrelsen har vid sin inspektion betonat att det är nämnden 
respektive överförmyndaren och inte handläggare som är ansvarig för verksamheten
      Bilaga 2. 
 
Överförmyndarnämndens ordförande pekar på att en av fördelarna med en nämnd är att det 
finns ett forum där fler kan ta del och tillföra kunskap inför beslut i enskilda ärenden. 
Överförmyndarnämnden i Skellefteå har dessutom i sin organisation anställda jurister som 
bl.a. stöttar handläggare och beslutsfattare. Nämnden sammanträder en gång per månad 
frånsett januari och sommarmånaderna juli och augusti.  
Nämnden har enligt gällande delegationsordning delegerat de flesta beslut till handläggarna 
samt vissa beslut till ordförande. 
Ordförandes delegationsbeslut redovisas alltid till nämnden vid kommande sammanträde. 
Beslut som bedöms som komplicerade och sådana som inte får eller bör delegeras ska 
hänskjutas till nämnden för beslut och om så skulle krävas kan nämnden kallas till ett extra 
sammanträde. 
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Länsstyrelsens inspektion av överförmyndaren i Arvidsjaur. 
Länsstyrelsen i Norrbotten har vid sin årliga inspektion av Överförmyndaren i Arvidsjaurs 
kommun den 12 september 2017 lämnat en inspektion som inte föranleder kritik.  
Länsstyrelsen påpekar dock att det är viktigt att förtroendevald ersättare till överförmyndaren 
har god kunskap om överförmyndarens arbete och att ersättaren har möjlighet att snabbt 
kunna sätta sig in i arbetet. Ersättaren bör därför, med viss kontinuitet, arbeta med 
överförmyndarens arbetsuppgifter exempelvis genom att delta i granskningen av årsräkningar 
samt närvara vid de kurser och konferenser som anordnas.    
                                                                                                               Bilaga 3. 
 
Sårbarhet är ett återkommande ord, gäller såväl de anternativ som framlagts lokalt gällande 
Arvidsjaur men även i den kommungemensamma överförmyndarnämnden. 
Skyndsamhet och Rättssäkerhet och  inte minst Tillgänglighet är andra återkommande ord.  
 
Reglemente för överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun. 
 Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 § 89, Reglemente för överförmyndaren i 
Arvidsjaurs kommun. Nuvarande reglemente reglerar när ersättare träder in i 
överförmyndarens ställe. I övrigt finns inget som reglerar det som länsstyrelsen i sin 
inspektion efterlyser.     
      Bilaga 4. 
Om fullmäktige väljer förslaget att behålla nuvarande organisation med egen överförmyndare 
föreslår fullmäktiges presidium att: 
-reglementet för överförmyndarorganisation i Arvidsjaur kommun revideras och anpassas till 
de rekommendationer som länsstyrelsen i sin senaste inspektion påpekar beträffande 
ersättarens roll.  
 
Handläggning. 
Oavsett organisation ska handläggning utföras av någon anställd tjänsteman hos kommun. 
Handläggare av överförmyndarärenden kräver god kunskap i de ärenden som ska hanteras. 
Överförmyndarärenden organiseras så att sårbarheten minskar genom att två 
tjänstemän/anställda delar på handläggning av dessa ärenden, uppskattningsvis tillsammans 
utgörande 25% av en heltid. 
 
Kostnadsjämförelse. 
 Kostnadsjämförelse mellan olika förslag till överförmyndarorganisation är beroende av ett 
antal faktorer. 
Kommunens kostnad vad gäller administartion till Skellefteå överförmyndarnämnd är enligt 
dess ordförande ca 10 tusen kronor per år. Övriga kostnader för kommunen är arvoden samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till en förtroendevald ledamot och dennes ersättare i 
nämnden, därtill kommer arvode för 9 sammanträden per år samt resekostnader i samband 
med dessa sammanträden. 
Kommunens kostnad för en organisation med egen överförmyndare och ersättare med 
tillgänglighet varje vecka är beroende på arvodets nivå samt vilka som innehar uppdraget, ex. 
förlorad arbetsinkomst mm. 
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Sammanfattning, förslag till beslut. 
 Oavsett organisation ska handläggning av överförmyndarärenden organiseras så att 
sårbarheten minskar genom att två tjänstemän/anställda delar på handläggning av dessa 
ärenden, uppskattningsvis tillsammans utgörande 25% av en heltid. 
Det finns för och nackdelar med följande alternativ 
 
En gemensam överförmyndarnämnd löser sårbarheten samt medför fördelar i form av 
kunskapsöverföring samt ger handläggarna tillgång till juridiskt stöd. I Skellefteå 
överförmyndarnämnd finns jusrister anställda. 
 
Nämnden har även beslutat att verksamheterna i Norsjö, Malå och Arjeplog kan under 
semester och annan frånvaro gå in och handlägga brådskande fall. Verksamheten i Skellefteå 
är alltid bemannad under semestrar och endast i undantagsfall stängd. 
 
Alternativ 1. 
-fullmäktige beslutar att Arvidsjaur kommun ingår i någon gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Kräver ett preliminärt beslut därefter en kontakt med mottagande nämnds fullmäktige. 
(ansökan om samverkan med befintlig överförmyndarnämnd) 
Fullmäktiges presidium har besökt och haft kontakt med Skellefteå överförmyndarnämnd men 
även Piteå överförmyndarnämnd kan vara av intresse. 
 
Alternativ 2. 
-fullmäktige väljer en överförmyndare och en ersättare. 
 
Sårbart, kräver god kuskap inom ansvarsområdet,  
 
Alternativ 3. 
-fullmäktige beslutar att organisera överförmynderiet under en egen nämnd med ett antal 
ledamöter, förslagsvis 3. Av dessa utser fullmäktige en ordförande samt övriga blir dennes 
ersättare. 
 
Fördelen med alternativ 3 blir förutom minskad sårbarhet, möjlighet att det inför beslut finns 
ett forum där fler kan ta del och tillföra kunskap i enskilda ärenden.  
Nackdelarna med alternativ 2 och 3 handlar i stort att den kunskap som förtroendevalda 
behöver inhämta kräver tid och engagemang. 



Utredning Överförmyndarorgantisation i Arvidsjaur 

 

Inledning 

Presidiet i Arvidsjaur har gett överförmyndaren i uppgift att ta fram olika sätt att organisera 

överförmyndarverksamheten inför nästa mandatperiod. 

Man ska ha i åtanke att det viktigaste motivet för att göra om överförmyndarorganisationen är att främja 

rättsäkerheten hos huvudmännen (den som har god man eller förvaltare), så huvudmännen inte lider 

rättsförlust pga kompetensbrist eller resursbrist. Sen är det viktigt att man har sårbarheten i åtanken när 

det gäller överförmyndarorganisationen.  Att ha ekonomiska motiv till förändringen kan man inte ha då 

det har visat sig att det blir i regel alltid dyrare än det var innan. 

 

Följande redovisas olika alternativ för organiseringen: 

Alternativ 1: 

 En vald överförmyndare och ersättare (som i dag) 

Fördelar: 

- Närhet till goda män och huvudmän 

- Flexibilitet 

- Snabba beslut 

- Effektiv organisation om man har en bra överförmyndare 

 

Nackdelar: 

- Sårbarhet (all kunskap ligger på en person) 

- Kompetens beroende av en person, större kontor kan ha längre erfarenhet 

- Ineffektiv organisation om man inte har en bra överförmyndare 

Alternativ 2: 

En vald överförmyndare och en handläggare 

Fördelar 

- Närhet till goda män och huvudmän 

- Flexibilitet 

- Snabba beslut 

- Kompetens hos båda  öf, ersättare och handläggare 

Nackdelar 

- Sårbarhet (handläggare kan sluta eller bli sjuk) 

 



Alternativ 3: 

Gemensam nämd och en handläggare kvar på orten(Samma som Arjeplog) 

Fördelar 

- Närhet till goda män och huvudmän 

- Flexibilitet 

- Tillgång till kompetens i huvudort (Arjeplog samarbetar med Skellefteå) 

Nackdelar 

- Längre handläggningstid (många beslut tas av öf-nämden, har kanske sammaträde max 1 

ggr/Mån) 

- Sårbarhet om handläggare slutar eller blir sjuk 

- Kostnadsökning i Arjeplog 

 

Alternativ 4: 

Vald överförmyndare  och handläggning vid en större ort 

Fördelar 

- Kompetensförsörjning (alla slutar inte vid samma tidpunkt, kompetens finns kvar om någon slutar) 

- Överförmyndare har lokalkännedom 

Nackdelar 

- Längre handläggningstid 

- Mindre flexibilitet 

- Tidsåtgång för postgång, diarieföring, arkivering 

- Svårt för handläggare i större ort att rekrytera goda män i Arvidsjaur (ej lokalkännedom) 

- Kostnad ?? 

Alternativ  5: 

Gemensam nämd och handläggning vid en större ort 

Fördelar 

- Kompetent organisation 

- Kompetent nämd 

- Minskat sårbarhet 

Nackdelar 

- Ingen lokal förankring, svårare att rekrytera goda män 

- Minskat flexibilitet 

- Lång handläggningstid 

- Kostnad?? 



 

Det är svårt att bedöma vilket av ovanstående alternativ som är bäst. Alternativ 4-5 tycker jag inte är bra 

då man har ett stort geografisk avstånd till större överförmyndarexpeditioner. Jag tycker att det är en 

fördel att ha lokalkännedom när man ska rekrytera, utbilda och granska goda män. 

Alternativ 3 känns som en dyrare variant av altenativ 2 och jag tycker inte att det är det bästa sättet att 

organisera sig. 

Alternativ 1 är en bra lösning om man har en överförmyndare som fungerar bra. 

Jag anser att alternativ 2 kan vara en bra lösning för Arvidsjaur om man anställer en handläggare på 50 % 

och har en vald överförmyndare. Man säkrar kompetensen till viss grad så båda överförmyndare och 

hanläggare besitter kompetens i överförmyndarfrågor. Kostnadsmässig för Arvidsjaur borde det ligga 

ungefär som idag då det utgår arvode till överförmyndaren och förlorad arbetsförtjänst upp till 2 dagar i 

veckan. 
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Överförmyndarnämnden
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Inspektion av Överförmyndarnämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö 
och Arjeplogs kommuner.  

Sammanfattande bedömning
Vid en samlad bedömning anser Länsstyrelsen att Överförmyndarnämnden i Skellefteå 
kommun överlag arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och dess föreskrifter, 
akterna handläggs överlag på lämpligt och rättssäkert sätt. Länsstyrelsen har dock 
uppmärksammat vissa brister varför överförmyndarnämnden får kritik. 

Allmänt om inspektionen
Den 3-4 oktober 2017 granskade Länsstyrelsen Överförmyndarnämnden, nedan 
Överförmyndarnämnden, i Skellefteå kommun. Överförmyndarnämndens ordförande 
Valter Stenberg, verksamhetschefen Jörgen Lindkvist, juristen Katarina Lundström samt 
handläggare från respektive kommun närvarade vid inspektionen. 

Av Föräldrabalken (1949:381) och Förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att 
Länsstyrelsen ska inspektera Överförmyndarnämnden varje år samt att tillsynen syftar 
till att granska om Överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt även i övrigt sker på ett rättssäkert 
och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska enligt förordningen alltid kontrollera det av 
Överförmyndarnämnden förda registret samt stickprovsvis utvalda akter, vilka utgör 
pågående och inte avslutade ärenden. Granskningen avser generellt två år tillbaka i 
tiden. 

Granskning av akter 
Länsstyrelsen har vid inspektionen särskilt granskat om tillgångsförteckningar, 
årsräkningar och sluträkningar har kommit in i tid, rutiner för påminnelser av handlingar 
som inte kommit in i tid samt omprövning av förvaltarskap, om arvodesbeslut skickats 
till huvudmän som förstår vad saken gäller, om det framgår vilka som delges beslut, om 
inkomna handlingar ankomststämplas och diarieförs samt vilka rutiner som finns för 
uttag från överförmyndarspärrade konton. 

Tiden för Överförmyndarnämndens granskning av årsräkningar
Överförmyndarnämnden ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska ställföreträdares 
verksamhet med ledning av bl.a. de årsräkningar som har lämnats. Denna granskning av 
årsräkningarna är huvudmannens garanti för att hans tillgångar används på ett sätt som 
är till hans fördel. Det är bl.a. därför viktigt att årsräkningarna granskas inom rimlig tid. 
Länsstyrelsen har inget att anmärka gällande tiden för Överförmyndarnämndens 
granskning av årsräkningar.  
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Årsräkningar
Överförmyndarnämnden ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska en ställföreträdares 
verksamhet med ledning av bl.a. de årsräkningar som har lämnats. 
Överförmyndarnämnden ska endast själv korrigera en årsräkning om felet avser en 
mindre felaktighet exempelvis ett uppenbart räknefel. En felsummering eller annan 
mindre justering ska inte ge upphov till anmärkning utan redovisningen ska godkännas 
men med en notering om att Överförmyndarnämnden granskat årsräkningen efter 
vidtagen korrigering. Korrigeringen ska signeras så att det framgår vem som gjort 
ändringen. 

Om en årsräkning innehåller större felaktigheter ska Överförmyndarnämnden överväga 
att godkänna årsräkningen med anmärkning. Ställföreträdaren ska då ges möjlighet att 
yttra sig över det som Överförmyndarnämnden finner felaktigt eller tveksamt. 
Överförmyndarnämnden ska också i skrivelsen bestämma inom vilken tid som yttrandet 
ska ha inkommit. Kommuniceringen med ställföreträdaren ska dokumenteras och 
diarieföras. Om ställföreträdaren inte kan förklara felaktigheten på ett tillfredsställande 
sätt ska årsräkningen godkännas med anmärkning. 

Länsstyrelsen har bland annat i akterna N321, A41, S1930 och S6434 noterat att det 
förekommit omfattande korrigeringar i årsräkningarna, dessa är sedan granskade utan 
anmärkning efter vidtagen korrigering. Överförmyndarnämnden bör se över sina 
granskningsrutiner för när en årsräkning ska skickas tillbaka för komplettering av 
ställföreträdaren. Det blir svårt för ställföreträdaren att ta ansvar för årsräkningen om 
Överförmyndarnämnden gjort allt för stora korrigeringar utan dennes medverkan. JO 
har också uttalat att det finns en risk för att straff- och skadeståndsansvaret urholkas om 
för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren, se JO-beslut 5955-2009. 
Av akten M92 framgår också att årsräkningen för 2014 är granskad utan anmärkning 
men den saknar datum för granskning och underskrift från överförmyndarnämnden. 

Av årsräkningen ska det i enlighet med 14 kap. 15 § 2 st FB också framgå hur mycket 
som har använts för den enskildes uppehälle och nytta i övrigt. Länsstyrelsen anser att 
en utgiftspost som uppgår till ett högre belopp eller är av ett ovanligt slag bör 
specificeras. Anhöriga, som har rätt att få se hos Överförmyndarnämnden förvarade 
årsredovisningar, ska enbart av redovisningen få en bild av hur den enskildes tillgångar 
har använts till hans eller hennes nytta. Överförmyndarnämnden bör därför se till att det 
framgår av årsredovisningarna. Av akterna N175 och N218 framgår att nämnden 
godtagit årsräkningen med endast en post för ”levnadsomkostnader” under utgifter, 
nämnden bör med anledning av detta se över sina rutiner vid granskning av 
årsräkningar. 

Omprövning av förvaltarskap
Länsstyrelsen vill erinra om bestämmelserna i 5 § 2 st förmynderskapsförordningen 
(1995:379) där det anges att behovet av förvaltarskap årligen ska prövas. Någon form av 
dokumentation av den årliga förvaltarskapsprövningen ska finnas i akten. 
Överförmyndarnämnden bör bilda sig en egen uppfattning av huvudmannens behov av 
förvaltarskap utifrån läkarintyg och genom att inhämta underlag från förvaltaren. Om 
läkarintyget är äldre än 10 år är Länsstyrelsens rekommendation att ett nytt läkarintyg 
inhämtas om det finns behov och är möjligt. Överförmyndarnämnden kan även inhämta 
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exempelvis uppgifter från anhöriga och personal från huvudmannens boende. 
Dokumentationen kan ske i en tjänsteanteckning eller ett beslut. Av dokumentationen 
ska framgå om skäl för förvaltarskapets upphörande har framkommit eller ej, datum, 
och underskrift. Om Överförmyndarnämnden bedömer att förvaltarskapet kan upphöra 
ska ansökan inges till tingsrätten.

Av akt N218 framgår att överförmyndarnämnden inhämtat underlag från förvaltaren för 
omprövning av förvaltarskap för åren 2015 och 2016, nämnden har dock aldrig gjort 
någon omprövning av förvaltarskapet. Länsstyrelsen ser allvarligt på detta och 
Överförmyndarnämnden får därför allvarlig kritik i detta avseende. För år 2017 finns 
dock beslut om omprövning från överförmyndarnämnden enligt underlag från 
förvaltaren. 

I akterna S4490 och S4307 är beslut om omprövning av förvaltarskap fattade utifrån 
enbart förvaltarens uppgifter. Eftersom förvaltarskap är en ingripande åtgärd som inte 
ska finnas längre än vad som är nödvändigt uppmanar Länsstyrelsen 
överförmyndarnämnden att se över sina rutiner för vilket underlag som inhämtas och 
med vilket tidsintervall inför omprövning av förvaltarskap. Länsstyrelsen kommer 
särskilt att följa upp detta vid nästa inspektion. 

Godmanskap för ensamkommande barn 
Av 12 § lagen (2005:429) om ensamkommande barn framgår att i frågor om god man 
enligt denna lag tillämpas 11 kap. 14 § samt 12, 14, 16 och 19-21 kap FB. Detta innebär 
att 14 kap. förordnade förmyndare, gode män och förvaltares vård av egendom är 
tillämpligt och dessa regler gäller således även för gode män för ensamkommande barn. 
Gode män ska lämna in förteckning, årsräkning och sluträkning enligt bestämmelserna i 
14 kap. FB.  Då de flesta ensamkommande barn inte har några större tillgångar osv kan 
det bli aktuellt för gode mannen att ansöka om förenklad redovisning eller befrielse från 
redovisning. Det krävs dock ett formellt beslut för Överförmyndarnämnden, 14 kap. 19 
§ FB. Vid ett sådant beslut ska hänsyn tas till ställföreträdarens och den enskildes 
förhållanden, tillgångarnas art och omständigheterna i övrigt. För att kunna göra denna 
bedömning måste Överförmyndarnämnden ha något sorts underlag exempelvis en 
tillgångsförteckning. I akterna N291 och N289 saknas beslut om redovisningsbefrielse. 

Länsstyrelsen har i akterna S6176, S6137 och S6136 noterat att beslut om god man för 
ensamkommande barn saknar överklagandehänvisning. Beslut av 
Överförmyndarnämnden överklagas i enlighet med förvaltningslagen (1986:223). Av 22 
§ förvaltningslagen framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om 
det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Även om barnet har lämnat 
samtycke till den gode mannen anser inte Länsstyrelsen att det går att förutsätta att 
barnet inte önskar överklaga själva beslutet. Samtycket gäller endast vem som ska 
förordnas som god man, inte själva godmanskapet i sig. De ensamkommande barnen 
befinner sig i en utsatt situation och oklarheter kan föreligga vid tiden för tillsättandet av 
god man, exempelvis språkförbistringar. Länsstyrelsen har också uppmärksammat att 
det inte framgår när besluten delgetts huvudmännen. Besluten kan med fördel skickas 
med delgivningskvitto för att Överförmyndarnämnden lättare ska veta när personen 
delgivits beslutet utifrån beräkning av överklagandetid. Den instans som fattat beslutet 
ska också pröva om överklagandet inkommit i rätt tid. 
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Huvudmannens skulder
Granskningen av årsräkningar är ett viktigt led i Överförmyndarnämndens tillsyn. En 
årsräkning ska i enlighet med 14 kap. 15 § föräldrabalken innehålla den enskildes 
tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Av 
årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes 
uppehälle och nytta i övrigt. Under granskningen ska Överförmyndarnämnden göra en 
skälighetskontroll och bedöma om den enskildes medel använts till dennes bästa. Av 
akten S4490 framgår inte hur mycket skulder huvudmannen har. Eftersom 
skuldsanering pågår är det viktigt att överförmyndarnämnden håller koll på skulderna. 

Uppföljning av uttagsmedgivanden
Pengar som har satts in på bank får i enlighet med 14 kap. 8 § föräldrabalken inte tas ut 
utan Överförmyndarnämndens samtycke. Om uttag ska ske från överförmyndarspärrat 
konto är det viktigt att det finns en ansökan där syftet med uttaget framgår. Vid begäran 
om uttag från överförmyndarspärrat konto ska Överförmyndarnämnden göra en 
skälighetsbedömning, det vill säga en bedömning om syftet och beloppet är rimligt med 
hänsyn till bl.a. huvudmannens ålder och behov. Beslutet om uttagsmedgivande ska 
finnas i akten. Överförmyndarnämnden ska kontrollera uttaget genom att inhämta 
verifikat att uttaget gjorts i överensstämmelse med ansökan.

Överförmyndarnämnden har idag en rutin där uttagsmedgivanden följs upp med 
verifikat vid årsräkningen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma nämnden på att det 
inte finns något hinder för att begära in verifikat efter varje medgivande, särskilt i de fall 
där begäran om uttag förekommer mer frekvent, se till exempel akterna S5143 och N74 
och N75. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att överförmyndarnämnden inte dokumenterar de 
skälighetsbedömningar som görs vid beslut om uttagsmedgivande. Uppgifter som tillför 
ärendet något av vikt ska nedtecknas i tjänsteanteckningar som ska undertecknas, 
dateras och förvaras i respektive akt. Myndigheters skyldighet att upprätta 
tjänsteanteckning framgår av 15 § förvaltningslagen (1986:223), FL. I propositionens 
författningskommentar till paragrafen (prop. 1985/86:80 s. 66) anges att 
tjänsteanteckningen, efter det att den daterats och undertecknats, ska läggas till övriga 
handlingar i ärendet. En god dokumentation är en förutsättning för att den som berörs av 
ärendet och andra exempelvis anhöriga och Länsstyrelsen ska kunna följa ärendets 
gång.

Särskild god man 
Huvudmän som har förordnats en god man eller förvaltare kan ibland ha behov av att en 
tillfällig god man förordnas enligt 11 kap. 2 § FB för att företräda huvudmannen, det 
kan avse till exempel köp, lån, hyra, byte m.m. då ställföreträdaren är personligt berörd 
av handlingen. Av akten S6396 framgår att huvudmannen och ställföreträdaren bor 
tillsammans. Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden i detta fall bör förordna en 
särskild god man att se över eventuella kostnader för boendet i enlighet med 
bestämmelserna ovan. På så sätt uppstår inga misstankar om att den enskilde inte får 
sina intressen tillgodosedda.  
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Beslut om avslag - delegationsordning
Enligt 19 kap. 14 § FB framgår att Överförmyndarnämnden kan delegera 
beslutanderätten till exempelvis kommunal tjänsteman, beslut om avslag kan dock inte 
kan delegeras. Detta framgår också av överförmyndarnämndens delegationsordning. 
Länsstyrelsen har i akt A126 uppmärksammat att Överförmyndarnämnden fattat beslut 
om avslag gällande byte av god man enligt tjänsteanteckning från 2016-10-13. 
Länsstyrelsen konstaterar att handläggaren inte har behörighet att fatta sådant beslut 
varför ärendet skulle hänskjutits till nämnden istället. Länsstyrelsen konstaterar också 
att beslutet saknar överklagandehänvisning. Beslut av Överförmyndarnämnden kan 
överklagas i enlighet med förvaltningslagen (1986:223), se ovan. Mot bakgrund av detta 
får Överförmyndarnämnden allvarlig kritik.  

Begäran om entledigande från ställföreträdaren
En ställföreträdare har alltid rätt att själv begära sitt entledigande från uppdraget enligt 
11 kap. 19 § FB. Något skäl behöver inte uppges och någon särskild blankett behöver 
inte användas. Om ställföreträdarskapet ska fortsätta är denne dock skyldig att kvarstå, 
till dess Överförmyndarnämnden finner någon annan som är beredd att åta sig 
uppdraget. Om det är svårt för Överförmyndarnämnden att hitta en efterträdare kan 
ställföreträdaren i värsta fall tvingas att fortsätta sitt uppdrag en tid efter att han eller 
hon har begärt att få sluta. Om det visar sig helt omöjligt att hitta en efterträdare kan ett 
godmanskap avslutas genom beslut i tingsrätten enligt 11 kap. 19 a § FB.  
Ställföreträdaren måste då ha en skälig orsak att få sluta sitt uppdrag. 

Länsstyrelsen har i akt S6434 noterat att ställföreträdaren begärt sig entledigad i februari 
2017. Av akten framgår inte att överförmyndarnämnden vidtagit någon åtgärd med 
anledning av detta förrän i maj 2017 efter påminnelse från ställföreträdaren. Av akten 
N316 framgår att ställföreträdaren begärt sig entledigad i maj 2017. Det framgår inte att 
överförmyndarnämnden vidtagit någon åtgärd med anledning av detta. 

JO har i besluten 5071-2015, 539-2016 och 977-2017 anfört att det är oacceptabelt att 
en ställföreträdare tvingas att kvarstå mot sin vilja så länge som åtta månader. 
Överförmyndarnämnden fick kritik bland annat för att inte gode mannen upplystes om 
tingsrättens möjlighet att entlediga god man innan en ny har utsetts. Länsstyrelsen 
uppmanar Överförmyndarnämnden att se över sina rutiner i samband med begäran om 
entledigande från ställföreträdaren. Dels bör Överförmyndarnämnden se över sina 
rutiner vad gäller dokumentation av handläggningen i ärendet. Dels bör 
Överförmyndarnämnden i enlighet med bestämmelserna i 4 och 7 §§ förvaltningslagen 
(1986:223) informera ställföreträdaren om möjligheten att vända sig direkt till 
tingsrätten.

Anmälan om behov av god man
Av akten N352 framgår att anmälan om behov av god man har inkommit i juni 2017. 
Huvudmannen har därefter blivit inskriven på vårdavdelning, överförmyndarnämnden 
har med anledning av detta beslutat att vilandeförklara handläggningen av ärendet. Av 
akten M251 framgår att ansökan om god man inkom i augusti 2017. Ärendet är inte 
översänt till tingsrätten ännu. 

Länsstyrelsen konstaterar att Överförmyndarnämnden borde ha överlämnat ärendena till 
tingsrätten. Det är av vikt att Överförmyndarnämnden inte fördröjer handläggningen då 
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det trots allt är tingsrätten som har utredningsansvaret i dessa frågor. Under tiden som 
tingsrätten handlägger ärendet kan sökandet efter en lämplig ställföreträdare fortgå. Av 
Göta hovrätts dom 609-16, meddelad 2016-12-22 framgår att Överförmyndarnämnden 
bör göra långtgående ansträngningar för att hitta en lämplig ställföreträdare. Exempelvis 
utanför den egna kommunen, bland personer som inte tidigare tillfrågats eller hos de 
företag på marknaden som åtar sig ställföreträdarskap. 

Bevaka rätt i dödsbo
Enligt 15 kap. 2 § FB är ställföreträdaren skyldig att se till att bodelning och skifte i
anledning av dödsfall sker så snart som möjligt, om inte avtal om sammanlevnad i
oskiftat dödsbo ingås. Efter att arvskifte upprättats ska ställföreträdaren i enlighet med
15 kap. 5 § FB inhämta Överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning.
Om ett dödsbo inte skiftas inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades
och avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte ingåtts ska gode mannen enligt 15
kap. 3 § FB inom denna tid lämna en redogörelse till Överförmyndarnämnden om 
anledningen
till att dödsboet inte har skiftats. Därefter ska redogörelse lämnas in var sjätte månad till
dess att dödsboet har skiftats eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts.
Överförmyndarnämnden får dock bestämma annan tid.

När ställföreträdaren skriver under arvskiftet för huvudmannens räkning ska 
Överförmyndarnämnden pröva om samtycke till skiftet ska lämnas. Förutom 
bouppteckning och arvskifte kan också en redovisning över dödsboets förvaltning 
behövas innan Överförmyndarnämnden kan ta ställning till om huvudmannen i skiftet 
tilldelats egendom på ett riktigt sätt. Sedan skiftet godkänts ska Överförmyndarnämnden 
tillse att ställföreträdaren redovisar att huvudmannen fått den tilldelade egendomen. 
Länsstyrelsen betonar att Överförmyndarnämnden är skyldig att se till att arvskifte sker 
och att den enskilde får sitt arv.

Av uppgifter i akt M234 framgår att huvudmannen fått ett arv, i akten finns inga andra 
handlingar om bouppteckning eller arvskifte. Överförmyndarnämnden har inte 
efterfrågat arvskifte eller redogörelse för skifteshinder, Överförmyndarnämnden får 
därför kritik.

Ställföreträdarskapets omfattning
I överförmyndarnämndens uppgift ingår att utreda omfattningen av huvudmannens 
behov och eventuella förändringar. Länsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att 
omfattningen av ställföreträdarens uppdrag överensstämmer med huvudmannens behov 
av hjälp. Av akt A41 framgår att ställföreträdarens uppdrag omfattar även sörja för 
person. Av handlingarna i ärendet är det dock oklart om ”sörja för person” ombesörjs av 
annan person. Överförmyndarnämnden bör därför utreda om sörja för person ska ingå i 
godmanskapet och nämnden bör se till så att ställföreträdarens arvode överensstämmer 
med det uppdrag som han/hon har och utför. 

Uppföljning från föregående inspektion
Mot bakgrund av uppgifter som framkom vid föregående inspektion har Länsstyrelsen 
åter granskat akterna N74 och N75. Länsstyrelsen konstaterar att det tillkommit ett 
flertal uttagsmedgivanden under det senaste året. Länsstyrelsen ifrågasätter om uttagen 
är riktiga, då det bland annat avser uttag för köp av kläder. Länsstyrelsen konstaterar att 
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överförmyndarnämnden, trots kritik vid föregående inspektion, inte gjort några 
skälighetsbedömningar vid beslut om uttagsmedgivande. Överförmyndarnämnden bör 
vid begäran om uttag ifrågasätta vad som ingår i försörjningsplikten. I ärenden där 
begäran om uttag förekommer frekvent finns det också anledning att se över barnets 
ekonomi, tillsammans med förmyndaren, ur ett långsiktigt perspektiv. Länsstyrelsen ser 
inte heller några hinder för att handläggare lyfter dessa ärenden till 
överförmyndarnämnden för beslut om uttagsmedgivanden framledes. 

Mot bakgrund av att Länsstyrelsen redan påtalat ovanstående brister men 
överförmyndarnämnden ändå underlåtit att vidta åtgärder får överförmyndarnämnden 
allvarlig kritik. Länsstyrelsen har dock efter inspektionen fått återkoppling från 
Överförmyndarnämnden och konstaterar därmed att Överförmyndarnämnden framledes 
har en annan rutin för handläggningen. 

Överförmyndarnämndens organisation
Länsstyrelsen har vid inspektionen konstaterat att verksamheten i 
överförmyndarnämndens fyra kommuner skiljer sig åt. Länsstyrelsen konstaterar att det 
inte finns några enhetliga handläggningsrutiner för samtliga av 
överförmyndarverksamhetens kontor, ärendeberedningen innan nämndssammanträden 
ser olika ut och det saknas enhetliga brev- och beslutsmallar. Länsstyrelsen får också 
uppfattningen att handläggarna önskar mer erfarenhetsutbyte för att kunna utöva en mer 
likartad verksamhet. Enligt uppgift pågår en översyn av verksamheten vilken beräknas 
vara klar innan nästa val. 
 
Länsstyrelsen har tagit del av överförmyndarnämndens delegationsordning, 
dokumenthanteringsplan och nämndens samverkansavtal. Länsstyrelsen ifrågasätter mot 
bakgrund av detta dels om samverkansavtalet är upprättat i enlighet med 
bestämmelserna i kommunallagen, dels huruvida handläggarna i de olika kommunerna 
är anställda i rätt organisation. Mot bakgrund av att många personer är delaktiga i 
verksamheten i de olika kommunerna ifrågasätter länsstyrelsen också 
sekretessförbindelserna. 

Länsstyrelsen har vid inspektionen även noterat att det inte tydligt framgår av beslut 
eller delegationsbeslut om dessa är fattade av nämnden och dess handläggare eller 
någon annan. Länsstyrelsen vill understryka att det är av yttersta vikt för den enskilde 
att det tydligt framgår vid alla former av beslut vilken myndighet som fattat beslutet. 

Länsstyrelsen vill också understryka att det är överförmyndarnämnden, inte eventuella 
handläggare, som är ansvarig för verksamheten. Länsstyrelsen uppmanar därför 
överförmyndarnämnden att upprätta lämpliga rutiner för verksamheten och tillse att 
samtliga handläggare får en tillfredställande kompetensöverföring och för arbetet 
nödvändigt stöd. Enligt uppgift från nämnden till Länsstyrelsen så pågår det översyn av 
samverkansavtalet mellan de ingående kommunerna i nämnden. Länsstyrelsen kommer 
att följa upp resultatet av denna översyn vid nästa inspektion.
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Övrigt
Länsstyrelsen kan konstatera att ordningen i akterna är god vilket medför att de är lätta 
att granska. Handlingarna är ankomststämplade och följer en logisk ordning i akten. 

Överförmyndarnämnden har under året fått kritik från Justitieombudsmannen enligt 
beslut som Länsstyrelsen tagit del av. Överförmyndarnämnden uppger vid inspektionen 
att de infört nya rutiner för att undvika att samma brist uppkommer igen. 

Länsstyrelsen har bland annat i akterna M234 och N316 uppmärksammat att det 
förekommer känsliga uppgifter i dagboksbladet. Överförmyndarnämnden bör se över 
sina rutiner för vad som noteras i dagboksbladet då detta inte omfattas av sekretess.

Deltagande vid inspektionen
Inspektionen genomfördes av Hanna Mörtberg, Tobias Sundberg och Maria Leijon. 
Protokollet har upprättats av Hanna Mörtberg och justerats av Tobias Sundberg. Maria 
Leijon har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet. 

Kopia till:
Kommunfullmäktige i Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplogs kommuner
Kommunstyrelsen i Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplogs kommuner
Revisorerna i Skellefteå, Malå, Norsjö och Arjeplogs kommuner
Nyhetsbyrån Sirén
Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se

Bilaga:
Bilaga tillsynprotokoll
Lista-granskade akter

mailto:JOkansli1@jo.se
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Granskade akter 

Skellefteå kommun
1408
5359
877
37
3736
5713
93
5880
3196
6136
4307
6396
6486
1788
5143
6137
4287
5784
4490
6434
1930
6080
4177
4718
1526
6310

Arjeplogs kommun
91
169
126
41
139
114
5
85
84
57
118
45
151
153
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Norsjö kommun
218
119
32
316
160
313
352
321
272
353
273
304
323
74
175
291
289
75

Malå kommun
200
167
38
92
220
58
232
113
193
211
195
77
234
206
139
251
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Information om protokoll för tillsyn av Överförmyndarnämnden i er 
kommun 

Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är högsta beslutande 
organ i kommunen får ni en kopia av Länsstyrelsens tillsynsprotokoll. 

Länsstyrelsen har utifrån Föräldrabalken (1949:381) samt Förmynderskapsförordningen 
(1995:379) inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun, nedan 
Överförmyndarnämnden. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om 
Överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen samt att handläggningen även i övrigt sker på ett rättsäkert 
och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska vid tillsynen kontrollera det register som Överförmyndarnämnden är 
skyldig att föra. Tillsynen ska vidare innehålla stickprovsvis utvalda akter. 

Tillsynsprotokollet innehåller en sammanfattande bedömning. Det är vid denna 
bedömning länsstyrelsen tar ställning till om granskningen ska föranleda kritik mot 
Överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen använder en tregradig kritikskala som utgörs av 
formuleringarna, kan inte undgå kritik, kritik eller allvarlig kritik. För de fall 
granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art 
som inte föranleder kritik framgår det istället av den samlade bedömningen.  
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Datum 	 Diarienummer 

2017-09-19 	 203-12863-2017 

Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Överförmyndaren 
Arvidsjaurs kommun 
933 81 Arvidsjaur 

sjurs rnun  
Konirnunsty- fsen 

2017 -09- 2 6. 

Dnr 2b6/20 19- 19 / 

Inspektion av Överrörmyndaren i Arvidsjaurs kommun 

Sammanfattande bedömning 

Vid en samlad bedömning anser Länsstyrelsen att Överförmyndaren överlag arbetar i 
enlighet med gällande lagstiftning och dess föreskrifter. Goda rutiner finns och akterna 
handläggs överlag på lämpligt och rättssäkert sätt. Länsstyrelsens inspektionen 
föranleder ingen kritik. 

Allmänt om inspektionen 

Den 12 september 2017 granskade Länsstyrelsen Överförmyndaren i Arvidsjaurs 
kommun. Överförmyndaren Nina Ask närvarade vid inspektionen. 

Av Föräldrabalken (1949:381) och Förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att 
Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndaren varje år samt att tillsynen syftar till att 
granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, 
formynderskapsförordningen samt även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. 
Länsstyrelsen ska enligt förordningen alltid kontrollera det av överförmyndaren förda 
registret samt stickprovsvis utvalda akter, vilka utgör pågående och inte avslutade 
ärenden. Granskningen avser generellt två år tillbaka i tiden. 

Länsstyrelsens granskning av akter 

Länsstyrelsen har vid inspektionen särskilt granskat om tillgångsförteckningar, 
årsräkningar och sluträkningar har kommit in i tid, rutiner för påminnelser av handlingar 
som inte kommit in i tid samt omprövning av förvaltarskap, om arvodesbeslut skickats 
till huvudmän som förstår vad saken gäller, om det framgår vilka som delges beslut, om 
inkomna handlingar ankomststämplas och diarieförs samt vilka rutiner som finns för 
uttag från överförmyndarspärrade konton. 

Tiden för överförmyndarens granskning av årsräkningar 

Överförmyndaren ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska ställföreträdares 
verksamhet med ledning av bLa. de årsräkningar som har lämnats. Denna granskning av 
årsräkningarna är huvudmannens garanti för att hans tillgångar används på ett sätt som 
är till hans fördel. Det är bl.a. därför viktigt att årsräkningarna granskas inom rimlig tid. 
Länsstyrelsen har inget att anmärka gällande tiden för överförmyndarens granskning av 
årsräkningar. 

FOSTADRESS 	 BESÖKSADRESS 	 TELEFON 	 TELEFAX 	 E-POST 	 INTERNET 
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Datum 	 Diarienummer 

2017-09-19 	 203-12863-2017 It 
Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Uppfäljning av uttagsmedgivanden 

Pengar som har satts in på bank far i enlighet med 14 kap. 8 § föräldrabalken inte tas ut 
utan överförmyndarens samtycke. Om uttag ska ske från överförmyndarspärrat konto är 
det viktigt att det finns en ansökan där syftet med uttaget framgår. Vid begäran om uttag 
från överförmyndarspärrat konto ska överförmyndaren göra en skälighetsbedämning, 
det vill säga en bedömning om syftet och beloppet är rimligt med hänsyn till bl.a. 
huvudmannens ålder oeh behov. Beslutet om uttagsmedgivande ska finnas i akten. 
Överförmyndaren ska kontrollera uttaget genom att inhämta verifikat att uttaget gjorts i 
överensstämmelse med ansökan. 

Länsstyrelsen konstaterar att överförmyndaren numer gör skälighetsbedönmingar vid 
beslut om uttagsmedgivande. Överförmyndaren har idag en rutin där 
uttagsmedgivanden följs upp med verifikat vid årsräkningen. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma överförmyndaren på att det inte finns något hinder för att begära in 
verifikat efter varje medgivande, särskilt i de fall där begäran om uttag förekommer mer 
frekvent, se till exempel akt 144 och 9. 

Omprövning av förvaltarskap 

Länsstyrelsen vill erinra om bestämmelserna i 5 § 2 st förmynderskapsförordningen 
(1995:379) där det anges att behovet av förvaltarskap årligen ska prövas. Någon form av 
dokumentation av den årliga förvaltarskapsprövningen ska finnas i akten. 
Överförmyndaren bör bilda sig en egen uppfattning av huvudmannens behov av 
förvaltarskap utifrån läkarintyg och genom att inhämta underlag från förvaltaren. Om 
läkarintyget är äldre än 10 år är Länsstyrelsens rekommendation att ett nytt läkarintyg 
inhämtas om det finns behov och är möjligt. 

Länsstyrelsen konstaterar att överförmyndaren gör årliga omprövningar av 
förvaltarskap. Länsstyrelsen vill dock upplysa om att överförmyndaren även kan 
inhämta exempelvis uppgifter från anhöriga och personal från huvudmannens boende 
för yuerligare underlag innan omprövning. Dokumentationen kan ske i en 
tjänsteanteckning eller ett beslut. Av dokumentationen ska framgå om skäl för 
förvaltarskapets upphörande har framkommit eller ej, datum, och underskrift. Om 
överförmyndaren bedömer att förvaltarskapet kan upphöra ska ansökan inges till 
tingsrätten. 

Överförmyndarens ersättare 

Av 19 kap. 5 § föräldrabalken framgår att en ersättare ska väljas för överförmyndaren. 
Ersättarens uppgift är att omedelbart inträda i överförmyndarens roll vid förhinder. Det 
är således viktigt att ersättaren har god kunskap om överförmyndarens arbete och att 
ersättaren har möjlighet att snabbt kunna sätta sig in i arbetet. Ersättaren bör därför, med 
viss kontinuitet, arbeta med överförmyndarens arbetsuppgifter exempelvis genom att 
delta i granskningen av årsräkningar samt närvara vid de kurser och konferenser som 
anordnas. 

Övrigt 
Länsstyrelsen konstaterar att det är mycket god ordning i samtliga akter, det finns 
välfungerande rutiner för ankomststärnpling och diarieföring samt för överförmyndarens 
verksamhet äverlag. 
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Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Dettagande vid inspektionen 

Inspektionen genomfördes av Hanna Mörtberg och Tobias Sundberg. Protokollet har 
upprättats av Hanna Mörtberg och justerats av Tobias Sundberg. 

Kopia till: 
Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kornmun 
Revisorerna i kommunen 
Nyhetsbyrån Siren 
Justitieombudsmannen 

Bilaga: 
Bilaga tillsynprotokoll 
Lista -granskade akter 

Datum 	 Diarienummer 

2017-09-19 	 203-12863-2017 
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Norrbotten 

Granskade akter Arvidsjaurs kommun 

144 
239 
9 
313 
226 
305 
307 
380 
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234 
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133 
135 
378 
306 
378 
363 



Datum 

2017-09-19 
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203-12863-2017 
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Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren i er kommun 

Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är högsta beslutande 
organ i kommunen får ni en kopla av Länsstyrelsens tillsynsprotokoll. 

Länsstyrelsen har utifrån Föräldrabalken (1949:381) samt Förmynderskapsförordningen 
(1995:379) inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun, nedan 
överförmyndaren. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överfdrmyndarens 
handläggning följer reglerna i fdräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt att 
handläggningen även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. 

Länsstyrelsen ska vid tillsynen kontrollera det register som överförmyndaren är skyldig 
att fdra. Tillsynen ska vidare innehålla stickprovsvis utvalda akter. 

Tillsynsprotokollet innehåller en sammanfattande bedömning. Det är vid denna 
bedömning länsstyrelsen tar ställning till om granskningen ska fdranleda kritik mot 
överfdrmyndaren. Länsstyrelsen använder en tregradig kritikskala som utgörs av 
formuleringarna, kan inte undgå kritik, kritik eller allvarlig kritik För de fall 
granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art 
som inte fdranleder kritik framgår det istället av den samlade bedömningen. 



ARVIDSJAURS KOMMUN 	 Sammanträdesprotokoll 
Årviesjdvrien kornmuvdna 	 Sammanträdesdatum 	 Blad 

Kommunfullmäktige 
	

2016-06-20 	 117 

Kf § 89 Dnr 00147/2016 	 003 

Beslutet skickas till: 
• Överförmyndaren 
•Kommunfullmäktige 

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kapitel, 
förmyndarskapsförordningen samt andra författningar som reglerar frågor 
knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet. 

Överförmyndaren är också ansvarig för att: 

- Underlag till kommande budget lämnas till kommunfullmäktige 
Information om överförmyndarens verksamhet sprids till 
allmänheten 

- Nödvändiga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på 
överförmyndarens kansli 

- Öppettider meddelas telefonväxel och anslås på kommunens 
anslagstavla 

Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är 

Yttrande till kommunfullmäktige 
- Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på gmnd av 

olämplighet 
- Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 

Beslut om vitesföreläggande 
Avslagsbeslut 

Förslag till reglemente för överförmyndigheten i Arvidsjaurs kommun har 
upprättats. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde 201 6-05-1 1 beslutat 
överlämna reglementet till kommunstyrelsen för beredning för behandling 
av kommunfullmäktige 2016-06-20. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för överförmyndaren antas. 

Reglemente för 
överförmyndaren 

Bilaga ./. 

Justerandes sign Bes I utsu nd erlag 
Ks 2016-06-07 § 143 
Kf presidium 2016-05-11 
Förslag ti 11 reglernente 

Utclragsbestyrkande 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjavrien kommuvdna 

Reglemente för överförmyndaren 
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 89 

Reglemente för 
överförmyndaren 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Reglemente 2016-06-20 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 147/2016-003 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 	 1(1) 

Reglemente för överförmyndaren 
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 89 

1 Allmänt 
Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med 
vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap, förrnynderskapsförordningen (1995:379) samt andra 
författningar som reglerar frågor knutan till överförmyndarens tillsynsverksamhet. 

Överförmyndaren är också ansvarig för att: 
- underlag för kommande budget lämnas till kommunfullmäktige 

information om överförmyndarens verksamhet sprids till allmänheten 
- nödvändiga handlingar läggs upp för allmänheten i kommunhuset 

förändringar av öppettider och vem som är i tjänst meddelas kommunens telefonväxcl och 
anslås på kommunens anslagstavla. 
vägvisning genom skyltning är ordnad 

2 Delegation 
Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är: 

- Framställning till kommunfullmäktige 
- Beslut om entledigande av god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet 

Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
Beslut om vitesföreläggande 

- Beslut som den som fått delegationen anser vara tveksamma samt alla beslut som densamme 
förslår avslag på 

3 Tillgänglighet 
Överförmyndaren ska minst en gång i veckan vara tillgänglig för allmänheten. Ersättare träder i 
ordinarie överförmyndares ställe under dennes längre bortavaro än 6 dagar. 

4  Organisation 
Myndighetens organisation består av överförmyndare jämte en ersättare. 

5 Arkiv- och registeransvar 
Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som myndigheten för i sin verksamhet. 
•• 
Overförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde. 



Skellefteå 
kommun 

Skellefteå, Norsjö, Malå och Arjeplog 
kommun 

Samverkan inom övere- 
förmyndafrågor 

Datum: 2018-08-22 
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SAMVERKAN OVERFÖRMYNDARFRÅGOR 

Samverkan inom överförmyndarfrågor 

Bakgrund 

Allmänt 

Skellefteå och Norsjö kommuner inledde 2010 samarbete i en gemensam överförmyndar-
nämnd. Under 2014 anmälde även Arjeplogs kommun, Malä kommun och Sorsele kommun 
intresse av att delta i den gemensamma nämnden. Sorsele lämnade senare processen men 
för övriga kommuner gjordes en revidering av samverkansavtal och reglemente för en ge-
mensam överförmyndarnämnd och dessa godkändes av kommunfullmäktige i Arjeplog, 
Malä, Norsjö och Skellefteä kommuner. Den gemensamma nämnden har arbetat sedan 
inledningen av innevarande mandatperiod. Under hösten 2018 har förfrågan frän Arvidsjaur 
om att delta i den gemensamma nämnden aktualiserats. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden ingår i Skellefteå kommuns organisation (värd-
kommun). Nämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. 

Bestämmelser om gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndare finns i föräldrabal-
kens 19 kapitel. I övrigt finns bestämmelser om gemensamma nämnder i kommunallagen. 
Utifrån reglerna bör en större förändring av en gemensam överförmyndarnämnd ske i sam-
band med inledningen av en ny mandatperiod. Upplägget för den gemensamma överför-
myndarnämndens i Skellefteä, Arjeplog, Malä och Norsjö skiljer sig från andra samarbeten 
på området genom att det inte finns någon gemensam förvaltningsorganisation knuten till 
den. Den vanliga modellen är annars att det finns ett särskilt kansli eller motsvarande. 

I dagsläget stär respektive kommun för sin överförmyndarverksamhets omkostnader och 
arvoden till ställföreträdare. Respektive kommun står också för sina arvoden mm till nämn-
dens ledamöter. Därtill finns en fördelning av gemensamma administrationskostnader för 
nämnden som innebär att Skellefteä kommun står för hälften och de övriga kommunerna 
delar på hälften, dvs 1/6 vardera. Denna kostnad beräknas till cirka 10 000 kronor/kommun 
(2017). 

Synpunkter från länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Norrbotten har 2016 och 2017 genomfört inspektion av den gemensamma 
överförmyndarnämndens verksamhet. 2017 ärs inspektion sammanfattas i formuleringen 
att vid en samlad bedömning anser länsstyrelsen att Överförmyndarnämnden i Skellefteå 
överlag arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och dess föreskrifter men man pekar 
ocksä pä ett antal brister varför nämnden får kritik. 

I samband med 2017 års inspektion har länsstyrelsen tydligare än tidigare konstaterat att 
det finns skillnader i verksamheten mellan de fyra kommuner som samverkar i den gemen-
samma nämnden. 

Handläggningsrutinerna och, ärendeberedningen ser olika ut, det saknas enhetliga brev-
och beslutsmallar. Länsstyrelsen pekar på vikten av ett korrekt samverkansavtal och en 
tydlig organisation. Det måste vara tydligt för den enskilde vilken myndighet som har fattat 
ett beslut. 
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SAMVERKAN ÖVERFÖRMYNDARFRÅGOR 

Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt att säkerställa en likvärdig och rättssäker handlägg-
ning i hela det område som nämnden ansvarar för. 

Länsstyrelsen konstaterar ocksä att det är överförmyndarnämnden som är ansvarig för 
verksamheten och nämnden uppmanas därför att upprätta lämpliga rutiner för verksam-
heten och se till att samtliga handläggare fär en tillfredställande kompetensöverföring och 
det stöd som behövs för arbetet. 

Översyn 

I samband med en revidering av reglementen för nämnder inom samhällsbyggnadsfrågor 
2016-05-17 beslutade kommunfullmäktige i Skellefteä kommun att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att, i samverkan med övriga berörda kommuner, göra en översyn av den gemen-
samma överförmyndarnämnden avseende organisation, ansvars- och buclgetfrågor mm. 
Bakgrunden var önskemål från den gemensamma nämnden att en sådan översyn görs. 
Översynen presenterades för Kommunstyrelsen 2018-03-27 §98. 

denna översyn gavs flera rekommendationer: 

• Förtydliga rutiner och arbetssätt för att minska sårbarhet och underlätta erfaren-
hets- och kunskapsutbyte. 

• Införande av regelbundna träffar/avstämningar inom verksamheten. Detta bör 
kunna underlättas genom användande av ny teknik mm. 

• Verksamheten får i uppdrag att göra en översyn av fördelning av arbetsuppgifter. I 
detta ingår också en översyn av delegationer mm, med koppling till länsstyrelsens 
påpekanden. 

• Förtydligande av budgetrutiner och fördelning av verksamhetsbudget. Detta inne-
bär ett tydliggörande av vilka aktiviteter som omfattas av samarbetet och vad 
dessa kostar. Det behövs också en tydlighet om vad som inte omfattas av samar-
betet. 

• En rekommendation om en fortsatt prövning av frägan om en förändrad, mer 
sammanhällen organisation. 

Uppdrag 

På uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden har verksamheten i Skellefteå 
kommun utformat ett förslag till tjänsteavtal som ska förtydliga samarbelet mellan kom-
munerna. Samt även reglera kostnaderna kring detta. 
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SAMVERKAN OVERFORMYNDARFRÅGOR 

Analys och förslag 

Många andra gemensamma överförmyndarnämnder har en sammanhällen administrativ 
organisation till sitt förfogande. Det finns uppenbara fördelar med detta. Ansvar och roller 
blir tydligare och det blir också enklare med budget, administrativa rutiner, sekretessfrågor 
osv. Risken för att det uppstår skillnader i handläggningen minskar. Detta är också frågor 
som aktualiseras av länsstyrelsen i Norrbotten efter deras inspektioner. Det är viktigt att 
det finns en tydlighet i en organisation som till stor del arbetar med myndighetsutövning 
mot enskilda. 

Geografin är en utmaning; den gemensamma nämnden för Skellefteä, Arjeplog, Malå och 
Norsjö har ansvar för överförmyndarverksamheten inom ett stort område. Om en samman-
hållen organisation skulle skapas så skulle det också uppstä vissa organisatoriska utma-
ningar eftersom handläggarna i de mindre kommunerna bara arbetar med överförmyndar-
frågor till en viss del av sin tjänst. 

Det samarbete som sker inom ramen för den gemensamma överförmyndarnämnden ger 
möjligheter till utveckling i form av utbyte av erfarenheter och överföring av kunskap. Uti-
från den teknikutveckling som nu sker bör detta kunna underlättas, även om de geogra-
fiska avständen är stora. Detta är något som kan utvecklas. 

I de mindre kommunerna, där handläggarna är ensamma med frågorna, kan problem upp-
stå i samband med ledigheter, sjukdom osv. Även om visst stöd kan klaras genom utbyte 
mellan kommunerna så är detta ingen varaktig lösning. En mindre särbar organisation med 
större samverkan kan sannolikt bidra till att klara ut en del av de frägor som aktualiserats 
av länsstyrelsen. 

Skapandet av ett särskilt överförmyndarkansli/kontor får bli en fråga för framtiden och 
fortsatt utredande då det i dagsläget inte finns något intresse från kommunerna i den ge-
mensamma nämnden för en sådan åtgärd. 

Vilket ansvar har dä verksamheterna att bistä varandra med handledning? Dagens samver-
kansavtal/samarbete i den gemensamma nämnden reglerar nämndens ansvar och inte hur 
och om verksamheterna, i de olika kommunerna, ska samarbeta. Detta betyder i sak att 
verksamheterna inte enligt avtalet har nägon skyldighet att hjälpa och vägleda varandra 
samtidigt som Överförmyndarnämnden har ett ansvar för alla kommuners verksamhet. 

I detta skede föreslås därför ett antal konkreta åtgärder för att förtydliga organisations-, 
ansvars och budgetfrågor. Dessa åtgärder syftar till att förtydliga rutiner och arbetssätt för 
att minska sårbarhet och underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Skellefteä kommun har inom sin organisation tillgäng till expertkunskap inom bl a juridik 
samt att ärendemängden gör att handläggare snabbt bygger upp en gedigen erfarenhets-
bank. Förutsättningarna skiljer sig markant mot de andra kommunerna. Där är överför-
myndarfrågorna bara en del av arbetsuppgifterna. Saker som man på ett mindre kontor gör 
en gäng per är gör man i Skellefteä varje vecka. 

Genom ären har verksamheten i Skellefteä bistått med att implementera mallar och rutiner 
och med handledning/råd/stöd kring handläggning. Arbete med den gemensamma nämn-
den tar resurser från den egna verksamheten och ska samarbetet fördjupas behövs en 
tydlighet om vad som omfattas och inte samt kostnader. 

Nedan listas ett antal åtgärder som bedöms behövas för att utveckla nämndens kontroll 
över verksamheternas kvalitet. 
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SAMVERKAN ÖVERFÖRMYNDARFRÅGOR 

Åtgärder 

• Tjänsteavtal förtydligas, enligt bilaga. 
• Skellefteå kommun som värdkommun åtar sig att stötta med handledning (stöd av 

handläggare och jurist) om behov finns. Även stöd i form av telefon eller mail vid 
behov. 

• Skellefteä kommun som värdkommun åtar sig att inhämta synpunkter från samar-
belskommunerna vid f•rslag till förändringar i rutiner el dyl som påverkar övriga 
kornmuners verksamhet. 

• Skellefteä kommun ätar sig hjälpa samarbetskommunerna med information och in-
förande av nya rutiner som nämnden beslutar. Samt varje är kring månadsskiftet 
jan/feb kalla alla verksamheter pä genomgång av nämndens beslutade rutiner och 
delegationer. 

• Alla ärenden som är aktuella för nämnden gäs igenom med juristen på överför-
myndarverksamheten i Skellefteå. Detta är redan en rutin i Skellefteä. 

• Skellefteä kommun ätar sig att ta fram nya gemensamma mallar med logotyp för 
den gemensamma nämnden. I logotypen skall alla kommuners vapen represente-
ras i samma storlek. 

• Skellefteå kommuns verksamhet ansvarar för att boka och genomföra träf-
far/avstämningar två ggr/år (behöver inte vara i Skellefteä). 
Sista måndagen varje mänad är respektive kommun inbjuden att delta pä utveckl-
ingsmöte/ärendehandledning fysiskt eller via länk 13:30-14:30. Alla kommuner del-
tar till dagordningen (särskild dagordning) 

▪ Inför varje är skall respektive verksamhet redovisa sin budget till nämnden. April 
och augusti ska samverkanskommunerna i samband med statistikredovisningen re-
dovisa verksamheternas ekonomiska utfall. 

• Handläggare i respektive kommun föredrar sina egna ärenden i nämnden. Löses 
via länk. 

• Alla kommuner behöver se över sin information på hemsidan kring den gemen-
samma nämnden. 

• För att underlätta samarbete (vid fränvaro) och handläggning bör verksamheterna 
ha samma verksamhetssystem med gemensam databas. 

Som exempel har verksamheten i Skellefteä ett tjänsteavtal med annan kommun om hand- 
ledning och stöd av jurist/handläggare. För detta erläggs en ersättning om 8 500:-/månad. 

Kostnad 

För de åtgärder och åtaganden verksamheten i Skellefteå kommun gör som beskrivs i 
stycket ovan föreslås respektive kommun betala 2 000 kr/månad (exkl. moms). 

Förslag till Tjänsteavtal 

Detta förslag innebär ett tydliggörande av vilka aktiviteter som omfattas av samarbetet och 
kostnader därav. 
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SAMVERKAN OVERFORMYNDARFRÅGOR 

Förslag till tjänsteavtal framgår av bilaga 1. Det som föreslås handlar främst om förtydli-
ganden av vad som ska gälla, och bygger på exempel från andra gemensamma överför-
myndarnämnder. 
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Bilaga 1 

Tjänsteavtal överförmyndarverksamhet 

1. Parter 

Parterna för innevarande avtal är Norsjö kommun 212000-2858, Malå kommun 212000- 
2866, Arjeplog kommun 212000-2668 och Skellefteå kommun 212000-2643, nedan kallade 
kommunen (Norsjö, Malå, Arjeplog) och leverantören (Skellefteå). 

2. Avtalets omfattning 

• Skellefteå kommun som värdkomrnun åtar sig att stötta med handledning (stöd av 
handläggare och jurist) om behov finns. Även stöd i form av telefon eller mail. 

• Skellefteä kommun som värdkommun åtar sig att inhämta synpunkter från samar-
betskommunerna vid förslag till förändringar i rutiner el dyl som påverkar övriga 
kommuners verksamhet. 

• Skellefteå kommun ätar sig hjälpa sarnarbetskommunerna med information och in-
förande av nya rutiner som nämnden beslutar. Samt varje år kring månadsskiftet 
jan/feb kalla alla verksamheter på genomgång av nämndens beslutade rutiner och 
delegationer. 

• Alla ärenden som är aktuella för nämnden gås igenom med juristen pä överför-
myndarverksamheten i Skellefteå, 

• Skellefteå kommun åtar sig att ta fram nya gemensamma mallar med logotyp för 
den gemensamma nämnden. I logotypen skall alla kommuners vapen represente-
ras i samma storlek, 

• Skellefteä kommuns verksamhet ansvarar för att boka och genomföra träf-
far/avstämningar tvä ggr/år (behöver inte vara i Skellefteä). 

• Sista måndagen varje mänad är respektive kommun inbjuden att delta pä utveckl-
ingsmöte/ärendehandledning fysiskt eller via länk 13:30-14:30. Alla kommuner del-
tar till dagordningen (särskild dagordning) 

3. Syfte 

Avtalet mellan parterna är ett avtal som syftar till att förstärka trygghet och kompetens, 
förtydliga rutiner och arbetssätt, minska särbarhet och säkerställa en likvärdig och rättssä-
ker handläggning i hela det område som nämnden ansvarar för. 

4. Leverantörens åtagande 

Leverantören åtager sig att utföra tjänsten i enlighet med detta avtal, branschens rekom-
mendationer, men också gällande normer för fackmannamässigt utförande. 
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5. Kommunen åtagande 

Kommunen åtager sig att erlägga likvid enligt avtalad ersättningsmodell inom 
30 dagar from erhällen faktura. 

6. Ersättningsmodell 

Kommunen erlägger ersättning om 2 000 kr per månad (helår motsvarande 24 000 kr), 
exklusive mervärdeskatt till leverantören. 

7. Betalningsvillkor 

Leverantören utställer faktura halvårsvis till kommunen ombud. Betalningsvillkoret ska vara 
30 dagar netto från det tillfälle fakturan kommer kommunen tillhanda. 

8. Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta erläggs enligt Räntelag (1975:635). 

9. Ombud 

Som ombud räknas fullmäktig i enlighet med Lag (1915:218) om avtal och andra rätts-
handlingar på förmögenhetsrättens område, 2 kap. 

10. Avtalets giHtighet 

Detta avtal gäller frän och med 2019-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Arjeplogs, Malå, Norsjö och Skellefteä kommuner har godkänt avtalet genom beslut som 
vinner laga kraft och till och med 2022-12-31. 

Uppsägning av avtalet skall äga rum senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. Sker 
inte uppsägning är avtalet förlängt med fyra (4) år varje gäng. Kortare uppsägning kan 
tillåtas om det råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är 
till förmän för andra förmånligare lösningar eller alternativ. 
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Datum 	 Datum 

X 	 X 

X Kommun 	 Skellefteå kommun 

Datum 	 Datum 

X 

X Kommun 	 X kommun 

1.0 



MALA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

[--- Ä--r-vicur,.. -.,orfirni .in 
Kom-mlinslyrefsen , 

2018 -11- 01 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 	 Blad nr 

2018-10-22 	 18 

§ 11 	 Dnr 2018.162/00 

Begäran från Arvidsjaurs kommun om att få ingå i gemensam överför- 
myndarnämnd Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd 

Arvidsjaurs kommun har lämnat in en begäran om att få ingå i den ge-
mensamma överförmyndarnämnd som idag Norsjö, Malå, Arjeplags och 
Skellefteå kommun avtalat om. 

    

0nr 93 02N-Aio 

Lagstöd för gemensam nämnd finns i 19 kap, 16 § föräldrabalken. 

BESLUTSUNDERLAG 

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Se kommunstyrelsens protokoll, § 137/18. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Ar-
vidsjaurs begäran om att få ingå i den gemensamma nämnd som Nar-
sjö, Malå, Arjeplogs och Skellefteå kommun har avtalat om godkänns. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 

- Arvidsjaurs begäran om att få ingå i den gemensamma nämnd som 
Norsjö, Malå, Arjeplags och Skellefteå kommun har avtalat om god-
känns. 

Just- ] 	*smännens sign 

0.../  
_..------- 

Beslutsexpediering 

Norsjö, Arjeplogs, Skellefteå och 
Arvidsjaurs kommuner, Roger 
Johansson, Charlotte Hultdin 

Utdragsbestyrkande 

Og 
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§ 365 Dnr KS 2018-000562 190 

Begäran om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd, Arvidsjaurs kommun 

Sammanfattning  
Arvidsjaurs kommun har inkommit med en begäran om att få ingå i den 
gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö och 
Arjeplogs kommuner. En sådan ansökan måste bifallas av 
kommunfullmäktige i samtliga de samverkande kommunerna. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 2018-09-11 § 61 att 
föreslå att ansökan bifalles. 
 
Ett förslag till nytt reglemente och samarbetsavtal har upprättats. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
1. Arvidsjaurs kommuns begäran att få ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå och Arjeplog 
kommuner bifalles. 

2. Nytt reglemente och samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden fastställs enligt arbetsutskottets förslag. 

Yrkande 
Beredningen föreslår att Arvidsjaurs kommuns begäran att få ingå i den 
gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå och 
Arjeplog kommuner bifalles; samt att nytt reglemente och samarbetsavtal 
för den gemensamma överförmyndarnämnden fastställs enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Carina Sundbom (C) yrkar att det i ett nytt reglemente skall anges att 
nämnden får ha sammanträden på distans. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag med Carina 
Sundboms tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2018-09-11 § 61 
Förslag till nytt reglemente och samarbetsavtal 
Skrivelse från Arvidsjaurs kommun 
______________________________________________________ 
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Reglemente och 
samverkansavtal för 
gemensam 
överförmyndarnämnd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00093/2018 001 
 
Arvidsjaurs kommun har begärt om inträde i Skellefteå kommun 
gemensamma överförmyndarnämnd. 
 
I det fall Arvidsjaurs kommunfullmäktige och övriga deltagande kommuner 
tar beslut om Arvidsjaurs kommuns deltagande har kommunfullmäktige att 
ta ställning till förslag till reglemente och samarbetsavtal för den 
gemensamma överförmyndarnämnden. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2018-06-18 § 60 
Ks 2018-05-08 § 98 
Utredning av överförmyndarorganisationen 

Utdragsbestyrkande 
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Gemensam 

BILAGA 1 (förslag till förändringar är kursiverade, text som föreslås 
utgå är understruken) 

Samverkansavtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd 

§ 1 Allmänt 
 
Genom detta avtal samverkar Arjeplog, Malå, Norsjö, Arvidsjaur och 
Skellefteå kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) i en 
gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Samverkan skall ske i enlighet med kommunallagens bestämmelser om 
gemensam nämnd. 
 
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att 
långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och 
kostnadseffektivitet i verksamheten. 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har ansvar för 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken i de samverkande 
kommunerna.  
 
§ 3 Reglemente 
 
Den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet och 
arbetsformer fastställs i reglemente för nämnden. Reglemente fastställs 
och ändras genom beslut i kommunfullmäktige i de samverkande 
kommunerna. 
 
I reglementet regleras bland annat mandatperiod för nämnden, 
nämndens sammansättning, funktioner som ordförande och vice 
ordförande, alla samverkande kommuners rätt till insyn i förvaltningen 
mm. 
 
§ 4 Värdkommun 
 
Den gemensamma nämnden skall tillsättas av Skellefteå kommun och 
ingå i dess organisation. 
 
Respektive samverkande kommuns handläggare ansvarar för beredning, 
föredragning och verkställighet av nämndens beslut. Skellefteå kommun 
skall ha ansvar för sekreterarskap i nämnden samt arkiv för de ärenden 
som hanteras i den gemensamma nämnden. 
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Gemensam 

§ 5 Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av 
den gemensamma nämnden mm 
 
Ingen personal kommer att övergå till annan arbetsgivare med 
anledning av detta avtal. Skellefteå kommun ansvarar för den utrustning 
hos Skellefteå kommun som nämndens verksamhet kräver. 
 
§ 6 Försäkring 
 
Den kommun som äger egendom som disponeras av nämnden ansvarar 
också för att egendomen hålls försäkrad. 
 
§ 7 Kostnadsfördelning 
 
Skellefteå kommun skall fastställa budgeten för den gemensamma 
nämnden efter samråd med Arjeplogs kommun, Malå kommun, 
Arvidsjaurs kommun och Norsjö kommun. Förslag till budget skall 
sändas till Arjeplogs kommun, Malå kommun, Arvidsjaurs kommun och 
Norsjö kommun senast den 1 september varje år. 
 
Kommunerna skall betala årlig kostnad till den gemensamma nämndens 
verksamhet med belopp som motsvarar de totala faktiska kostnaderna 
för den del av nämndens kostnader som avser respektive kommun. 
Respektive kommun ansvarar för arvode till ledamöter och ersättare.    
 
Senast den 1 april året efter verksamhetsåret skall nämnden fastställa 
den slutliga årliga kostnaden för varje kommun. Slutlig reglering av den 
årliga kostnaden skall ske per den 1 juni året efter verksamhetsåret. 
 
Kommunerna träffar en särskild överenskommelse om vilka frågor som 
ingår i samarbetet på verksamhetsnivå. 
 
§ 8 Skadestånd 
 
Respektive kommun svarar för skadestånd som berör deras medlemmar. 
 
§ 9 Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand 
lösas av de samverkande kommunerna. Om detta inte är möjligt ska 
tvisten avgöras i allmän domstol. 
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§ 10 Avtalets giltighet 
 
Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Arjeplogs, Malå, Norsjö, Arvidsjaurs och 
Skellefteå kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga 
kraft och till och med 2022-12-31. 
 
Uppsägning av avtalet skall äga rum senast sex (6) månader före 
avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med fyra 
(4) år varje gång. Kortare uppsägning kan tillåtas om det råder enighet 
inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är till förmån 
för andra förmånligare lösningar eller alternativ. 
 
 
ARJEPLOGS                             MALÅ   
KOMMUN                                 KOMMUN 
 
 
NORSJÖ                    SKELLEFTEÅ 
KOMMUN                    KOMMUN 
 
 
ARVIDSJAURS 
KOMMUN 
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Gemensam 

 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 

Arjeplogs, Malå, Norsjö, Arvidsjaurs och Skellefteå kommuner har 
kommit överens om att från och med 2015-01-01 bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd. Detta är ett reviderat reglemente som gäller fr 
om att det godkänts hos samtliga kommuner. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun 2018-xx-xx, § xx. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Malå kommun 2018-xx-xx, § xx. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Norsjö kommun 2018-xx-xx, § xx 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun 2018-xx-xx, § xx 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 2018-xx-xx § xx 
 
Skellefteå kommun är värdkommun och den gemensamma 
överförmyndarnämnden ingår i dess organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och mellan 
kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 
 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
 
1 §  
 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har ansvar för 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken i de samverkande 
kommunerna.  
 
Utöver vad som följer av lag skall nämnden se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet, samt 
inom de ekonomiska ramar som beviljats för samarbetet. 
 
Nämnden skall regelmässigt till respektive kommunfullmäktige 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
2 § 
 
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. 
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 
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avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Nämnden ska i samma redovisning informera fullmäktige om de beslut 
som fattats med anledning av medborgarförslag. 
 
NÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
3 § 
 
Nämnden består av nio(9) åtta (8) ledamöter och nio (9) åtta (8) 
ersättare. Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Malå kommun och 
Norsjö kommun utser vardera en ledamot och en ersättare. Skellefteå 
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Skellefteå kommun utser ordförande och vice ordförande i den 
gemensamma nämnden. 
 
Mandatperiod 
 
4 §  
 
Nämndens mandatperiod skall vara fyra (4) år räknat från den 1 januari 
året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela 
landet. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall ersättare från den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 
 
6 §  
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Inkallande av ersättare 
 
7 §  
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
8 §  
 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
9 §  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad 
att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Sammanträden 
 
Tidpunkt 
 
10 §  
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Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Nämndens sammanträden genomförs huvudsakligen i 
Skellefteå men nämnden kan besluta att hålla möten i Arjeplogs 
kommun, Arvidsjaurs kommun, Malå kommun eller Norsjö kommun. 
 
Sammanträden på distans 
 
10a § 
 
Nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild. 
 
Ledamot som önskar delta på distans bör senast sju dagar i förväg 
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 
 
Nämnden får besluta vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden. 
 
Kallelse 
 
11 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde 
skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
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Gemensam 

12 §   
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns 
anslagstavla. Anslag sker med beaktande av regler för sekretess. 
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens 
protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna. 
 
Reservation 
 
13 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 
 
Delgivning 
 
14 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndens 
sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
15 §  
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 §  
 
Nämnden arbetar utan utskott. 
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19 
Bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension till 
förtroendevalda  
(OPF-KL18) 

Au §  Dnr 00226/2018 024 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 34 att anta bestämmelser om 
pension till förtroendevalda (OPF-KL).  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat nytt förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18). 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. 
OPF-Kl18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL18) antas i sin helhet.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör pensionsmyndighet.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 24 upphör att gälla.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 160 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



     
 

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

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-10-19 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Åsa Fjällman 

Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-155 00 
 

 
 
 
 
 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL18) 
 
OPF-KL antogs av kommunfullmäktige 2014-02-24 § 34 med undantag av 
omställningsersättning. Omställningsersättning enligt kommunfullmäktiges beslut 
sedan 2013-11-25 § 160 kvarstod. 

Nu har nytt förslag till avtal tagits fram, OPF-KL18 som gäller för förtroendevalda 
som tidigare omfattats av OPF-KL eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet. 

Detta avtal ska antas av fullmäktige. Ska den nuvarande omställningsersättningen 
fortfarande gälla antas OPF-KL18 bara f.r.o.m kapitel 3 (pensionsbestämmelser och 
familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall). 

I anslutning till att OPF-KL 18 antas ska en pensionsmyndighet utses, vars uppgift är 
att tolka och tillämpa OPF-KL:s regler inom ramen för dessa tillämningsanvisningar. 

 

 
Åsa Fjällman 
HR-chef 
 
 
 
Bilagor 
Nytt förslag till avtal 
Beslut  i kf 2013-11-25 § 160 om avgångsersättning (omställningsersättning) för 
heltidsarvoderad förtroendevald  
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-10-19 
 

Dnr 00226/2018 -024 



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension till förtroende-
valda (OPF-KL) 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 160 att anta ny 
avgångsersättning som ersätter tidigare bilaga i PBF antagen av fullmäktige 
2006-06-26 § 47, med rubrik "Bestämmelser om avgångsersättning". 
Ändringen föranleddes av en motion från socialdemokraterna. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2013 utarbetat 
nytt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda, för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder 
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i 
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

Förslaget från kommunstyrelsen är att anta SKL's förslag, förutom 
omställningsersättning (avgångsersättning) enligt kommunfullmäktiges 
beslut 20 13-1 1-25 (biläggs dokumentet). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bilaga ./. 1. Bestämmelser om pension till förtroendevalda (OPF-KL) antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 160 "pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda" upphör att gälla 2014-12-31. 

Beslutet skickas till: 
• Samtliga politska partier 
• Löner 
•Personal 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag 
SKL's förslag till pensionsbestämmelser 
Komrnunfullrnäktige 2014-02-24 § 160. 
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 36. 
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Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 34. 	 1(6) 

Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med 
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till 
egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL 
eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. 

Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till 
egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de 
villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt 
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestärnd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 — 9 i 
pensionsbestämmelserna. 



§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 
30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes 
årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) 
utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst 
40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall som 
förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning, 
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt 
föräldraledighetslagen. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald 
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller 
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktarnente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst 
enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 
7,5 inkornstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. 
Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk-
eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd 
av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska 
pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäluingsbalken (SFB). 

Anmärkning 
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om 
den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald 
inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 
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§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde har 
innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som 
intjänats hos respektive kommun eller landsting/region. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, 
och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter 
det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av 
förmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande 
avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 
utgång. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den 
förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också 
rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för 
längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 

månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att pension betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgiftsbestärnd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald utbetalas 
värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under max fern år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den 
förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under 
maxirnalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som 
längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika 
mellan förmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. 

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
(Bestämmelser om familj eskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om 
AKAP-KL avslutats.) 
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§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförrnånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal. 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfårdar. Den förtroendevalde eller förrnånsberättigade bör få pension 
utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter 
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare 
fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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Bestämmelser om avgångsersättning 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom. 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från uppdraget 
och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år 
inte är uppfyllt. 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom. 1 

Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. 

Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången längst under 
följande tider: 

Upp till 96 månader 1 år 
97 månader och mer 2 år 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör att gälla:  

a) om den förtroendevalde på nytt får pensionsgrundad inkomst eller får sin inkomst på annat 
sätt ska ersättningarna avräknas från omställningsersättningen, 

b) vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år 

Underlag för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgång. 

Avgångsersättningens nivå:  

a) Nivå i % under första utbetalningsåret 	80 
b) Nivå i % under andra utbetalningsåret 	70 

Om landsting-/regionfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med stöd av 
4 kap 10 § i kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell 
avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan 
anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget 
med stöd av 4 Kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till 
eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. 

4 Kap KornL 
10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget som förtroendevald som valts av fitllmäktige, om den förtroendevalde 
1. har vägrats ansvarsfrihet eller 
2. genom en dom som vunnit laga kraft har dömts för ett brott vilket det föreskrivet fängelse 2 år eller därutöver. 
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ARVIDSJAURS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Motion -
Avgångsersättning for 
heltidsarvoderad 
fOliroendevald 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa m ma ntrJidcsda tum Sida 

2013-11-25 216 

Kf§ 160 Dnr 00 I 02/20!3 009 

Socialdemokraternas fullmäktigegJupp har lämnat in foljande motion: 

Den ekonomiska sitnation som Arvidsjaurs kommun befilmer sig i, och 
kOlmner att befinna sig i under en ganska lång tid framöver på grund av 
minskade skatteintäkter, beror till stor del på befolkningsminskning i 
kOlmnunen. Vi känner instinktivt att vi sänder ut fel sigJlaler till kommunens 
medborgare om vi inte tar ansvar och ändrar forutsättningarna gällande 
pensionsbestämmelserna for heltidsarvoderad politiker. 

Under senaste månaden har vi sett många exempel på generösa pensions
lösningar till fOliroendevalda, både på central nivå och ute i kOlmnuner och 
landsting. Det är många kommuner ute i landet som nu ser över sina 
pensionssystem. 

I dagsläget betalar vi ut pension till ett f.d. kommunalråd som slutade 1993. 
De summor som gätt få fram är mellan tiden oktober 2002 till november 
2012. SUlmnan under den tiden uppgår till 3 224000 kronor. Uppgifter om 
tiden fore måste hämtas från Skatteverket. Kommunalrådet har pension 
under hela sin livstid. 

Idag gäller det här: Om en heltidsarvoderad politiker fyllt 50 år och slutar, 
och har 12 års pensionsgrundande tid, får den personen ca 36 000 kronor i 
månaden fram till 65 års ålder (6 480 000 kronor). Därefter samordnas 
beloppet med den allmänna pensionen och kommunens kostnad blir därefter 
ca 20 000 kronor i månaden livet ut. 

Har personen suttit 110 månader har personen rätt till 3 års 
avgångs ersättning. År I 80% av senaste arvodet, år 2 och 3 70% av senaste 
årsarvodet. 

Skulle personen sluta tidigare än mandatpeIiodens slut så minskar antalet 
"intjänade" månader och kan påverka antal år som avgångsersättning ska 
utbetalas. Vid uppdrag 72-95 månader utgår avgångsersättning i 2 år. År I 
80% av senaste årsarvodet och år 2 70% av senaste årsarvodet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

LJ< ~;~ Ks 2006-06-26 § 47 
0' (j r "- .~ ~steYttrancle personalchef 20 13-09-1 O 
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ARVIDSJAURS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SlImmanfriidcsdalum Sida 

2013-11-25 217 

forts. Kf § 160 

Nytt fOrslag till omställningsersättning fOr förtroendevald (heltid) 
Arvidsjaurs kommun 

Uppdragstid i månader 
Upp till 96 månader 
97 månader och mer 

l år 
2 år 

Rätten att uppbära omställningsersättning upphör att gälla: 

a) Om den fOl1roendevalde på nytt får pensionsgtundad inkomst eller får 
sin inkomst på annat sätt ska ersättningarna avräknas från 
omställnings ersättningen 

b) Vid utgången av månaden innan den fOl1roendevalde fyller 65 år 

Underlag for omställningsersättning utgörs av den fårtroendevaldes årsarvode 
vid avgång. 

Omställningsersättningens nivå: 

a) Nivå i % under forsta utbetalningsåret 80 
b) Nivå i % under andra utbetalningsåret 70 

Om landsting-Iregionfullmäktige har återkallat ett uppdrag for en 
fortroendevald med stöd av 4 kap 10 § i kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt 
helt ska upphöra. Om uppdraget har UpphÖl1 av annan anledning än återkallelse 
och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med 
stöd av 4 Kap 10 § konununallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten 
till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. 

10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget som förtroendevald SOIl1 valls av 
jidlmäktige, om den förtroendevalde 

l. har vägrats ansvarsjl-ihet eller 
2. genom en dom som vunnit laga kraft har dömts för ett brott vilket det 

föreskrive! fängelse 2 år eller därutöver 

DelUla avgångsersättning skall vara en möjlighet for politker att söka annat 
arbete eller validera upp sig vid behov av nya kunskaper vid sitt tjänstlediga 
arbete. 
De nuvarande reglerna for pensions till heltidsarvoderad politiker ska upphöra 
att gälla. 

Utdmgsbestyrkande Justerandes S ig:n~ Beslutsunderlag 
. Ks 2006-06-26 § 47 B rI: y steyttrande personalchef 20 13-09-1 O 



ARVIDSJAURS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sllmmanlrlidesdatum Sida 

2013-11-25 218 

forts. Kf § 160 

Kommunfullmäktiges beslutade 2013-04-15 § 31 att överlämna motionen 
till kOlmnunstyrelsen för beredning. 

PersonalchefUlrica Lundgren och lönechef Åsa Fjällman har 2013-09-10 
yttrat sig i ärendet. 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till beslut 2013-11-11 § 236. 

Förslag 

Sven-Olov Granlund (c) 
Ärendet stryks från dagordningen och tas upp vid fullmäktiges 
februari sammanträde 2014. 

Proposition 
Ordröranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sven-Olov Granlunds 
rörslag under proposition, varefter hon rörklarar att kotmnunfullmäktige 
beslutat bifalla kOlmnunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Motionen bifalls. 
2. Förslag till ny avgångsersättning ersätter tidigare bilaga i PBF antagen 

av fullmäktige 2006-06-26 § 47, med rubrik "Bestämmelser om 
avgångsersättning" . 

Bilaga ./. 3. Bestämmelsema börjar gälla från och med 2014-01-01. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-26 § 47 upphör att gälla 

2013-12-31. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Uldragsbestyrkande 

~ Ks 2006-06-26 § 47 
G.-J otl.-~v,steYttrande personalcher 20 13-09-1 O 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoIl2013-11-2S § 160 

2001-06-15 

Bestämmelser 
om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda 

hos kommun -------------------

enligt beslut ________ _ 

I lydelse fLo.m. 2003-0 l-O l 
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Pensionsbestämmelser 

§ 1 Giltighetsområde m.m. 

Mom.l 

Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller fårförtroendevald som 
avses i 4 kap. I § KOlmnunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen: 

a) på heltid, eller 

b) på betydande del av heltid. 

PBF gäller vidare för den som tidigare varit fåtiroendevald hos kommunen ochpå gmnd härav 
är berättigad till pensionsfånnån enligt PBF. 

Vissa definitioner 

Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 

Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt kommunfullmäktiges beslut har i 
uppdrag att tolka och tillämpa PBF. 

Med prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp avses basbelopp enligtl kap. 6 § i 
Lagen om allmän försäkring (AFL). 

Mom.2 

PBF gäller inte för: 

a) förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av 
anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder, eller 

b) den som under fötiroendevalds fi'ånvaro från uppdraget fullgör detmes åligganden. 

Anmärkning till a) 
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fÖliroendevalde skulle kunnat få rätt till 

egenpension om ansökan härom ingivits. 
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Kommunfullmäktige kan för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och därvid fastställa de 
villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. 

Mom.3 

PBF upphör att gälla för förtroendevald , då denne fi'ånträder sitt pensionsgrundande uppdrag 
utan att bli berättigad till pensionsfönnån enligt PBF. 

Får förtroendevald vid avgången rätt till pensionsfönnån enligt PBF, fortsätter PBF att gälla 
får den förtroendevalde i de avseende som berör pensionsfönnånen. 

Anmärkning 
Med "rätt till pensionsfönnån" inbegrips att den fårtroendevalde skulle kunnat få rätt till 

pensionsföm1ån om ansökan härom ingivits. 

Mom.4 

Förtroendevald som frånträder sitt uppdrag utan rätt till egenpension enligt PBF har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. 

Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension eller efterlevandepension föreligger, om under 
nällli1da tid uppstår förhållande, som vid ett fortsatt ilmehav av uppdraget skulle ha givit rätt 
till sådan fönnån. 

Den fötiroendevaldes rätt till efterskydd upphör om - vid den tidpunkt som ovmmämnda 
förhållande uppstått - den förtroendevalde erhållit anställning eller 31mat uppdrag förenat med 
pensionsrätt och det för den förtroendevalde föreligger rätt till pensionsföm1ån på grund av 
derll1a anställning eller detta uppdrag. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Mom.l 

Pensionsfönnåner enligt PBF är: 

a) egen pens lOn 

- ålderspension 
-sjukpension 
-visstidspension 



b) efterlevandepension 

- efterlevandepension till vuxen 
- kompletterande änkepension 
- bampension 

c) livränta. 

Mom.2 

Utfastelser om egenpension sker enligt bruttopensionsprincipen. Detta ilmebär att i 
pensionen inräknas f6nnåner enligt socialfOrsäkring eller dänned jämf6rlig anordning. 
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Då rätt till såväl egenpension som socialf6rsäkringsf6nnån f6religger, skall pensionen 
omräknas till ett nettobelopp, s.k. nettofixering. Nännare bestämmelser härom films i § 14. 

Den del av bmttopensionsf6nnånen som återstår - i f6rekommande fall efter netto fixering -
kallas kompletteringspension. 

Anmärkning 
I mom. 2 avsedd socialfOrsäkringsfOnnån skall inräknas även om den inte utgetts, om orsaken 

häliiII varit att i lag (motsvarande) f6mtsatt framställning inte gjorts eller den 
f6rtroendevalde eljest underlåtit att iaktta gällande f6reskrifter. 

Mom.3 

Om den f6rtroendevalde under sin uppdragstid eller under tid somvisstidspension utbetalas 
samtidigt intjänat pensionsrätt enligt kommunala pensionsbestämmelser, som huvudsakligen 
överensstämmer med Svenska Kommunf6rbundets rekommendationer, skall sådan 
pensionsrätt avräknas från ålderspensionens eller sjukpensionens nettobelopp eller 
efterlevandepensionen. 

Anmärkning 
A vräkningen sker nonnalt per kalendennånad. Om den andra pensionsrätten utges under annan 

utbetalningsperiod eller helt eller delvis i fonn avengångsersättning, kan 
pensionsmyndigheten besluta om annan avräkningsperiod. Avräkningsbeloppet bestäms i 
sådant fall enligt de regler som anges i tillämpningsf6resktiftema till PA-KL med däri 
ingående beräkningsregler. 

Om den andra pensionsrätten inte utbetalas på grund av att den f6rtroendevalde inte ansökt 
härom, kan ändock pensionsmyndigheten bestälmna att avräkningskall ske med vad som 
skulle ha klllmat utbetalas. 
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§§ 3 och 4 

(Bestämmelser motsvarande §§ 3 och 4 i PA-KLfinns inte.) 

§ 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 

Mom.l 

För hel pension erfordras att den pensionsgrundande tiden är minst 12 år. 

Pensionsgrundande tid utgörs av uppdragstid varunder PBF gällt får den fåtiroendevalde 
hos kommunen. 

Mom.2 

Tidsfaktorn är kvoten mellan pensionsgrundande tid och 12 år, dock högst talet l. 

§ 6 Medförd pensionsrätt 

Gäller intefi'.o.m. 2003-01-01. 

§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 

Mom.l 

Pensionsgrundande inkomst beräknas för kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes 
årsarvode samt sådana andra under kalenderåret i det (de) pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar, som inte utgör traktamente eller 
kostnadsersättning. 

Har den förtroendevalde under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall ellerarbetsskada eller 
under ledighet för vård av bam fått vidkännas avdrag från sitt arvode skall den 
pensionsgrundande inkomsten enligt föregående stycke höjas med vad sålunda avdragits. 
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Anmärkning 
Med "ledighet får vård av barn" avses ledighet i motsvarande omfattning som fåljer av 
Föräldraledighetslagen. 

Mom.2 

För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellanpensionsgrundande 
inkomst enligt mom. l och det fårhöjda prisbasbeloppet får samma år. Årspoäng beräknas 
inte får sådant år då den pensionsgrundande inkomsten är noll. 

§ 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng 

Mom.l 

Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då den fårtroendevalde: 

a) uppnår utgången av månaden innan varunder den fårtroendevalde fyller65 år, 

b) avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller livränta, eller 

c) avlider. 

Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infaller. 

Mom.2 

Med årsmedelpoäng avses medelvärdet av de två årspoängen som nännast fåregår 
beräkningsåret. 

Om den fårtroendevalde inte innehaft uppdrag under hela nämnda två åren eller om 
uppdragen varit i varierande omfattning avgör pensionsmyndigheten hur årsmedelpoängen 
skall beräknas. 

§ 9 Ålderspension 

Mom.l 

Ålderspension utges efter ansökan till fål1roendevald tidigast fr.o.m. den månad varunder den 
fål1roendevalde fyller 65 år och som då avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill 
dess haft rätt till visstidspension eller sjukpension. 
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Anmärkning 
Med "rätt till visstidspension eller sjukpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle 
kunnat få rätt till visstidspension eller sjukpension om ansökan härom ingivits. 

Mom.2 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i O - I 1 - 3 3 -20 20 - 30 30 -
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 O 

Sununan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas bruttopensionspoäng. 

Ålderspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

§ 10 Visstidspension 

Mom.l 

Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder 
uppfyller nedan angivna villkor: 

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 

b) uppdraget upphör före mandatpeliodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 
4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 36 
kalendennånader eller, om uppdragstiden är mindre än 36 månader, den förtroendevalde 
har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder. 
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Vad som sägs i fciregående stycke gäller inte under sådan tid som den fciliroendevalde har rätt 
till sjukpension. 

Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag for en fortroendevald med stöd av 4 kap. 
LO § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt skall upphöra. Om uppdraget har upphört av alman 
anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla 
uppdraget med stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka 
rätten till eventuell visstidspension eller att delma rätt helt skall upphöra. 

Rätten att uppbära visstidspension upphör om den fortroendevalde på nytt blir ilmehavare av 
uppdrag hos kommunen. Om den fortroendevalde avgår från detta senare uppdrag fcire 65 års 
ålder utges på nytt visstidspension. I sådant fall skall visstidspensionen beräknas med 
hänsynstagande till den totala uppdragstiden i pensionsgrundande uppdrag samt med senaste 
avgång från uppdraget som beräkningstidpunkt enligt § 8. 

Visstidspension utges från avgången intill den månad fr.o.m . vilken ålderspension enligt den 
fortroendevaldes ansökan skall börja utges, dock längst intill den månad varunder den 
fortroendevalde fyller 67 år. 

Kommunfullmäktige kan i särskilt fall - utöver vad som foljer av villkoren ovan - besluta att 
utge visstidspension och därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning 
m.m. som kan finnas motiverade. 

Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den fortroendevalde, besluta att i stället for 
visstidspension skall föreligga rätt till livränta enligt § 15. 

Mom.2 

Visstidspension beräknas på foljande sätt. Ärsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen 
nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen multipliceras var for sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0 - 20 20 - 30 30 -
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % 65 32,5 O 

Summan härav multipliceras med tidsfaktol11 och resultatet kallas bruttopensionspoäng. 



Visstidspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

Mom.3 
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Har den förtroendevalde förvärvs inkomst skall visstidspensionen minskas med 75 % av sådan 
inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen undantas dock dessförinnan ett 
belopp som för månad räknat motsvarar en tolftedel av X gånger det prisbasbelopp som gäller 
för det år utbetalningen av visstidspensionen avser. 

Beträffande visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald eller i annat särskilt 
fall avgör pensionsmyndigheten i vilken omfattning pensionen skall minskas på grund av den 
förtroendevaldes förvärvsinkomst efter avgången. 

Anmärkning 
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i Il kap. 2 och 3 §§ i AFL, 

dels annan fönnån - t.ex. sjuklön, sjukpelming, tjänstepensionsfönnån eller ersättning 
från avtalsgruppsjukförsäkring - som avser att ersätta inkomst av anställning eller annat 
förvärvsarbete. I förekommande fall beaktas härvid värdet av att fönnånen är skattefri. 

Vad som sägs i § 14 mom. l sjunde och åttonde styckena skall gälla vid tillämpningen av 
detta moment. Ovan nämnd minskning görs inte om samordning skall ske enligt § 2 
mom. 3 eller § 14 i PBF. 

Beräkning av visstidspension med hänsyn till bestämmelserna i mom. 4 verkställes 
normalt månadsvis på grundval av uppgift från den förtroendevalde om förväntade 
inkomster. Pensionsmyndigheten kan dock efter dennes hörandefastställa arU1an 
avräkningsperiod. 

Mom.4 

Den fÖl1roendevalde är skyldig att enligt pensionsmyndighetens anvisningar lämna uppgifter 
om sådana inkomstförhållanden som kan påverka samordningen med visstidspensionen. 

§§ 11 och 12 

(Bestämmelser motsvarande §§ 11 och 12 i PA-KLfinns inte.) 
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§ 12 a Sjukpension 

Mom.1 

Sjukpension utges efter ansökan till fortroendevald som får rätt till fortidspension eller 
sjukbidrag enligt AFL och som en foljd härav med stöd av 4 kap. 9 § Kommunallagen befrias 
från sitt uppdrag fOre mandatperiodens utgång eller av samma skäl inte omväljes. 

Anmärkning 
Rätt till sjukpension kan även foreligga enligt bestämmelsema om efterskydd. 

Sjukpension utges under tid som den fortroendevalde har rätt till fortidspension eller 
sjukbidrag enligt AFL. Upphör rätten till fOrtidspension eller sjukbidrag upphör också 
rätten till sjukpension. Kommunfullmäktige kan for särskilt fall besluta att fortsätta att 
utge sjukpensionen dock längst intill utgången av månaden innan varunder den 
fortroendevalde fyller 65 år. 

Mom.2 

Sjukpension beräknas på foljande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var for sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0-1 1- 3 3 - 20 20 - 30 
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 

Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 

Sjukpensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
blUttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

Mom.3 

30 -

O 

Vad som sägs i § 10mom. 3 och 4 om samordning med forvärvsinkomster skall även gälla for 
sjukpensionen. 
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§ 13 Efterlevandepension till vuxen 

Mom.l 

Rätt till efterlevandepension fcireligger om den fcirtroendevalde vid dödsfallet innehade 
uppdrag eller efter avgången har rätt till egen pension. 

Anmärkningar 
l. Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fcirtroendevalde skulle kunnat få rätt till 
egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till efterlevandepension kan även fcire\igga enligt bestämmelserna om efterskydd. 

Efterlevandepension utges efter ansökan till efterlevande make, som stadigvarande 
sammanbodde med den fcirtroendevalde vid dennes död om den efterlevande: 

a) vid dödsfallet även stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, som stod under 
vårdnad av makarna eller endera av dem, eller 

b) oavbmtet hade sammanbott med den fcirtroendevalde under en tid av minst fem år fram 
till tidpunkten fcir dödsfallet. 

Om den efterlevande samtidigt äger rätt till efterlevandepension enligt ovan och 
familjepension enligt bestämmelserna i PRF-KL i deras lydelse fcire 1992-01-01 skall endast 
den sistnämnda fcirmånen utges. 

Med efterlevande make likställs i denna paragraf den som utan att vara giftstadigvarande 
smmnanbodde med en icke gift man eller kvinna vid dennes död och som tidigare har varit 
gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med denne. Med efterlevande make 
likställs även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. 

Rätten till efterlevandepension upphör om den fcinnånsberättigade ingår äktenskap. 
Detsmmna gäller om den fcinnånsberättigade stadigvarande smmnanbor med någon som 
denne har varit gift med eller har eller har haft barn med. 

Efterlevandepension utges under 5 år. 

Mom. 2 

Efterlevandepension beräknas på fciljande sätt. 
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Arsmedelpoängen (P) indelas i skikt en ligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var for sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0 - 20 20 - 30 30 -
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % 15 7,5 O 

Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. 

Efterlevandepensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
efterlevandepensionspoängen med vid valje tid gällande prisbasbelopp. 

§13a Kompletterande änkepension 

Mom.l 

Rätt till kompletterande änkepension fOreligger om den fortroendevalde vid dödsfallet 
innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. 

Anmärkningar 
l. Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fortroendevalde skulle kutmat få rätt till 
egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till kompletterande änkepension kan även fOreligga enligt bestämmelserna om 
efterskydd. 

Kompletterande änkepension utges efter ansökan ti ll efterlevande make om fOljande villkor är 
uppfyllda: 

a) for den fOrtroendevalde har 1991-12-31 och därefter fort löpande fi"am till 
dödsfallet gällt PRF-KL, PBF, PA-KL eller PFA hos kommun eller motsvarande 
pensionsbestämmelser, 

b) den efterlevande har rätt till tilläggspension i form av änkepension enligt AFL:s 
övergångsbestämmelser, och 

c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 
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Anmärkning till a) 
Med "PA-KL eller PFA" avses kollektivavtal om pension enligt Svenska Kommunförbundets 

rekommendationer. 

Kompletterande änkepension utges för sådan tid som tilläggspension i form av änkepension 
enligt AFL:s övergångsbestämmelser utges . Om den fönnånsberättigade är född 1945 eller 
senare utges dock kompletterande änkepension längst intill 65 års ålder. 

Mom.2 

Vid tillämpning av § 5 gäller följande undantag vid beräkning av kompletterande 
änkepension: 

a) om den fötmånsberättigade är född 1944 eller tidigare tillgodoräknas pensionsgrundande 
tid intill utgången av månaden före den, varunder den förtroendevalde skulle ha fyllt 65 
år, eller 

b) om den fönnånsberättigade är född 1945 eller senare tillgodoräknas pensionsgtundande 
tid längst till och med 1991-12-31. 

Mom.3 

Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0 -7,5 7,5 - 20 20-30 30 -
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % O 24 12 O 

Summan härav multipliceras med tidsfaktol11 och resultatet kallas änkepensionspoäng. 

Kompletterande änkepension utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
änkepensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
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§13b Barnpension 

Mom.l 

Rätt till barnpension fåreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet innehade uppdrag eller 
som efter avgången har rätt till egenpension. 

Anmärkningar 
1. Med "rätt till egenpension" inbegtips att den förtroendevalde skulle kurmat få rätt till 
egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till barnpension kan även föreligga enligt bestäillinelserna om efterskydd. 

Bal11pension utges efter ansökan till bal11 eller adoptivbal11 intill dess bal11et fyllt 18 år, dock 
inte barn som vid den förtroendevaldes död var adopterat av arman än den förtroendevaldes 
make. Barnpension utges även till barn som fyllt 18 år om barnet bedriver studier som ger rätt 
till bal11pension enligt AF L, dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. 

Rätt till bal11pension har även sådant utländskt barn som den förtroendevalde med 
socialnäillildens medgivande tagit emot i sitt hem här i landet för vård och fostran i 
adoptionssyfte. 

Mom.2 

Barnpension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0 -7, 5 7,5 - 20 20-30 30 -
antal basbelopp) 

Pensionsni vå i % lO 28 14 O 

Summan härav kallas barnpensionspoäng. 

Barnpension utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bal11pensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
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Mom.3 

Är de f6nnånsberättigade barnen flera skall barnpensionen multipliceras med nedan angivna 
faktorer: 

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 

Det uppräknade pensionsbeloppet fårdelas lika mellan barnen. 

Mom.4 

Har f6nnånsberättigat barn framställt anspråk på barnpension efter det att sådan pension 
börjat utbetalas, skall redan utbetalt pensionsbelopp inte omf6rdelas. 

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 

Utarbetas senare efter det att pågående avtalsf6rhandlingar om ändlingar i PA-KL avslutats. 
Det f6rutsätts att bestämmelserna kommer att bli likalydande med ny lydelse av PA-KL § 14. 

§ 15 Livränta 

Mom.l 

Rätt till livränta f6religger om: 

a) den f61iroendevalde iru1ehaft sitt pensionsgrundande uppdrag sedan minst tre år, och 

b) avgått från detta uppdrag utan att ha rätt till egenpension enligt PBF. 

Anmärkning till b) 
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den f6rtroendevalde skulle kUl1J1at få rätt till 
egen pension om ansökan härom ingivits. 

Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan fi'ån den f6rtroendevalde, besluta att i stället får 
visstidspension skall f6religga rätt till livränta. 
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Mom.2 

Livränta utges efter ansökan från och med den månad, varunder den förtroendevalde fyller 65 
år. 

Mom.3 

Vid tillämpning av § 5 gäller följande undantag vid beräkning av livränta: 

a) tidsfaktorn är kvoten mellan den i § 5 framräknade tiden och 30 år dock 
högst talet l. 

Mom.4 

Livränta beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av årsmedelpoängen 
multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive skikt: 

Skikt av P (uttryckt i 0 - 7,5 7,5 - 20 20-30 30-
antal basbelopp) 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 O 

Summan härav multipliceras med tidsfaktom. Resultatet kallas livräntepoäng. 

Livräntan utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera livräntepoängen med 
vid varje tid gällande prisbashelopp. 

§ 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Mom.l 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsofönnåga eller död skall gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a 
§§ Lagen om försäkringsavtal. 
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§ 17 Tidpunkt för ändring av pensionsförmån 

Pensionsfonnån utges respektive ändras från och med den kalendennånad vid vars ingång 
fOrutsättningarna härfor foreligger. Pensionsfonnån upphör att utges med den kalendennånad, 
under vilken forutsättningama for formånen bortfaller. 

§ 18 Ändringar av och tillägg till PBF 

Förtroendevald är skyldig underkasta sig de ändringar av och de tillägg till PBF, som 
kommunfullmäktige beslutar. 

§ 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. 

Pensionsmyndigheten lämnar fOliroendevald eller fOrmånsberättigad skriftligt meddelande om 
pensionsformån då forutsättningar for beräkning av sådan fonnån foreligger. 

Sådant meddelande lämnas senast då fonnånen skall utges, dock att besked om rätt till 
livränta lämnas då ansökan härom gjorts. 

§ 20 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Mom.l 

FÖliroendevald och fOnnånsberättigad är skyldiga att utan onödigt dröjsmål enligt anvisning 
av pensionsmyndigheten till denna lälnna de uppgifter, som erfordras for bedömande av rätten 
till pensionsfonnån och omfattningen av de fonnåner som skall utges. 

Mom.2 

FÖliroendevald som har rätt till formån som avses i § 2 mom. 3 eller § 14 skall utan anfordran 
göra amnälan därom till pensionsmyndigheten. 

Mom.3 

Ansökan om pensionsfonnån skall göras skriftligen enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. 
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Rätt till visstidspension föreligger högst för sex månader före det att ansökan inkOlmnit. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag härifrån. 

Mom.4 

Förtroendevald eller förmånsberättigad som inte fullgör skyldigheter enligt mom. 1-2 
förverkar rätten till utgående pensionsfönnåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp för mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag härili·ån. 

Mom.5 

Förtroendevald och fönnånsberättigad som vistas eller är bosatta utom liket är skyldiga att på 
anfordran förete bevis som styrker att rätt till pensionsfönnån alltjämt föreligger. 

§ 21 Utbetalning av pensionsfOrrnån 

Mom.l 

Pensionsfönnån utbetalas som månadsbelopp, vilket utgör en tolftedel avfönnånens 
årsbelopp. 

Mom.2 

Pensionsfönnån enligt PBF utbetalas vid samma tidpunkt som gäller för utbetalning av 
pensionstagarens pension enligt AFL eller skulle ha gällt om pensionstagaren för månaden 
ili'åga ägt rätt till sådan pension. 

Ålderspension, efterlevandepension eller livränta kan efter den fÖliroendevaldes eller den 
fönnånsberättigades hörande utbetalas såsom engångsersättning. Vid utbetalning av 
ålderspension skall även utbetalas kapitalvärdet av efterlevandepension. Om inte 
pensionsmyndigheten beslutar annat kan pensionsfölmån utbytas mot engångsersättning om 
kapitalvärdet är högst 150 % av prisbasbeloppet året före det år utbetalning av 
pensionsfönnånen börjar. Beräkning av kapitalvärden sker enligt tillämpningsföreskIiftema 
till § 21 i PA-KL med tillhörande beräkningsregler. 

Mom.3 

Har förtroendevald eller förmånsberättigad erhållit pensionsfönnån obehörigen eller med för 
högt belopp och har detta orsakats genom oliktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra 
alUnälningsskyldighet eller på alUlat sätt eller har förtroendevald eller fönnånsberättigad i 
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, skall det för mycket uppbuma beloppet 
återbetalas. 
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Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller delvis avstå 
från återkrav. 

§ 22 Avrundningsregler 

Pensionsgrundande inkomst, pensionsfönnåns års belopp och belopp som skall utbetalas 
avrundas till helt krontal. 

Tidsfaktor, årspoäng, årsmedelpoäng, bruttopensionspoäng, efterlevandepensionspoäng, 
änkepensionspoäng, bampensionspoäng och livräntepoäng avrundas till tre decimaler. 

Avrundning sker med s.k. kommersiell avrundning (SIS normer). 

Anmärkning 
Kommersiell avrundning ilmebär t.ex. att 50 öre avrundas till en krona. 

§ 23 

(Bestämmelser motsvarande § 23 i PA-KLfinns inte.) 
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Övergångsbestämmelser till PBF 

till § 5 mom. l 
(om pensionsgrundande tid) 

Uppdragstid som den fortroendevalde ägt tillgodoräkna enligt PRF-KL i dess lydelse per 
2002-12-31 medräknas i samma omfattning i den pensionsgrundande tiden enligt PBF. 

till § 6 
(om medförd pensionsrätt) 

Medford pensionsrätt som den fårtroendevalde ägt tillgodoräkna enligt PRF-KL i dess lydelse 
per 2002-12-31 medräknas i den pensionsgnmdande tiden for ålderspension eller 
kompletterande änkepension enligt foljande bestämmelser. 

Mom.l 

Har fortroendevald i anställning eller i annat uppdrag som kommunalt fårtroendevald 
forvärvat pensionsrätt, som i sin helhet intjänats fore 2003-01-01 , skall den fortroendevalde 
tillgodoräknas pensionsgrundande tid - tidssamordning - på grund av sådan pensionsrätt i den 
omfattning som anges i mom. 2. 

Anmärkning 
Även om efterlevandepension enligt §§ 13 och 13 b beräknas utan hänsyn till tidsfaktorn skall 

bestämmelserna om tidssamordning enligt övergångsbestämmelser till § 6 tillämpas. 

Tidssamordning forutsätter att kommunen tillgodogör sig den medforda pensionsrätten i den 
omfattning som anges i mom. 3. Tidssamordningen sker från och med den tidpunkt då 
pensionsformån enligt PBF skall utges. 

Mom.2 

Som pensionsgnmdande tid enligt mom. 1 tillgodoräknas den fortroendevalde uppdragstid 
och tid i anställning enligt foljande. 

Anmärkning 
Anställningstid tillgodoräknas med 12/300111 fråga inte är 0111 tid i särskilt visstidsforordnande. 



a) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med Svenska 
Kommunförbundets rekommendationer för anställda 
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Tid i anställning efter 1984-12-31 tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om tiden 
tillgodoräknats enligt i rubriken angivna bestämmelser. Pensionsgrundande tid enligt PFA 
skall i fråga om tid under ledighet beräknas med tillämpning av vad som sägs i § 5 mom. 2 
PA-KL. 

Tid i anställning fore 1985-01-01 tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om 
anställningstiden beaktats fOr tjänstetidstillgodoräkning enligt PAK (motsvarande). I fråga om 
avdrag för ledighet skall i stället for bestälmnelsema i § 5 mom. 3 PAK (motsvarande) gälla 
vad som sägs i § 5 mom. 2. PA-KL. 

Anmärkning 
Med PFA, PA-KL och PAK avses ovan kollektivavtal om pension enligt Svenska 
KommunfOrbundets rekommendationer. 

b) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med Svenska 
Kommunförbundets rekommendationer för förtroendevalda 

Uppdragstid som kommunalt fOrtroendevald tillgodoräknas som pensionsgJundande tid om 
tiden tillgodoräknats enligt i rubriken angivna bestämmelser. 

c) Statliga pensionsbestämmelser 

Tid i anställning tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om anställningstiden beaktats for 
tjänstårsberäkning enligt statliga pensionsbestämmelser. Härvid skall i fråga om ledigheter 
gälla vad som sägs i § 5 mom. 2 PA-KL. 

Anmärkning 1 
Med "statliga pensionsbestämmelser" avses pensionsavtalet PA-9I, äldre statligt 
pensionsavtal (P A), forordningen (1991: 1427) om tjänstepension for vissa arbetstagare 
med icke-statlig anställning, statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR), tidigare 
for statlig arbetstagare gällande pensionsreglementen, 1919 och 1949 års SPA
reglementen samt även de pensionsbestämmelser som från och med 1960-01-01 gäller för 
arbetstagare hos allmän forsälo.ingskassa. 

Anmärkning 2 
Arbetstagare i anställning inom statlig verksamhet, som övertagits av kommun, får 
tillgodorä1o.1a anställningstid även fore 28 års ålder, som skulle ha beaktats for pension 
enligt de statliga pensionsbestämmelsema. 



22 (25) 

d) Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän mellan 
SAF och PTK (ITP-planen) samt pensionsplaner i huvudsaklig överensstämmelse 
med ITP-planen 

Tid - även fore 28 års ålder - som ligger till grund for fribrev tillgodoräknas som 
pensionsgrundande tid. 

e) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med PA-KL eller med 
tidigare gällande kommunala pensionsbestämmelser 

Tid som grundar rätt till livränta (fribrev) tillgodoräknas som pensionsgtundande tid med 
tillämpning av bestämmelserna under a) ovan. 

f) Andra pensionsbestämmelser 

Pensionsgrundande tid tillgodoräknas enligt värderingsregler i tillämpningsforeskriftema till 
PA-KL. 

Mom.3 

Föreligger i fall , då tidssamordning enligt mom. 1 skall ske, rätt till formån som motsvarar 
livränta enligt PBF på gnmd av den i tidigare anställning eller uppdrag fOrvärvade 
pensionsrätten, skall denna pensionsrätt tillgodogöras kommunen enligt nedan angivna regler. 

Anmärkning 
Med "fonnån som motsvarar livränta enligt PBF" avses t.ex. livränta enligt PA-KL eller 
äldre kommunala pensionsbestämmelser, livränta enligt statliga pensionsbestänunelser 
eller fonnån på gt1.md av pensionsforsälaing (fribrev). 

a) Pensionsrätt enligt mom. 2 a) skall i sin helhet tillfalla kommunen. 

b) Pensionsrätt enligt mom. 2 b )-f) skall i sin helhet avräknas från motsvarande 
pensionsfonnån enligt PBF. Avräkningen sker nonnalt per kalendennånad. 
Avrälalingsbeloppet bestäms enligt de regler som anges i tillämpningsforeskrifterna till 
PA-KL med däri ingående beräkningsregler. Om den medforda pensionsrätten helt eller 
delvis utbetalas i fonn av engångsbelopp, kan pensionsmyndigheten besluta om annan 
avräkningsperiod. Beträffande med fOrd familjepensionsrätt sker avräkningen dock endast 
under tid som efterlevandepension enligt PBF utbetalas. 

Har fonnån enligt a) ovan tillfallit kommunen skall komplettetingspensionen, 
efterlevandepensionen eller livräntan bestätmnas så att dess värde uppgår till minst värdet av 
den medforda fornlånen. Värdet av den medforda fOnnånen bestäms enligt de regler som 
anges i tillämpningsforeskriftema till PA-KL med däri ingående berälalingsregler. 
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Mom.4 

Kan kommunen inte helt tillgodogöra sig den medförda pensionsrätten enligt mom. 3 skall 
den pensionsgrundande tiden enligt mom. 2 minskas i den omfattning som anges i 
tillämpningsföreskriftema till PA-KL med däri ingående beräkningsregler. 

Mom.5 

Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att medverka till att sådan pensionsrätt som 
avses i mom. 3 kan tillfalla kommunen. 

till § 10 mom. 1 
(om rätt till visstidspension) 

Villkoret "efter fyllda 50 år" gäller inte för fÖliroendevald som omfattats av bestälmnelser om 
visstidspension enligt PRF-KL i dess lydelse per 2002-1 2-31. till § 12 a mom. 1 (om rätt till 
sjukpension) Sjukpension utges till fÖliroendevald som inte fyllt 65 år och som med stöd av 4 
kap. 9 § KOlmnunallagen på grund av sjukdom beflias fiån sitt uppdrag föremandatperiodens 
utgång eller av samma skäl inte omväljes, om den förtroendevalde omfattats av PRF-KL i 
dess lydelse per 2002-12-31. 

till § 13, § 13 a och § 13 b 
(om familjepension) 

Bestälmnelsema om familjepension i PRF-KL i deras lydelse före 1992-01-01 gäller alltjämt 
om den förtroendevalde tillträtt sitt uppdrag före 1992-01-01 och den fönnånsberättigade 
1991-12-31 var gift med den föliroendevalde eller den fönnånsberättigade är bam eller 
adoptivbam till den förtroendevalde. 



24 (25) 

Vid beräkning och utbetalning av familjepension enligt föregående stycke skall 
bestämmelsel11a i PRF-KL före 1992-01-01 fortsätta att gälla för den fönnånsberättigade i de 
avseenden som berör familjepension. 

Anmärkning 
Att frånskild hustru under vissa villkor äger rätt till familjepensionsfölmån fi·amgår av 
övergångsbestämmelserna till § 13 mom. 1 i PRF-KL i tidigare lydelse 

till § 14 mom. 1 och mom. 3-5 
(om samordning mellan allmän pension och familjepension) 

Om övergångsbestämmelserna till § 13, § 13 a eller § 13 b blir tillämpliga på den 
förtroendevalde gäller följande. 

Utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om ändringar i PA-KL avslutats. 
Det förutsätts att bestämmelserna kommer att bli likalydande med ny lydelse av 
övergångsbestämmelser till PA-KL § 14. 

till § 15 
(om familjelivränta) 

Bestämmelsema om familjelivränta i PRF-KL i deras lydelse före 1992-01-01 gäller alltjämt 
om den fÖl1roendevalde tillträtt sitt uppdrag före 1992-01-01 och den fönnånsberättigade 
1991-12-31 var gift med den förtroendevalde eller den fönnånsberättigade är bal11 eller 
adoptivbal11 till den förtroendevalde. 

Vid beräkning och utbetalning av familjelivränta enligt föregående stycke skall 
bestämmelsema i PRF-KL före 1992-01-01 f0l1sätta att gälla för den fönnånsberättigade i de 
avseenden som berör familjelivräntan. 



Bestämmelser om avgångsersättning 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom.l 

Dessa bestämmelser gäller får fårtroendevald får vilken gällt PBF intill avgången från 
uppdraget och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart på gnmd av att 
åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt. 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom.l 

Avgångsersättning utges efter ansökan till fårtroendevald från avgången. 
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Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdrags tid och ålder vid avgången längst under 
fåljande tider: 

Upp till 96 månader 
97 månader och mer 

l år 
2 år 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör att gälla: 

a) om den fårtroendevalde på nytt får pensionsgrundad inkomst eller får sin inkomst på 
annat sätt ska ersättningama avräknas från omställningsersättningen, 

b) vid utgången av månaden ilman den fårtroendevalde fyller 65 år 

Underlag får avgångs ersättning utgörs av den fårtroendevaldes årsarvode vid avgång. 

Avgångsersättningens nivå: 

a) Nivå i % under fårsta utbetalningsåret 80 
b) Nivå i % under andra utbetalningsåret 70 

Om landsting-/regionfullmäktige har återkallat ett uppdrag får en fårtroendevald med stöd av 
4 kap 10 § i kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till evenhlell 
avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av atman 
anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kul1l1at återkalla uppdraget 
med stöd av 4 Kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till evenhlell 
avgångsersättning eller att delma rätt helt ska upphöra. 

4 Kap KomL 
10 § FlIllmäktige f år återkalla lIppdraget sam fö rtroendevald sam valts av jidlllläktige, om denfärtroendevalde 
J. har vägrats ansvarsfrihet eller 
2. genom en dom SOI1l vunnit laga kraft har döm/sjör el1 brofl vilket detjäreskrive! f ängelse 2 år eller därutöver. 
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Avtal mellan samverkande 
kommuner 
2019-01-01--2020-12-31 
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem

Ks § Dnr 000252/2018 106 

Arvidsjaur är medlem i gemensam nämnd för drift av personalsystem 
tillsammans med kommunerna Malå och Norsjö samt värdkommunen 
Skellefteå sedan 2009-11-01. 

Befintliga avtal har reviderats inför ny mandatperiod. 

Nytt förslag till avtal har upprättats med giltighetstid 2019-01-01 till och 
med 2020-12-31. Ett nytt avtal ska upprättas i oktober 2020. 

Gemensamma nämnden för drift av personalsystem har översänt 
avtalsförslaget till kommunfullmäktige för godkännande. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Avtalsförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Samarbetsavtal för drift av personalsystem 

§ 1 Allmänt 

Genom detta avtal samarbetar Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner (nedan kallade de 
samarbetande kommunerna) kring drift av personalsystem. 

Samarbete skall ske via en gemensam nämnd där samtliga kommuner är representerade. 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Den gemensamma nämnden ansvarar för drift av personalsystem i de samarbetande kommunerna. 
Förutsättningen för samarbetet är att kommunerna använder samma personalsystem, dock har varje 
kommun har ett eget avtal med leverantören. 

Genom samarbetet skall kommunerna sträva efter: 

- att åstadkomma effektiv drift av personalsystem 
- att åstadkomma optimalt nyttjande av resurser och kompetens 

§ 3 Reglemente (bilaga 1) 

Nämndens verksamhet och arbetsformer fastställs i reglemente för nämnden. Reglemente fastställs och 
ändras genom beslut i kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

Nämndens verksamhet skall upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före rnandatperiodens 

utgång. 

§ 4 Värdkommun 

Ordförande för den gemensamma nämnden skall tillsättas av Skellefteå kommun och övriga ledamöter 
tillsätts av respektive kommun. Den gemensamma nämnden skall ingå i Skellefteås organisation. 

Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall ha ansvar för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt ha ansvar för planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. 
Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall också vara nämndens sekretariat och arkiv. 

§ 5 Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm 

Personalresurser och äganderätten till egendom finns i respektive kommun om inte annat avtalats. 
1 nedan angivna bilagor skall tydligt framgå vad köp av IT tjänst och systemförvaltning innehåller. 
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SKELLEFTEA KOMMUN 

Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en 

procentuell fördelning baserat på antal medarbetare i respektive kommun. Kommunernas specifika 

kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 

Bilaga 2 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Malå kommun 

Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Norsjö kommun 

Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Arvidsjaur kommun 

Bilaga 5 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Skellefteå kommun 

§ 6 Försäkring 

Kommun som äger egendom ansvarar för försäkring. 

§ 7 Kostnadsfördelning 

Skellefteå kommun skall fastställa budgeten fär kommande budgetår utifrån en gemensamt planerad 

kostnadsbild i samråd med Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner för den gemensamma nämnden. 

Budgeten beräknas på planerade faktiska kostnader för respektive kommun. 

Om avvikelser ev. skulle uppstå mot budget regleras detta mellan kommunerna vid årets slut. 

Varje part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive förtroendevalda i nämnden enligt 

respektive parts arvodesregler. 

Förslag till budget skall tillställas Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner senast den 1 september varje år. 

Senast den 1 april året efter verksamhetsåret skall nämnden fastställa den slutliga årliga kostnaden för varje 

kommun. Slutlig reglering av den årliga kostnaden skall ske per den 1 april året efter verksamhetsåret. 

§ 8 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av de samarbetande 

kommunerna. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras I allmän domstol. 

§ 9 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från 2019-01-01- till 2020-12-31 under förutsättning att kommunfullmäktige i Arvidsjaur, 

Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. I oktober 

2020 upprättas nytt avtal. 

Uppsägning kan tillåtas om det råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är 

till förmån för andra förmånligare lösningar eller alternativ. 

ARVIDSJAUR KOMMUN 	 MALÅ KOMMUN 

NORSJÖ KOMMUN 	 SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Version: 	Dokurnentnamn: 
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SKELLEFTEA KOMMUN 

Bilaga 1 

Reglermente för gemensam nämnd för drift av personalsystem 

Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har kommit överens om att från och med 2009-11-01 
bilda en gemensam nämnd för drift av personalsystem. Beslut om revidering av reglemente är 

Antaget av kommunfullmäktige i Arvidsjaur 2014-11-24, § 202 

Antaget av kommunfullmäktige i Malå kommun 2014-12-15, § 45. 

Antaget av kommunfullmäktige i Norsjö kommun 2014-12-28, § 180. 

Antaget av komrnunfullmäktige i Skellefteå kommun 2014-12-16, § 291. 

Skellefteå kommun är värdkomrnun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för 

den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter mm 

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de samverkande kommunerna. 

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente 
och samverkansavtalet, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för samarbetet. 

Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna, i enlighet med de 
intervaller som värdkommunen beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är. 

Nämnden skall samråda med berörda nämnder i de samverkande kommunerna samt med myndigheter och 
med enskilda organisationer. 

2 § Sammanträden 

Den gemensamma nämnden sam manträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämndens 
sammanträden genomförs omväxlande i de samverkande kommunerna. 

Ledamöter får delta i sammanträden på distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deita på lika villkor. Ledamot som deltar 
på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 

3 § Sammansättning 

Nämnden består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Fullmäktige i de samverkande kommunerna 
utser vardera en ledamot och en ersättare. 

Skellefteå kommunfullmäktige utser ordförande i den gemensamma nämnden. Beträffande vice ordförande 
gäller följande: Under periodens första år fungerar Arvidsjaur kommuns ledamot som vice ordförande. 
Under periodens andra år fungerar Malå kommuns ledamot som vice ordförande. Under periodens tredje år 
fungerar Norsjö kommuns ledamot som vice ordförande. Därefter fungerar ledamot från Arvidsjaur 
kommun, Malå kommun och Norsjö kommun som vice ordförande enligt denna ordningsföljd. 

4 § Mandatperiod 
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SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Nämndens mandatperiod skall vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i hela landet. 

5 § Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 

skall ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare 

trätt in I ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har 

handlagts. 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

6 § Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta 1 ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 

skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

7 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 

tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten 

göra detta. 

8 § Beslutsförhet 

Nämnden får handlägga ärenden bara när ledamöter eller ersättare från samtliga samverkande kommuner 

är närvarande. 

9 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre 

tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter. 

10 § Justering och anslag av protokoll 
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SKELLEFTEA KOMMUN 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Paragrafen skali redovisas skriftligt innan 

nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens sekretariat har 
ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna. 

11 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. 

12 § Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

13 § Undertecknande av handling 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller, vid 
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Bilaga 2 
Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Malå 

Under rubriken "Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm" i 

samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor tIll avtalet. 

Bilaga 2beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Malå kommun 

Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 

faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 

IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

1. Teknisk miljö 

Produkt Antal Huvudansvar 

Server 2 st Skellefteå 

Databaser 5 st 

Lagring och backup 150 GB Skellefteå 

2. Förvaltning 

Arbetsuppgift Intervall Huvudansvar 

Aystämningar med objektsansvariga 1 ggr/mån Skellefteå 

Planering, upprättande av driftschema, 

förändringsgenomförande 3 tim/mån Malå 

3. Drift/support 

Arbetsuppgift Intervall Huvudansvar 

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

Avstämning med specialister 1 tim/mån Malå 

16 

Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 	 Skellefteä  

Ärenden till helpdesk 	 9 st 	 Skellefteå 

Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

1. 	 Drift 

Arbetsuppgift 

  

	

Intervall 	 Huvudansvar 

	

1 ggr/mån 	 Skellefteå 

 

Bankfilsdag - bearbetningar 

 

   

Verkställan av lön 
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Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank 

Arbetstidsjournal  

Personec Utdata - Semesterlöneskuld 

Konjunkturstatistik —SCB 

 

Sjuklönestatisk -SCB 

    

 

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik —SCB 

    

      

Semesteromställning 	 3 ggr/år 	 Skellefteå 

Skatteförfrågan 	1 ggr/å r 	 Skellefteå 

Skatteinläsning 	 1 ggr/år 	 Skellefteå  

Kontrolluppgifter till SKV 	 1 ggr/år 

2. 	 Underhåll  

Arbetsuppgift 	 Intervall 	 Huvudansvar 

Tabell import 	 7-8 ggr/år 	 Skellefteå 

4. 	 Support/Kommunikation 

Arbetsuppgift 
	

Intervall 	 Huvudansvar 

 

Stöd till Systennförvaltare i Malå i mån av tid  

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

Upprättande av driftschema/kalender 

   

  

Malå  

Skellefteå 

 

 

1 ggr/år 

 

Övrigt: Samköp av script från Visma 
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1. Teknisk miljö 

Produkt Antal Huvudansvar 

Avstärnning med specialister 

Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 

Ärenden till helpdesk 

Arbetsuppgift Intervall 	Huvudansvar 

10 tim/mån 	Skellefteå  

1 tim/mån 	 Norsjö  

16 

Skellefteä  

16 st 	 Skellefteå 

Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö 

Server 

Databaser 

Lagring och backup 

Förvaltning 

Arbetsuppgift  

Aystärnningar med objektsansvariga 

Planering, upprättande av driftschema, 

förä ndringsgenomförande 

Skellefteä  

Skellefteå 

Skellefteä 

Huvudansvar 

Skellefteå 

3 tim/mån 	 Norsjö 

Drift/support 

2 st 

5 st 

147 GB 

Intervall 

1 ggr/mån 

SKELLEFTEA KOMMUN 

Bilaga 3 	Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Norsjö 

Under rubriken "Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm" i 

samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 

Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Norsjö kommun 

Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 

faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen 1 internbudgeten. 

IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

1. 	 Drift 

Arbetsuppgift 	 Intervall 	 Huvudansvar 

Uttag nolltranslista 	 2 ggr/mån 	Skellefteå  

Bankfilsdag - bearbetningar 	 1 ggr/mån 	 Skellefteå  

Verkställan av lön  

Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank  

Arbetstidsjournal  

Konjunkturstatistik —SCB  
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Sjuklönestatisk -SCB 

Semesteromställning 3 ggr/år Skellefteå 

Personec Utdata - Semesterlöneskuld 2 ggr/år Skellefteå 

Skatteförfrågan 1 ggr/år Skellefteå 

Skatteinläsning 1 ggr/år Skellefteå 

Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år 

2. Underhåll 

Arbetsuppgift Intervall Huvudansvar 

Tabell import 7-8 ggr/år Skellefteå 

3. Support/Kommunikation 

Arbetsuppgift Intervall Huvudansvar 

Stöd till Systemförvaltare 1 Norsjö i mån av tid 

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

Upprättande av driftschema/kalender 1 ggr/år Skellefteå 

Övrigt: Samköp av script från Visma 

Version: 	Dokumentnamn: 
5 	SAMVERKANSAVTAL för 

Sida 9 (13) 



Produkt 

     

Antal 

2 st 

 

Huvudansvar 

Arvidsjaur  

Arvidsjaur 

Arvidsjaur 

 

Server 

    

        

  

Databaser  

Lagring och backup 

   

6 st 

 

    

243 GB 

Förvaltning 

Arbetsuppgift 

Avstämningar med objektsansvariga  

Planering, upprättancle av driftschema, 

förändringsgenomförande  

Intervall 

1 ggr/m å n 

Huvudansvar 

Skellefteå 

3 tim/mån Arvidsjaur 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Bilaga 4 	Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Arvidsjaur 

Under rubriken "Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gennensarnma nämnden mm" i 

samarbetsavtaiet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 

Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systernförvaltning för Arvidsjaur kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 

faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 

IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

Teknisk miljö 

3. 	 Drift/support 

Arbetsuppgift 

   

Intervall 	Huvudansvar 

10 tim/mån 	Arvidsjaur  

1 tim/mån 	Arvidsjaur  

16 
Arvidsjaur 

 

Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö 

 

Avstämning med specialister 

 

Uppclatering (2 per är, Cuppdatering) 
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Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

1. 	 Drift 

  

      

Arbetsuppgift 	 Interva II 	 Huvudansvar 

Bankfilsdag i bearbetningar 	 1 ggr/mån 	 Skellefteå  

Verkställan av lön  

Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank  

Arbetstidsjournal  

Personec Utdata - Semesterlöneskuld  

Konjunkturstatistik —SCB  

Sjuklönestatisk -SCB  

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik —SCB 

Semesteromställning 	 3 ggr/år 	 Skellefteå  

Skatteförfrågan 	 1 ggr/år 	 Skellefteå  

Skatteinläsning 	 1 ggr/år 	 Skellefteå  

Kontrolluppgifter tilI SKV 	 1 ggr/år 

2. Underhåll 

Arbetsuppgift 	 Intervall 	 Huvudansvar 

Tabeil import 	 7-8 ggr/år 	 Skellefteå 

3. Support/Kommunikation 

Arbetsuppgift 	 Intervall 	 Huvudansvar 

Stöd till Systemförvaltare i Arvidsjaur i mån av tid 

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

Upprättande av driftschema/kalender 	 1 ggr/år 	 Skellefteå 

Övrigt: Samköp av script från Visma 
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Bilaga 5 
	

Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Skellefteå 

Under rubriken "Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gernensannrna nämnden mm" i 

samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 

Bilaga 5 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Skellefteå kommun 

Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 

faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår ärligen i internbudgeten. 

IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

Teknisk miljö 

  

Produkt 

     

Antal 

 

Huvudansvar 

Skellefteå 

Skellefteå 

Skellefteå 

   

Server 

   

2 st 

7 st 

340 GB 

 

    

Databaser 

Lagring och backup 

    

        

2. Förvaltning 

Arbetsuppgift 

Avstämningar med objektsansvariga  

Planering, upprättande av driftschema, 

förändringsgenomförande  3 tim/mån Skellefteå 

3. Drift/support 

Arbetsuppgift 	 Intervall 	Huvudansvar 

Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö 	12 tim/mån 	Skellefteå .... 
Avstärnning med specialister 	 1 tim/män 	Skellefteå  

Uppdatering (2 per år) 	 48 tim/år 	 Skellefteå  

Ärenden till helpdesk 	 175 st 	 Skellefteå 

Intervall 	Huvudansvar 

1 ggr/mån 	Skellefteå 

Skellefteå kommun 

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

Drift 

Varje 

mån 

Uttag nolltranslista 
	

ad 

Verkställan av lön 
	 11 

Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank 
	

1, 0 

Arbetstidsjournal 
	

/ .1 
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Personee lJtdata - Semesterlöneskuld 

Konjunkturstatistik —SCB  

Sjuklönestatisk -SCB  

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik —SCB 

3 

ggr/å 
Sernesterornställning 

1 

ggr/å 
Skatteförfrågan 

Skatteinläsning 	 1 ggr/år 

1 

ggr/å 

 

Kontrolluppgifter till SKV 

       

         

         

 

Underhåll  

Tabell-import 

 

 

7-8 ggr/år 

Support/Kommunikation  

Stöd till Systemförvaltare i rep kommun i män av tid  

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

telefon 

Upprättande av driftschema/kalender 	 1 ggr/år 

Samköp av seript från Visma 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(5) 
 

Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
Revisorernas roll 
 
§ 1 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 
 

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  
 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör 
revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att 
ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin 
revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen 
– med granskningsrapport och revisionsberättelser. 
 
Revisionens formella reglering 
 
§ 2 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 
 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer 
och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala företag. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som 
senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig 
upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de behöver 
vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.  
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Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
Revisorernas antal och organisation 
 
§ 3 
Kommunen har fem (5) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
§ 4 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 
 
§ 5 
Revisorerna fördelar inom sig revisorsuppdragen i de kommunala bolagen i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 
 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i kommunala stiftelser i det antal som fastställs 
för varje enskild stiftelse. 
 
§ 6 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande och 
en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande/ordförande och leda gemensamma 
sammankomster och sammanträden. 
 
§ 7 
Fullmäktige väljer revisorer för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. 
 

Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 
 

För mandatperiodens fjärde år gäller att alla påbörjade fördjupningar under året tidsmässigt 
ska planeras så att de kan behandlas av kommunfullmäktige i december. 
 
Revisorernas uppgifter 
 
§ 8 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
§ 9 
Kommunfullmäktiges presidium svarar för beredning av revisorernas budget. 
 
§ 10 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa. 
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§ 11 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 
§ 12 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av presidiet. 
 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
§ 13 
Lekmannarevisorerna Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed sed för detta slag 
av granskning. Vid upphandling tillämpar lekmannarevisorerna revisorerna kommunens 
upphandlingsregler. Lekmannarevisorerna Revisorerna beslutar själva om upphandling efter 
dialog med kommunfullmäktiges presidium. 
 
Lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 
behövs för att fullgöra granskningen enligt god sed för detta slag av granskning. 
Lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling efter dialog med kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
§ 14 
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Revisorernas arbetsformer 
 
§ 15 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder 
till dessa sammankomster. 
 
§ 16 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 
 
§ 17 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
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Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 
 
§ 18 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 
ytterligare en person som revisorerna utser. 
 
Revisorernas rapportering 
 
§ 19 
Revisionsberättelsen ska årligen lämnas till fullmäktige senast en månad efter att 
kommunstyrelsen avlämnat årsredovisning. 
 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 
 
§ 20 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunfullmäktige senast en månad 
efter att kommunstyrelsen avlämnat delårsrapport. 
 
§ 21 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av de sakkunnigas rapporter samt 
lekmannarevisorernas bedömningar till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter 
och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium för beredning så snart en 
granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges 
alla ledamöter. 
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 
 
Revisorerna och fullmäktige 
 
§ 22 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 
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Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att 
brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 
avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning 
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorernas arkiv 
 
§ 23 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 
 
Reglementets giltighet 
 
§ 24 
Reglementet gäller från 2018-07-01 2018-12-01 och fram till dess fullmäktige fattar annat 
beslut. 
 
__________ 
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Ändring av ”Reglemente för Kommunstyrelsen” samt ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder” till följd av 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. 
 
Personuppgiftsansvarig är varje myndighet som bestämmer ändamål och medel för 
behandling av personuppgifter. En annan myndighet som behandlar personuppgifter 
för personuppgiftsansvarigs räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. 
Personuppgiftsbiträdes hantering av uppgifter ska regleras genom avtal eller annan 
rättsakt. 
 
Kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna är personuppgiftsansvariga för 
sina egna verksamheter. Som framgår av regelmente har kommunstyrelsen dock 
även hand om ett antal kommunövergripande verksamhetssystem som innefattar 
personuppgiftsbehandling. När övriga nämnder behandlar uppgifter i system som 
annan nämnd ansvarar för uppstår en biträdessituation som måste regleras genom 
avtal eller annan rättsakt.  
 
Reglemente är en bindande rättsakt. Genom att fastställa personuppgifts- och 
biträdesansvaren i reglementena för såväl kommunstyrelsen som för övriga 
nämnder uppfylls kraven i GDPR. 
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Dnr 00250/2018 -003 
 00251/2018-003 



 
2. Slutsats samt förslag till beslut 

 
- Kommunens nämnder är individuella myndigheter med personuppgiftsansvar 

inom sina verksamhetsområden. När annan nämnd behandlar personuppgifter 
för personuppgiftsansvarig nämnds räkning är den att anse som 
personuppgiftsbiträde. 

- Personuppgiftsbiträdens hantering av uppgifter ska regleras genom avtal eller 
annan rättsakt. 

- Reglemente är en bindande rättsakt. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att: 
- Reglemente för Kommunstyrelsen, § 4, punkt 4 får följande lydelse (där 

ändringen anges kursivt och i rött) 
 

” ha personuppgiftsansvar och registeransvar för kommunens 
personaladministrativa systern, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, 
e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 
passersystem och förtroendernannaregister,” 

 
- Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun, § 

5 får följande lydelse (där ändringen anges kursivt och i rött) 
 

”Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamhetssystem, 
register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
styrelsens/nämndens verksamhet. 

 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system 
för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
kommunstyrelsen. 

 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.” 
 
 
 
Åsa Händel 
GDPR-ansvarig 
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Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt styrelsen och nämnderna 
att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (särskilda uppgifter). Utöver detta ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning. 
 
§ 1   Styrelsens uppgifter 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen leder och samordnar planeringen, löpande förvaltningen och uppföljningen av 
kommunens utveckling och ekonomi i alla avseenden. 
 
Styrelsen ska i sin ledningsfunktion ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
I ledningsfunktionen ingår även att inom kommunen särskilt följa; 
 

• Socialtjänsten, och verka för att socialtjänstens mål uppfylls. 

• Hälso- och sjukvården, samt verka för en god hälso- och sjukvård. 

• Skolväsendet, och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls. 

• Miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö. 

• Verksamheten i gemensamma nämnder och kommunalförbund där kommunen ingår. 

 
Styrelsen ska i sin styrfunktion leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 
 
Styrelsen ska i sin uppföljningsfunktion följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 
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§ 2   Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för kommunens 

- bevakning av intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och 
byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra ärenden som är 
jämförliga med dessa 

- bibliotek 

- bostadsanpassningsbidrag 

- byggnads- och anläggningsverksamhet 

- ekonomifunktion, personalfunktion, informationsverksamhet och IT-verksamhet 

- fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, värmeverk, parkmark och grönområden, om inte 
driftansvaret överlämnats till annan nämnd  

- högskoleverksamhet 

- flyktingmottagning, (med undantag av myndighetsutövning - utredningar och beslut om 
placeringar - inom mottagande av ensamkommande barn) 

- fritids- och kulturverksamhet 

- förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte överlåtits till annan nämnd 

- kommunens centrala informationsverksamhet 

- kommunens samlade måltidsverksamhet 

- konsumentfrågor 

- kulturskola 

- renhållningsfrågor 

- räddningstjänst, och fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor med därtill hörande 
förordningar. Styrelsen fullgör även övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den som 
svarar för räddningstjänsten 

- samiska förvaltningsområde 

- samordning av central upphandling enligt kommunens inköpspolicy 

- samordning av samhällsbetald trafik 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt turism och ansvarar för åtgärder för att allmänt 
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen 

- tekniska förvaltning 

- upptagande av lån som kommunfullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar utfärda 
erforderliga handlingar 

- utformningen av kommunfullmäktiges handlingar 

- utfärdande av handlingar som behövs med anledning av kommunfullmäktiges beslut om borgen 
eller annan ansvarighet 

- övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap, bostadsförsörjning, 
varuförsörjning m.m. 
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Ledningsfunktion och styrfunktion 
 
§ 3   Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. 
Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 4   Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

4. ha hand om ha personuppgiftsansvar och registeransvar för kommunens 
personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, 
IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och 
förtroendemannaregister, 

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 
med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare, 

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. 
 

Styrelsen får uppdra till en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
 
 
Företag och stiftelser  

§ 5   Styrelsen ska 

1. ha uppsikt över kommunens bolag och dess verksamheter. 
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Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 6   Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning enligt 
kommunfullmäktiges föreskrifter. 
 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att 
kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i tid samt att åtgärder vidtas för indrivning 
av skulder. 

2. upprätta förslag till budget i enlighet med KL samt se till att bokföring och redovisning sker i 
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 

3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning. 

4. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser enligt särskilda föreskrifter från 
fullmäktige.  

5. vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har 
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall där 
det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen. 

 
 
Ekonomisk förvaltning 

§ 7   Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning. 
       I uppgiften ingår bland annat; 

1. Förvalta och underhålla fast och lös egendom, och till de delar sådant ansvar är överlämnat till 
annan nämnd, se till att uppgiften fullgörs.  

2. Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.  

3. Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner för intern kontroll.  

4. Sköta egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera medel som 
ingår i donation vilka förvaltas av den nämnden.  

5. Avskrivning av fordringar.  

6. Ansvara för att samordning i upphandling sker samt bevaka att riktlinjer för upphandling och 
inköp följs.  

7. Fatta beslut och teckna avtal i kommungemensamma inköpsfrågor.  

8. Ansvar för kommunens statistik.  
 
 
§ 8   Omfördelning av medel 

Styrelsen äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till styrelsen, inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda 
investeringsobjekt. 
 

Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra generella beslut 
som verksamheten som fullmäktige fastställt. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

§ 9   Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
 

1. Organisation av verksamheter som styrelsen ansvarar för. 

2. Organisation när det rör fler än en förvaltning i kommunen. 

3. Lämna uppdrag om ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt KL, i vad 
som avses i Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 

4. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

5. Köp, försäljning, byte, och avtal om fastighetsreglering – allt inom beloppsram av 1,5 mkr 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt som fullmäktige fastställer. 

6. Upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av 
yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige. 

8. För en tid av högst tio år utarrendera hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som 
kommunen äger. 

9. På begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av fullmäktige faställd beloppsram och andra riktlinjer. 

10. Initiativ till detaljplaner. Beslut om uppdrag, samråd och utställning av översiktliga planer. 

11. Avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

12. Tillstånd att använda kommunens vapen. 

13. I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan med för kommunen bindande verkan, 
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal. 
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Personalpolitik 
§ 10   Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och har det 
        övergripande arbetsgivaransvaret i kommunen, och har därmed hand om frågor 
        som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

I detta ingår: 

1. Arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalärenden. 

2. Övergripande löne- och pensionsärenden. 

3. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-
14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden. 

5. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

6. Besluta om stridsåtgärd. 

7. Tillse att förhandling sker enligt kommunens samverkansavtal. 

8. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

9. Bevaka att personalarbetet i kommunkoncernen bedrivs enligt de policys och riktlinjer som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

10. Vara anställningsmyndighet för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef, 
näringslivschef och personalchef. 

11. Svara för gemensam personalstatistik. 
 
 
Uppföljningsfunktion 
§ 11   Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. i delårs- och helårsrapportering redovisa till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program 
och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt 
handlagts av fullmäktige, 

7. före den 1 april delge kommunfullmäktige de beslut som fullmäktige tagit och som ej är 
verkställda. 
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Särskilda uppgifter 

§ 12   Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
 
§ 13   Krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 
 
 
§ 14   Arbetslöshetsnämnd 

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
 
§ 15   Arkivmyndighet 

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 
arkivreglemente. 
 
 
§ 16   Anslagstavla och webbplats 

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 
 
§ 17   Författningssamling 

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
 
§ 18  Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Styrelsen är fondstyrelse för Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen Rolf 
Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 
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§ 19   Utskott 

Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin utskottsorganisation 
samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. 
 
 
§ 20   Styrelsens arbetsformer 

Arbetsformerna regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma bestämmelser 
för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 
 
 
__________ 
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Ändring av ”Reglemente för Kommunstyrelsen” samt ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder” till följd av 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. 
 
Personuppgiftsansvarig är varje myndighet som bestämmer ändamål och medel för 
behandling av personuppgifter. En annan myndighet som behandlar personuppgifter 
för personuppgiftsansvarigs räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. 
Personuppgiftsbiträdes hantering av uppgifter ska regleras genom avtal eller annan 
rättsakt. 
 
Kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna är personuppgiftsansvariga för 
sina egna verksamheter. Som framgår av regelmente har kommunstyrelsen dock 
även hand om ett antal kommunövergripande verksamhetssystem som innefattar 
personuppgiftsbehandling. När övriga nämnder behandlar uppgifter i system som 
annan nämnd ansvarar för uppstår en biträdessituation som måste regleras genom 
avtal eller annan rättsakt.  
 
Reglemente är en bindande rättsakt. Genom att fastställa personuppgifts- och 
biträdesansvaren i reglementena för såväl kommunstyrelsen som för övriga 
nämnder uppfylls kraven i GDPR. 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-11-02 
 

Dnr 00250/2018 -003 
 00251/2018-003 



 
2. Slutsats samt förslag till beslut 

 
- Kommunens nämnder är individuella myndigheter med personuppgiftsansvar 

inom sina verksamhetsområden. När annan nämnd behandlar personuppgifter 
för personuppgiftsansvarig nämnds räkning är den att anse som 
personuppgiftsbiträde. 

- Personuppgiftsbiträdens hantering av uppgifter ska regleras genom avtal eller 
annan rättsakt. 

- Reglemente är en bindande rättsakt. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att: 
- Reglemente för Kommunstyrelsen, § 4, punkt 4 får följande lydelse (där 

ändringen anges kursivt och i rött) 
 

” ha personuppgiftsansvar och registeransvar för kommunens 
personaladministrativa systern, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, 
e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 
passersystem och förtroendernannaregister,” 

 
- Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun, § 

5 får följande lydelse (där ändringen anges kursivt och i rött) 
 

”Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamhetssystem, 
register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
styrelsens/nämndens verksamhet. 

 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system 
för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
kommunstyrelsen. 

 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.” 
 
 
 
Åsa Händel 
GDPR-ansvarig 
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§ 1   Styrelse och nämnder, organisation 
 

 Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 11 11 
Socialnämnd 9 9 
Barn- och utbildningsnämnd 9 9 
Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnd 

5 5 

 
 
§ 2   Uppdrag och verksamhet 
Styrelsen och övriga nämnder ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut - har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
 
§ 3   Organisation inom verksamhetsområdet 
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål, styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
 
§ 4   Personalansvar 
Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag av 
förvaltningschefer, ekonmichef, personalchef och näringslivschef som anställs av styrelsen. 
Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde, samt det som anges under rubriken Personalpolitik i detta reglemente. 
 
 
§ 5   Personuppgifter 
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamhetssystem, register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.  
 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka 
kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. 
 
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig 
ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den 
personuppgiftsansvariga nämnden. 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(7) 
 

Gemensamma bestämmelser 
för styrelsen och nämnder 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
§ 6   Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Styrelsen/nämnden ska i delårs- och helårsredovisning redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente 
- i mål- och resursplan 
- genom finansbemyndigande  
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem 
har fullgjorts. 
 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Nämndernas redovisningar 
lämnas till styrelsen som samordnar redovisningarna. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 
§ 7   Information och samråd 
Styrelsen, nämnderna samt kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller annan nämnds 
verksamhet.  
 
 
§ 8   Medborgarförslag 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige. 
 

Fullmäktige ska vid närmast kommande sammanträde delges beslutet. 
 
 
§ 9   Styrelsens / nämndernas presidium 
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande som 
fullmäktige utser bland ledamöterna. 
 
 
§ 10   Styrelsens / nämndernas ordförande 

Det åligger ordförande att 
 

-  leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden 

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

- inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen / nämnden 

- bevaka att styrelsens / nämndens beslut verkställs 

-  vara tillgänglig för allmänheten 
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
 

-  ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktige samt 
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall 

 
 
Styrelsens och nämndernas arbetsformer 
 
§ 11   Ersättarnas tjänstgöring m.m. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 

Är ledamot förhindrad att delta i sammanträde, eller del av sammanträde, ska ledamoten själv 
kalla in ersättare. Frånvaron bör också snarast meddelas till ordföranden samt till tjänsteman som 
har till uppgift att handha styrelsens / nämndens administration. 
Nämndskansliets personal kan vid akut behov hjälpa till vid inkallande av ersättare. 
Det är ordförandens ansvar att i den mån det är möjligt se till att styrelsen/nämnden är fulltalig. 
 

Ersättare att tjänstgöra kallas in enligt den turordning som fastställts av kommunfullmäktige. 
 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 

Som huvudregel gäller att ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordning, 
även om ersättare infinner sig som står före i tur. Om styrkeförhållandet mellan partierna / 
partigrupperna har påverkats, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta med yttranderätt i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 
 
§ 12   Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, har 
rätt att återuppta tjänstgöringen sedan ärendet handlagts. 
 

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får återuppta tjänstgöring endast om ersättarens inträde har påverkat styrkeförhållandet 
mellan partierna. 
 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 4(7) 
 

Gemensamma bestämmelser 
för styrelsen och nämnder 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
§ 13   Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde, helt eller delvis, 
utser nämnden eller styrelsen en annan ledamot att tillfälligt tjänstgöra som ordförande. Den till 
levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills dess att tillfällig ordförande har 
utsetts. 
 

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare och 
fullgöra aktuella uppgifter. 
 
 
§ 14   Tidpunkt för sammanträde 
Styrelsen / nämnden bestämmer dag och tid för sammanträde. 
 
 
§ 15   Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Vid genomgång av kallelse 
deltar nämndsekreterare och annan som ordföranden kan utse. 
 

Kallelse till sammanträde skickas elektroniskt. Om inte omständigheterna ger skäl till annat 
förfarande, ska kallelse sändas så att den är ledamöter och ersättare, samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet, tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse 
ska åtföljas av föredragningslista samt tillhörande handlingar enligt ordförandens bedömning. 
Om ordföranden anser det nödvändigt kan kallelse i undantagstagsfall ske på annat sätt. 
 

Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att kalla till sammanträde, ska den till 
levnadsålder äldste ledamoten göra detta. 
 
 
§ 16   Offentliga sammanträden 
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 
 
§ 17   Närvarorätt 
Kommunfullmäktiges ordförande och styrelsens ordförande äger rätt att närvara vid 
sammanträden. Förvaltningschef för styrelsen / respektive nämnd får närvara vid styrelsens / 
egna nämndens sammanträden. Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte 
är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att 
lämna upplysningar. Även anställd i kommunen, och särskilt sakkunnig, kan medges denna rätt. 
Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Nämnden får 
härutöver besluta att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
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§ 18   Reservation 
Reservationer ska åtföljas av motivering, oavsett om reservationen är muntlig eller skriftlig. Vid 
skriftlig reservation ska motivering lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 
 
§ 19   Justering av protokoll 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnden beslutar om tid och 
plats för justering samt utser ersättare till utsedd justerare. 
Styrelsen / nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska anses omedelbart justerad. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och utsedd 
justerare. Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen. 
 
§ 20   Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
§ 21   Delgivning 
Delgivning med styrelsen / nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan 
anställd som styrelsen / nämnden bestämmer. 
 
 
§ 22   Undertecknande av handlingar 
Handlingar som utfärdas i styrelsens / nämndens namn undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av tjänsteman som getts teckningsrätt. 
Styrelsen / nämnden får genom särskilt beslut uppdra åt annan / andra att verkställa 
undertecknandet. 
 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 
fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill. 
 
 
Ansvar 
 

§ 23  
Styrelsen / nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och ramar som 
kommunfullmäktige har anvisat, de bestämmelser som kan finnas i lag eller förordning samt vad 
som finns angivet i detta dokument. 
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Övrigt 
 

§ 24 
Från kommunens övriga nämnder, beredningar och anställda får ordföranden samt ledamöter av 
styrelsen / nämnden inhämta de upplysningar och yttranden som behövs för att den ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 
 
 
Närmare bestämmelser 
 
§ 25  
De närmare bestämmelserna om arbetsformer m.m. i styrelsen och nämnderna återfinns i 
6 kap. kommunallagen. 
 
 
Gemensamt ansvar 
 

§ 26 
Kommunfullmäktige anger i reglementen för styrelse och nämnder, ansvarsområde, uppgifter 
och förvaltning. 
 

Gemensamt gäller för styrelsen / nämnderna följande ansvar: 
 

Styrelsen / nämnden har 

- personalansvar för underställd personal  

- arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet  

- ansvar för att tillfredsställande rutiner finns för internkontroll inom den egna verksamheten  

- informationsansvar för egen verksamhet  

- registeransvar för de personregister som styrelsen / nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över  

- arkivansvar i enlighet med arkivreglemente 

- att, om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens 
talan i mål och ärenden som faller inom styrelsens / nämndens förvaltningsområde, med rätt 
att på kommunens vägnar träffa överenskommelse, ingå förlikning eller sluta annat avtal  

- att, på det sätt kommunfullmäktige beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret  

- att fortlöpande bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och 
folkhälsoperspektiv samt att homo-, bi- och transpersoners situation beaktas i verksamheten  

- att fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod 
(styrelse/nämndmål) samt fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen 
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Gemensamma bestämmelser 
för styrelsen och nämnder 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
Utskott 
 

§ 27 
Styrelsen / nämnden beslutar, enligt reglemente fastställt av kommunfullmäktige, själv om sin 
utskottsorganisation samt tar beslut i styrelsen / nämnden om utskottens ansvarsområden. 
 

Styrelsen / nämnden utser ledamöter och ersättare i utskott för motsvarande tjänstgöringstid som 
gäller för styrelsen / nämnden. Bland utskottsledamöterna utser styrelsen / nämnden en 
ordförande och en vice ordförande för den tid styrelsen / nämnden bestämmer. 
 

Avgår ledamot eller ersättare i utskott ska styrelsen / nämnden snarast förrätta fyllnadsval för 
återstoden av tjänstgöringstiden. 
 

Ersättare ska delta vid utskottssammanträde endast om ledamot har förhinder och kallas då till 
tjänstgöring enligt fastställd turordning. 
 

Ärenden som ska avgöras av styrelsen / nämnden samfällt, ska beredas av berört utskott om 
beredning behövs. Utskott lägger förslag till beslut i varje ärende som det bereder. 
 

För beslutsförhet fordras att mer än hälften av ett utskotts ledamöter är närvarande. 
 

Vad som i övrigt regleras för styrelse /nämnd i detta dokument ska i tillämpliga delar gälla även 
för utskott. 
 
 
§ 28   Utskottens arbetsformer 
Beträffande utskottens arbetsformer gäller vad som regleras i dessa bestämmelser för 
styrelsen/nämnder. 
 
 
__________ 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-29 

24 
Motion – Översyn av 
föreningsstöd till aktiva 
och verksamma föreningar 

Au § Dnr 00335/2014 009 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper har lämnat 
följande motion: 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar. 

Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna. 
Fritiden har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och 
breddar horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att 
förverkliga sina möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för 
alla. 

Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska 
den sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och 
allmännyttiga aktiviteter. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och 
attraktivitet. Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass 
eller var du bor i kommunen. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av 
föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar. 

Följande har hänt i ärendet; 

 Återremiss av arbetsutskottet 2015-10-20 § 34 i avvaktan på nytt förslag 
till fritidspolitiskt program 

 Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 nytt fritidspolitiskt 
program för Arvidsjaurs kommun 

 Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-07 § 275 kommunfullmäktige att 
avslå motionen 

 Kommunfullmäktiges beslutade 2017-11-28 § 188 att återremittera 
ärendet (KL 5 kap § 36) för att säkerställa att föreningar i byarna 
behandlas lika som föreningar i centralorten 

 Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-06 § 33 fullmäktige att besvara 
motionen i och med att föreningarna i Glommersträsk erbjudits att nyttja 
skolbiblioteket på dagtid. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 151 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse kultur/integrationschef Kristina Grubbström och 
fritidschef Katarina Landstedt 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-12 

Forts 24 
Au § , forts. 

Fullmäktige har beslutat att det endast är föreningar som har barn- och 
ungdomsverksamhet som kan uppbära föreningsstöd. I budget finns totalt 
340 000 kronor avsatta, varav 119 000 kronor finns tillgängliga till övrig 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Kommunfullmäktige har 2018-02-27 § 16 beslutat att bifalla motionen. 

Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström och fritidschef Katarina 
Landstedt har inlämnat skrivelse i ärendet. De önskar få ett tydligare 
utredningsdirektiv om hur frågan ska behandlas och vad politiken önskar 
uppnå. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 91 om följande 
utredningsdirektiv;  

1. Följande utredningsdirektiv lämnas;

Fokus ska ligga på föreningar utanför tätorten för att se över deras
möjlighet till bidrag, bland annat till lokaler, med ett maxbelopp om
60 000 kronor totalt (hälften av 119 000 kronor), vilket innebär att inga
nya pengar tillförs.

Kalkyl ska bifogas utredningen.

2. Utredningen ska vara färdigställd till kommunfullmäktiges
sammanträde 27 november 2018.

Fritidschef Katarina Landstedt och kommunchef Ulf Starefeldt har inlämnat 
tjänsteskrivelse i ärendet där man föreslår att de riktlinjer som idag gäller för 
föreningsstöd följs. 

Arbetsutskottet beslutade  2018-10-29 att ge arbetsutskottets ordförande 
samt vice ordföranden i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 12 
november 2018 ta fram förslag till ändrade regler till föreningsstöd utifrån 
fullmäktiges utredningsdirektiv. 

Förslag till ändrade regler för föreningsstöd redovisas. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 151 2018-06-05 Kf § 91 2018-06-18 
Tjänsteskrivelse kultur/integrationschef Kristina Grubbström och 
fritidschef Katarina Landstedt 

Utdragsbestyrkande 
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Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 
Dnr: 335/2014  
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper har lämnat följande 
motion: Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar. 
 
Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna. Fritiden 
har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och breddar 
horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att förverkliga sina 
möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för alla. 
 
Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska den 
sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och allmännyttiga 
aktiviteter. 
 
Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och attraktivitet. 
Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass eller var du bor i 
kommunen. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av 
föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar. 

 
Följande har hänt i ärendet; 
*Återremiss av arbetsutskottet 2015-10-20 § 34 i avvaktan på nytt förslag 
till fritidspolitiskt program 
*Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 nytt fritidspolitiskt 
program för Arvidsjaurs kommun 
*Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-07 § 275 kommunfullmäktige att 
avslå motionen 
*Kommunfullmäktiges beslutade 2017-11-28 § 188 att återremittera 
ärendet (KL 5 kap § 36) för att säkerställa att föreningar i byarna 
behandlas lika som föreningar i centralorten 
* Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-06 § 33 fullmäktige att besvara 
motionen i och med att föreningarna i Glommersträsk erbjudits att nyttja 
skolbiblioteket på dagtid. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-10-17 
 

Dnr 00335/2014 -009 



 

 

 
 
Fullmäktige har beslutat att det endast är föreningar som har barn- och 
ungdomsverksamhet som kan uppbära föreningsstöd. I budget finns totalt 340 000 
kronor avsatta, varav 119 000 kronor finns tillgängliga till övrig barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-02-27 § 16 beslutat att bifalla motionen. Kultur- och 
integrationschef Kristina Grubbström och fritidschef Katarina Landstedt har 
inlämnat skrivelse i ärendet. De önskar få ett tydligare utredningsdirektiv om hur 
frågan ska behandlas och vad politiken önskar uppnå. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Följande utredningsdirektiv lämnas; 
Fokus ska ligga på föreningar utanför tätorten för att se över deras möjlighet till 
bidrag, bland annat till lokaler, med ett maxbelopp om 60 000 kronor totalt (hälften 
av 119 000 kronor), vilket innebär att inga nya pengar tillförs. 
Kalkyl ska bifogas utredningen. 
2. Utredningen ska vara färdigställd till kommunfullmäktiges sammanträde 27 
november 2018. 

 
                     2.  Nulägesrapport 
 

Enligt tidigare beslut i kommfullmäktige 2017-06-20 § 105 riktar sig ovanstående 
stöd endast till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. 
 
3. Förslag till beslut 
 
Att reglementet för föreningsstöd enligt kommunfullmäktigebeslut 2017-06-20 § 
106 följs när föreningarna söker om stöd. Detta för att samma reglemente och 
ansökningstider ska gälla för samtliga delar av bidraget. 

 
 
 
 

Katarina Landstedt     Ulf Starefeldt 
Kultur- och fritidschef     Kommunchef 
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Regler för föreningsstöd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun 
 
Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år: 
 Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom 

och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller 
ledarledd. 
 

Ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet: 

 Sökande ska äga eller ha ett långsiktigt hyresavtal. Det ska finnas ett varaktigt behov i byn. 
Stödet kan sökas av föreningar som är verksamma i kommunen och/eller i byn. 

 

 Kommunstyrelsen ansvarar för budgetering, fördelning och utbetalning av det ekonomiska 
stödet och att utvärdering genomförs. 

 Det ekonomiska stödet betalas ut per vid ett per år. 

 Förändringen förslås träda i kraft from 1/1 2018 
 
Tillhandahållandet av anläggningar: 
 Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kommunstyrelsen. 

 Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar är möjligt. Ersättningen skall anpassas 
efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om 
verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden. 

 
Tillhandahållande av lokaler och andra stöd: 
 Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt, till alla ideella föreningar enligt särskilda 

regler antagna i kommunfullmäktige. 
 Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation. 
 
Riktlinjerna 
 
Föreningsstödet skall användas för att 
 

 uppnå kommunens fritidspolitiska mål. 
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Regler för föreningsstöd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx 

 
 
Reglerna 
 

Vem kan få föreningsstöd 
 
För att en ideell förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara 
uppfyllda: 
 

* Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. 
 

* Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet 
deltar i föreningens verksamhet. 

 

* Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. 
 

* Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: 
 

- ekonomiska föreningar 
- politiska föreningar 
- elevföreningar (gäller ej skol - IF) 
- trossamfund 
- stödföreningar (supporterklubbar m fl.) 
- föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet 

 
Stödformer 
 
Följande stödformer tillämpas: 
 
Tillgång till kommunala lokaler och anläggningar 
 Ideella föreningar skall erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan 

kostnad. Särskilda regler gäller. 
 

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet 
65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % 17,5% till övrig barn- och 
ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd. 

 

 Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan 
erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala 
bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.  

 De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till 
kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 
åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp. Dessa 
summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje 
förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund. 

 Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd 
baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen. 

Ekonomiskt stöd för samlingslokaler och annan verksamhet: 
 17,5% av budgetsumman avsätts till samlingslokaler och annan verksamhet. 
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Regler för föreningsstöd 
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Ansökan om ekonomiskt stöd 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 31 mars innevarande 
verksamhetsår. 
 
 
Ansökan skall innehålla: 

 föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive balansräkning 
 utvärdering av föregående verksamhetsår 
 uppgifter om föreningen enligt den blankett som används 
 verksamhetsplan 
 
Det kontanta stödet utbetalas senast 30 april.  
 
 
Utvärdering 
 
Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att 
föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet 
avräknas från kommande års stöd. 
 
Ev anpassa blanketten efter tillägget med ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan 
verksamhet. 
 
___________ 

 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2918-10-29 

25 
Motion – Försäljning av 
Camp Gielas 

Au §  Dnr 00307/2017 009 

Centerpartiet har genom Bjarne Hald lämnat in följande motion 

Bakgrund: 
Centerpartiet i Arvidsjaur har i ett flertal motioner och i samtliga 
budgetförslag sedan 2014 föreslagit en försäljning av Camp Gielas. 

Vid kommunfullmäktige den 24:e februari 2015 beslutades att Camp Gielas 
inte skulle försäljas. Bland annat motiverades detta med att kommunen i 
Camp Gielas förfogar över en "guldgruva" och att kommunens ambition är 
att utveckla Arvidsjaur som vintersportort. Som exempel nämndes en ökad 
tillströmning av skidträningsläger, både avseende längd och alpin 
skidåkning och att säsongen skulle kunna förlängas med införskaffande av 
snökanoner. 

Centerpartiet i Arvidsjaur delar i grunden uppfattningen att Arvidsjaur har 
potential som en vintersportort, men anser att för att nå detta krävs att det 
avdelas resurser främst ekonomiska till investeringar i Camp Gielas stugby 
anläggning, skidspåren och Prästberget för att det skall bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ till andra vintersportanläggningar. Prästberget, 
skidspåren och befintliga skoterleder har en stor utvecklingspotential, även i 
konkurrens med pågående utbyggnader i såväl Kåbdalis som i Jäkkvik. 

Det har nu gått ytterligare två år och läget på Camp Gielas och skidspåren är 
likartade med 2014, den enda investeringen i princip som gjort är byte av tak 
på stugorna och lite målning. Ingen har sett effekterna av den "guldgruva" 
som Camp Gielas ansågs vara. 

Förändrade förutsättningar: 
Läget är nu helt förändrat från 2014 och 2015. En entreprenör har fått 
tillstånd att köpa mark för att uppföra en helt ny Camping- och 
stugbyanläggning inom en kilometer från Camp Gielas. Detta är mycket 
positivt för utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. 

Någon konsekvensanalys avseende vad detta innebär för värdet på Camp 
Gielas eller attraktionskraften i framtiden för Camp Gielas har inte 
redovisats. Ej heller hur en ny anläggning påverkar marknadsvärdet för 
Camp Gielas inför en ev framtida försäljning. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2918-10-29 

Forts 25 
Au § , forts. 

Investeringar i syfte att utveckla Camp Gielas har inte skett under de 
ekonomiskt goda åren 2015 och 2016. Ingenting är inplanerat 2018 och 
ingenting talar för att ekonomin 2019 och framåt kommer att vara i nivå med 
de goda åren 15 och 16, tvärtom, kommer det att finnas ett mycket begränsat 
utrymme. 

Den största inhemska besöksnäringen vintertid är skoteråkare. Under vissa 
vintermånader passerar flera hundra skoterekipage under helgerna 
Arvidsjaur. Samtidigt så kommer Kommunfullmäktige i november att 
besluta om en budget där stödet till preparering av skoterleder tas bort helt! 

Vår bedömning är att med ökad konkurrens, såväl av en ny camping som ev. 
utbyggnad av Vittjåkk, innebär behov av investeringar i Camp Gielas i syfte 
att klara konkurrensen och därmed minst behålla nuvarande nivå i 
beläggning. Resurser som inte kommer att finnas inom överskådlig framtid. 
Därav följer att en försäljning till en privat entreprenör som har ekonomiska 
resurser för att göra nödvändiga investeringar ska ske snarast i syfte att g 
bästa möjliga ekonomiska utfall. 

Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar mot denna bakgrund att: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att: 

- snarast försälja Camp Gielas, utom sporthallen
- i försäljningen ska möjligheten att ta över, drift och ev. ägande av
Prästberget och skidspåren vara en option

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 178 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av fritidschef Katarina Landstedt, rektor Lars-
Håkan Andersson, bitr rektor Nils-Åke Asplund samt ekonomichef Nina 
Ask. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29 

Forts 25 
Au § , forts. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till motionen. 

Marcus Lundberg (s) 
Avslag till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med Marcus Lundbergs förslag. 

Arbetsutskottets förslag 2018-10-19 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås.

_____ 

Reservation 
Bjarne Hald (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Leif Andersson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bjarne Halds 
förslag. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29 

26 
Detaljplan för Ryttaren 3 

Au §  Dnr 00240/2018 214 

Ett förslag till detaljplan för Ryttaren 3 har upprättats. 

Planområdet omfattar fastigheten Ryttaren 3 som är i privat ägo och del av 
Arvidsjaur 6:1 som ägs av Arvidsjaurs kommun. 

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för utökning av en 
småhusfastighet, inom vilken utnyttjandegrad, placering och utformning 
regleras för huvud- och komplementbyggnad. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2018-
08-27 till 2018-09-10.

Förslag till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 
2018-09-24 till 2018-10-08. 

Antagandehandlingar samt granskningsutlåtande har upprättats 2018-10-14. 

Ordföranden i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har på delegation 
fattat beslut om att godkänna granskningsutlåtandet som upprättats samt att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Arbetsutskottets förslag 2018-10-29 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Detaljplan för Ryttaren 3 antas.

_____ 

Jäv 
Marcus Lundberg (s) 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Granskningens genomförande 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-09-19 att göra detaljplanen Ryttaren 3 

tillgänglig för granskning. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 24 

september till 8 oktober 2018 i kommunhusets reception. Förslaget har även funnits tillgängligt på 

kommunens hemsida.  

 

Kungörelse om granskning fanns anslagen på kommunens hemsida. Direkt inbjudan utgick till 

myndigheter, berörda kommunala förvaltningar samt sakägare enligt fastighetsförteckning och 

sändlista. 

 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

 

Länsstyrelsen 

 

Förslag till detaljplan för Ryttaren 3 i Arvidsjaur kommun 
Handlingar daterade 2018-09-20 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Kommunens diarienummer 00022/2018. 
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 förslag till detaljplan samt en undersökning avseende förutsedd miljöpåverkan har 
översänts till länsstyrelsen för granskning. Planförslaget innebär en utökning av tomt 
och byggrätt för ett bostadshus. 
 

Kommunens kommentar 

- 

 

 

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra mot detaljplanen! 
 

Kommunens kommentar 

- 
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Lantmäteriet 

 

Detaljplan för Ryttaren 3 och del av Arvidsjaur 6:1 i 
Arvidsjaurs kommun 
Ert ärende: 0022/2018 

Lantmäteriet har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 

Kommunens kommentar 

- 

 

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

- 

 

 

Erika Resin 

Planhandläggare 



 

  

Arvidsjaurs kommun  Antagandehandling 
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PLANBESKRIVNING 
 

Detaljplan för Ryttaren 3 m.fl. 
Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 

 
 
 

Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB



Planbeskrivning  Antagandehandling 

Dnr. 00022/2018 

2018-10-14 

 

 

HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Fastighetsförteckning 
 

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

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för utökning av en småhusfastighet, inom 

vilken utnyttjandegrad, placering och utformning regleras för huvud- och komplementbyggnad.    

PLANDATA 

Planområdet är 1570 kvadratmeter och omfattar fastigheten Ryttaren 3 som är i privat ägo och 

del av Arvidsjaur 6:1 som ägs av Arvidsjaurs kommun.   

MILJÖBEDÖMNING 

En undersökning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) 6 kap. 5 § 

om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har genomförts den 19 augusti 

2018. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms innebära någon 

betydande miljöpåverkan till följd av platsens förutsättningar och detaljplanens ringa omfattning 

liksom omgivningspåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 9 § 

har därför inte upprättats. Länsstyrelsen har den 6 september 2018 tagit del av beslutet och delar 

kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

Planområdet berörs av följande riksintressen: 

• Rennäring – kärnområde (MB 3 kap. 5 §) 

• Totalförsvar – hinderfrihet (MB 3 kap. 9 § 2 stycket). 

 

Översiktsplan 

I Översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun, antagen 2015-11-24, anges befintlig 

markanvändning för bostäder och naturmark.  
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Detaljplan 

Gällande detaljplan:  

• ”Förslag till utvidgning och ändring av stadsplan för Nyborgsheden (Etapp 6) i Arvidsjaurs 

samhälle och kommun, Norrbottens län” fastställd 17 februari 1978 (25/P78-18).  

Inom aktuellt planområde reglerar stadsplanen allmän plats för park och plantering samt område 

för bostadsändamål för fristående bostäder i en våning. Gällande detaljplan ersätts och upphör att 

gälla inom det nya planområdet. 

  

Kommunala beslut i övrigt 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ställde sig den 21 november 2017 § 66 positiv till en ny 

detaljplan för Ryttaren 3 och del av Arvidsjaur 6:1. Delegationsbeslut att påbörja framtagande av 

detaljplan har meddelats den 13 april 2018. Detaljplanen handläggs med standardförfarande 

enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bebyggelseområden och natur 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bostadshus på Ryttaren 3 i 

bakgrunden och allmän platsmark 

i förgrunden. Del av markområde 

som utgör klippt gräsyta avses att 

överföras från kommunal mark till 

privat bostadsfastighet.  

 

Planområdet ligger i ett bostadskvarter på Nyborgsheden med småhus uppförda under 1970-

1980- talen. Aktuell bostadsfastighet, Ryttaren 3, är bebyggd med ett enplanshus med träfasad 

och sammanbyggt garage. Fastigheten angränsar i söder och väster till naturmark som utgör 

allmän platsmark i gällande stadsplan från 1978. Mark som avses att regleras till Ryttaren 3 är i 

huvudsak ianspråktagen som bostadsmark med klippta gräsytor. 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger en knapp kilometer från centralortens serviceutbud.  

Mark och vegetation 

Nyborgsheden är småkuperad och planområdet ligger högt belägt mot en brant sluttning i väster. 

Omgivande naturmark är bevuxen med tallskog. Marken underlagras av morän.  
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Sluttning nordväst om Ryttaren 3 mot nedanförliggande motionsspår.  

Geotekniska förhållanden 

Detaljplanen har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning.  

Klimatförändringar 

I översikts- och tillväxtplanen finns en rekommendation att kommunen, innan eventuell 

exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs samhälle, ska göra en bedömning av 

huruvida grönområdet är viktigt för att minska konsekvenserna vid framtida skyfall. I aktuellt 

fall bedöms inte ett ianspråktagande av naturmark bidra till en framtida översvämnings-

problematik. Ett utdrag ur skyfallsanalysen följer nedan. 

 

  
Källa: ”Skyfallsmodellering tätorter Norrbottens län – Arvidsjaur”, 

DHI Sverige, 2015. Planområdet markerat inom röd cirkel.    

 

Teknisk försörjning 

Planområdet är anslutet till befintligt elnät samt vatten- och avloppsledningsnät. På kvartersmark 

omhändertas dagvatten genom infiltration. Avfall omhändertas enligt Arvidsjaurs kommuns 

regler för avfallshantering. 
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PLANFÖRSLAGET 

 
Streckad linje redovisar planlagd mark för bostadsändamål som avses överföras från Arvidsjaur 6:1 till Ryttaren 3.  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fastighetsreglering genom marköverföring från en 

kommunal fastighet till en bostadsfastighet för småhusbebyggelse. Detaljplanen reglerar största 

exploatering per fastighet till 300 kvadratmeter byggnadsarea [e1]. Utökningen av byggrätten, i 

förhållande till tidigare gällande stadsplan, motiveras av att detaljplanen också möjliggör 

utökning av befintlig bostadsfastighet. Huvudbyggnad får inte placeras närmare fastighetsgräns 

än fyra meter [p1] medan komplementbyggnad inte får placeras närmare fastighetsgräns än två 

meter [p2]. Högsta nockhöjd respektive byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,8 meter respektive 

4,4 meter. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,4 meter.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Riksintresse 

Genomförandet av planändringen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljön eller 

inverkan på gällande riksintressen som värnar rennäringen och totalförsvarets intressen.   
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Detaljplanen gör det möjligt att reglera mark från Arvidsjaur 6:1 till Ryttaren 3 genom 

marköverföring i syfte att utöka småhusfastigheten. I övrigt förutsätter detaljplanens 

genomförande inte några fastighetsrättsliga åtgärder.  

 

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 

Fastighet Konsekvens 

Arvidsjaur 6:1  Genom fastighetsreglering kan mark inom del av Arvidsjaur 6:1 som 

ligger inom kvartersmark för bostadsändamål överföras till Ryttaren 3.  

Ryttaren 3  Genom fastighetsreglering kan mark inom del av Arvidsjaur 6:1 som 

ligger inom kvartersmark för bostadsändamål överföras till Ryttaren 3. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Fastighetsägare/exploatör svarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader.  

Fastighetsägare/exploatör ansvarar och bekostar utbyggnad och iordningställande av 

kvartersmark. Kostnader för lantmäteriförrättning betalas av fastighetsägare/exploatör.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid utgår efter fem år från och med det datum detaljplanen vunnit laga 

kraft.  

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Ändring av detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Fastighetsägare/exploatör ansvarar för 

och bekostar åtgärder inom kvartersmark. Erforderlig fastighetsbildning och övriga åtgärder för 

genomförande av detaljplanen ansöks av exploatör/fastighetsägare. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

I upprättandet av detaljplanen har Erika Resin, GIS-ingenjör på Arvidsjaurs kommun deltagit. 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Linnea Isaksson, planeringsarkitekt FPR/MSA, Arkitekthuset Monarken AB  

 



3

9

1

3

9

0

3

8

2

3

8

3

3

8

5

3
8
4

3

8

9

3

8

6

3

8

7

CYKLISTEN

3 2

3

RYTTAREN

ARVIDSJAUR 6:1

 6:1

5,8

4,4

4,4

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5,8

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4,4

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20 M

AutoCAD SHX Text
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

AutoCAD SHX Text
Fastighetsgräns

AutoCAD SHX Text
Fastighetsbeteckning

AutoCAD SHX Text
Bostadshus karterat efter takkontur

AutoCAD SHX Text
Komplementbyggnad karterat efter takkontur

AutoCAD SHX Text
Väg

AutoCAD SHX Text
RYTTAREN 3

AutoCAD SHX Text
Elljusspår

AutoCAD SHX Text
Detaljplan för fastigheten

AutoCAD SHX Text
RYTTAREN 3 M.FL.  

AutoCAD SHX Text
ARVIDSJAURS KOMMUN, 

AutoCAD SHX Text
NORRBOTTENS LÄN

AutoCAD SHX Text
Antagandehandling  

AutoCAD SHX Text
Upprättad: 2018-10-14  

AutoCAD SHX Text
Erika Resin

AutoCAD SHX Text
Arvidsjaurs kommun

AutoCAD SHX Text
Linnea Isaksson

AutoCAD SHX Text
Arkitekthuset Monarken AB

AutoCAD SHX Text
LAGA KRAFT: 

AutoCAD SHX Text
22/2018

AutoCAD SHX Text
ANTAGANDE: 

AutoCAD SHX Text
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.  Endast angiven användning och utformning är tillåten.  Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

AutoCAD SHX Text
GRÄNSER

AutoCAD SHX Text
Planområdesgräns

AutoCAD SHX Text
ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

AutoCAD SHX Text
Bostäder   (PBL 4 kap. 5 § p. 3)(PBL 4 kap. 5 § p. 3)

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PLANBESTÄMMELSER

AutoCAD SHX Text
Sweref 991845

AutoCAD SHX Text
Grundkarta över Ryttaren 3 m.fl.

AutoCAD SHX Text
Diarienummer: 00022/2018

AutoCAD SHX Text
Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

AutoCAD SHX Text
URSPRUNG, FRAMSTÄLLNINGSMETOD

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem i höjd

AutoCAD SHX Text
Kartan upprättad av:

AutoCAD SHX Text
Erika Resin, 

AutoCAD SHX Text
Arvidsjaurs kommun

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem i plan

AutoCAD SHX Text
RH 2000

AutoCAD SHX Text
2018-04-27    

AutoCAD SHX Text
Utdrag från primärkarta över tätorten

AutoCAD SHX Text
Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnad

AutoCAD SHX Text
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

AutoCAD SHX Text
Genomförandetiden utgår 5 år från och med det datum detaljplanen vunnit laga kraft   

AutoCAD SHX Text
Största exploatering per fastighet är 300 kvadratmeter  byggnadsarea 

AutoCAD SHX Text
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från  fastighetsgräns

AutoCAD SHX Text
Utnyttjandegrad

AutoCAD SHX Text
Placering   

AutoCAD SHX Text
Utformning   

AutoCAD SHX Text
Genomförandetid

AutoCAD SHX Text
Höjdkurvor, 1 meter ekvidistans

AutoCAD SHX Text
PLANKARTA

AutoCAD SHX Text
Skala 1:500 i A3-format

AutoCAD SHX Text
TILL ANTAGANDEHANDLINGEN HÖR:

AutoCAD SHX Text
- Plankarta med bestämmelser 

AutoCAD SHX Text
- Planbeskrivning 

AutoCAD SHX Text
Körbana 

AutoCAD SHX Text
LOKALISERINGSKARTA

AutoCAD SHX Text
PLANOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Komplementbyggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns 

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad    

AutoCAD SHX Text
(PBL 4 kap. 11 § p.1)

AutoCAD SHX Text
(PBL 4 kap. 16 § p.1)

AutoCAD SHX Text
Högsta nockhöjd i meter för komplementbyggnad

AutoCAD SHX Text
(PBL 4 kap. 21 §)

AutoCAD SHX Text
(PBL 4 kap. 11 § p.1)

AutoCAD SHX Text
- Samrådsredogörelse

AutoCAD SHX Text
- Granskningsutlåtande



 

Arvidsjaurs kommun  

Árviesjávrienkommuvdna 

Samrådsredogörelse  
2018-09-13 

Dnr. 2018/348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Detaljplan för Ryttaren 3 
 

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 
 
 

Upprättad av: Arvidsjaurs kommun



Samrådsredogörelse 
2018-09-13 

                                                                                                                                         Dnr. 2018/348 

1 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådets genomförande 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2018-08-27 till 2018-09-10. 

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.  

 

 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

 

Länsstyrelsen 

 

Förslag till detaljplan för Ryttaren 3 m.fl. i Arvidsjaurs kommun 
Handlingar daterade 2018-08-23 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) samt för undersökning avseende miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § 
miljöbalken (1998:808). Kommunens diarienummer 00022/2018. 
 
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). 
 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att detaljplanen inte kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 
Bakgrund 
Ett förslag till detaljplan samt en undersökning avseende förutsedd miljöpåverkan har 
översänts till länsstyrelsen för samråd. Planförslaget innebär en utökning av tomt och 
byggrätt för ett bostadshus. 
 

Kommunens kommentar 

- 

 

 

Försvarsmakten 

Yttrande avseende remiss om förslag till detaljplan för Ryttaren 3 och del av Arvidsjaur 6:1 i 

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 

 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Planområdet berörs av område med särskilt behov av hinderfrihet. Detaljplanen föreslår däremot 

inga höga objekt, Försvarsmakten behöver därför inte få ärendet på remiss. 

 

Kommunens kommentar 

- 
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Lantmäteriet 

 

Detaljplan för Ryttaren 3 och del av Arvidsjaur 6:1 i 
Arvidsjaurs kommun 
Ert ärende: 00022/2018 
 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 
2018-08-19) har följande noterats: 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
Förtydligande angående gällande stadsplan 
Under rubriken ”Detaljplan” finns gällande stadsplan Nyborgsheden 
etapp VI, akt 25-P78/18 redovisad. Det skulle kunna framgår explicit 
av detta avsnitt att den gällande planen ersätts och upphör att gälla 
inom det nya planområdet. 
 
Kommunens kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats med följande text under rubriken ”Detaljplan”: 

Gällande detaljplan ersätts och upphör att gälla inom det nya planområdet. 

 

 

 

Erika Resin 

Planhandläggare 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-12 

27 
Detaljplan för del av 
Arvidsjaur 9:4 och 9:5 
Camping, stugby och 
tillfällig vistelse 

Au § Dnr 00253/2018 214 

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 – Camping, 
stugby och tillfällig vistelse har upprättats. Föreslaget planområde är beläget 
strax söder om centrala Arvidsjaur. 

Syftet med föreslagen detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för 
etablering och utveckling av camping och stugor med tillhörande 
aktivitetsytor, restaurang samt servicebyggnader inom del av fastigheterna 
Arvidsjaur 9:4 och 9:5. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för 
anläggande av strandpromenad och bryggor för att öka attraktiviteten och 
tillgängligheten till vattnet. 

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen men ligger i linje med 
översiktsplanens ambitioner om att skapa attraktiva turistboenden samt ett 
attraktivt samhälle. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Planen upprättas med utökat förfarande. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 
2018-08-14 till 2019-09-07.  

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 
2018-10-05 till 2018-10-26.  

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2018-11-07. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har i delegeringsbeslut 
2018-11-07 godkänt granskningsutlåtandet och föreslår kommunfullmäktige 
anta detaljplanen. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



Arvidsjaurs kommun 	 DELEGATIONSBESLUT 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Datum 	 Regnr. 	 Ärendegrupp 

2018-11-07 	2018-386 	 Delg 30:49 

Handläggare 

Britta Lundgren 
LAPONIA HOTELL & KONFERENS AB 

Direktval 

0960-15565 

Beslut att föreslå fullmäktige anta detaljplanen 

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 — Camping, 
stugby och tillfällig vistelse har upprättats. Föreslaget planområde är 
beläget strax söder om centrala Arvidsjaur. 

Syftet med föreslagen detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar 
för etablering och utveckling av camping och stugor med tillhörande 
aktivitetsytor, restaurang samt servicebyggnader inom del av 
fastigheterna Arvidsjaur 9:4 och 9:5. Syftet med detaljplanen är även att 
möjliggöra för anläggande av strandpromenad och bryggor för att öka 
attraktiviteten och tillgängligheten till vattnet. 

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen men ligger i linje med 
översiktsplanens ambitioner om att skapa attraktiva turistboenden samt 
ett attraktivt samhälle. Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Planen upprättas med utökat förfarande. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2018- 
08-14 till 2019-09-07. Förslaget till detaljplan har varit föremål för 
granskning under perioden 2018-10-05 till 2018-10-26. 

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2018-11-07. 

Beslut 

Att det granskningsutlåtande som upprättats godkänns 
Att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen 

För Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Anders Harr 
Ordförande 

,....10.179,32.806edpTikr2BLN14.MBILN-201S-356-Allm5n de1e5ationsbeshil(4) doex 

Postadress 	 Telefon 	 Telefax 	 Postgiro 

933 81 ARV1DSJAUR 	 0960-155 00, växel 
	

0960-129 40 	 600 68-4 
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Sammanträdesplan 2019 
- Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt
utskott

Ks §  Dnr 00/2018 006 

Nämndskansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2019. 

Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-
tider samt nödvändiga administrationstider. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 278 2017-11-07 
Förslag till sammanträdesplan 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesplan 2019
Januari Februari Mars April Maj Juni
1 T 1 F 1 F 1 M 1 O 1 L
2 O 2 L 2 L 2 T Ks (bokslut) 2 T 2 S
3 T 3 S 3 S 3 O 3 F 3 M
4 F 4 M 4 M Lov 4 T 4 L 4 T Ks (budget)
5 L 5 T Ekonomidag? 5 T Lov 5 F 5 S 5 O
6 S 6 O 6 O Lov 6 L 6 M 6 T
7 M 7 T 7 T Lov 7 S 7 T Ks 7 F
8 T Ks (val utskott) 8 F 8 F Lov 8 M 8 O Förtidsröstn börjar 8 L
9 O 9 L 9 L 9 T 9 T 9 S

10 T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 M
11 F 11 M 11 M 11 T 11 L 11 T
12 L 12 T Ks 12 T 12 F 12 S 12 O
13 S 13 O 13 O 13 L 13 M 13 T
14 M 14 T 14 T 14 S 14 T 14 F
15 T 15 F 15 F 15 M Lov 15 O 15 L
16 O 16 L 16 L 16 T Kf     Bokslut 16 T 16 S
17 T 17 S 17 S 17 O Lov 17 F 17 M Kf (budget)
18 F 18 M 18 M 18 T Lov 18 L 18 T
19 L 19 T 19 T Au (bokslut) 19 F Påsk 19 S 19 O
20 S 20 O 20 O 20 L Påsk 20 M 20 T
21 M 21 T 21 T 21 S Påsk 21 T Au (budget) 21 F Midsommar
22 T Au 22 F 22 F 22 M Påsk 22 O 22 L Midsommar
23 O 23 L 23 L 23 T 23 T 23 S Midsommar
24 T 24 S 24 S 24 O Au (budget) 24 F 24 M
25 F 25 M 25 M 25 T 25 L 25 T
26 L 26 T Kf 26 T 26 F 26 S EU-val 26 O
27 S 27 O 27 O 27 L 27 M 27 T
28 M 28 T 28 T 28 S 28 T 28 F

29 T 29 F 29 M 29 O 29 L
30 O 30 L 30 T 30 T 30 S
31 T 31 S 31 F



Sammanträdesplan 2019
Juli Augusti September Oktober November December
1 M 1 T 1 S 1 T Au (delårs) 1 F 1 S
2 T 2 F 2 M 2 O 2 L 2 M
3 O 3 L 3 T 3 T 3 S 3 T
4 T 4 S 4 O 4 F 4 M 4 O
5 F 5 M 5 T 5 L 5 T 5 T
6 L 6 T 6 F 6 S 6 O 6 F
7 S 7 O 7 L 7 M 7 T 7 L
8 M 8 T 8 S 8 T 8 F 8 S
9 T 9 F 9 M 9 O 9 L 9 M

10 O 10 L 10 T Ks 10 T 10 S 10 T Au
11 T 11 S 11 O 11 F 11 M 11 O
12 F 12 M 12 T 12 L 12 T Ks 12 T
13 L 13 T 13 F 13 S 13 O 13 F
14 S 14 O 14 L 14 M 14 T 14 L
15 M 15 T 15 S 15 T Ks (delårs) 15 F 15 S
16 T 16 F 16 M 16 O 16 L 16 M
17 O 17 L 17 T 17 T 17 S 17 T
18 T 18 S 18 O 18 F 18 M 18 O
19 F 19 M 19 T 19 L 19 T 19 T
20 L 20 T 20 F 20 S 20 O 20 F
21 S 21 O 21 L 21 M 21 T 21 L
22 M 22 T 22 S 22 T 22 F 22 S
23 T 23 F 23 M 23 O 23 L 23 M
24 O 24 L 24 T 24 T 24 S 24 T
25 T 25 S 25 O 25 F 25 M 25 O
26 F 26 M 26 T 26 L 26 T Kf 26 T
27 L 27 T Au 27 F 27 S 27 O 27 F
28 S 28 O 28 L 28 M Au 28 T 28 L
29 M 29 T 29 S 29 T Kf (delårs) 29 F 29 S
30 T 30 F 30 M 30 O 30 L 30 M
31 O 31 L 31 T 31 T
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