
Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

Kallelse till ordinarie ledamöter 

Underrättelse till ersättare 

Kallelse till sammanträde 

Kommunfullmäktige 27 februari 2018 

Plats: Medborgarhuset Arvidsjaur 

Tid:   Tisdag den 27 februari kl. 10.00 

Allmänheten är välkommen att närvara. 

D a g o r d n i n g 

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Anmälan av jäv

4. Val av justerare samt tid och plats för justering

5. Allmänhetens frågestund

6. Delgivningar

7. Interpellationer frågor
8. Motioner
9. Åtgärdsplan för att öka gästnätterna i fritidshus och husvagnar i Arvidsjaurs kommun

(Medborgarförslag)
10. Belysning mitt i byn Glommersträsk (Medborgarförslag)
11. Enskilda vägar i Glommersträsk och Moskosel

12. Detaljplan för kvarteret Renen m.fl.
13. Investeringsredovisning för år 2017
14. Redovisning av motioner år 2017
15. Redovisning av ej verkställda beslut år 2017
16. Lokalt partistöd för år 2018
17. Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning enligt LSO och LBE

18. Motion - Besparingsförslag

19. Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan

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

21. Motion – Attraktiv arbetsgivare

22. Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öron-operationer samt större tandläkarbehandlingar

23. Införande av friskvårdstimme

24. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018

25. Entledigande som förtroendevald kommunrevisor

26. Val av ombud samt ombudsinstruktion till extra bolagsstämma Inlandsbanan AB

Peter Rydfjäll 
Ordförande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Kf § 

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund 

Kf §  

Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Delgivningar 

Kf §  

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 

* Valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019

och framåt   Dnr 74/2017

- Länsstyrelsen i Norrbotten

* Lägesrapport - Upprustning av Inlandsbanan

- Inlandsbanan AB

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Interpellationer/Frågor 

Kf §  Dnr 00000/2018 000 

Ingen interpellation eller fråga har i skrivande stund lämnats in. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Motioner 

Kf §  Dnr 00000/2018 000 

Inga motioner har i skrivande stund lämnats in. 

Under punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Åtgärdsplan för att öka 

gästnätterna i fritidshus 

och husvagnar i 

Arvidsjaurs kommun 

(Medborgarförslag) 

Kf § 5 Dnr 00025/2018 626 

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 

” Det finns en av kommunfullmäktige uttalad önskan att fritidsboendet i 

Arvidsjaur ska öka. 

Det kommunen har gjort är att utse LIS-områden dvs. där det kan gå att 

bygga strandnära, men någon strategi i övrigt finns inte mig veterligen. 

Jag tror att flera vardagliga saker avgör varför man trivs och stannar länge 

och varför man tipsar andra om att besöka eller bygga i Arvidsjaur. 

Exempel 1: ”Skulle stannat längre om det funnits någonstans att tvätta 

kläderna” Det finns många tvättstugor i kommunen som kunde göras 

tillgängliga mot avgift för fritidsboenden. 

Exempel 2: ”Vad gör jag med hushållssoporna och latrin” Info till de som 

har fritidshus inom kommunen om var t.ex. återvinningsstationerna finns. 

Inför märkta engångssäckar för hushållssopor där man betalar för 

omhändertagandet. Det har de i Jämtland. En sådan säck kostar ca 50 kr. 

Exempel 3: ”Var köper jag fastighets/underhållstjänster” Kan vara 

snöröjning, takskottning, tillsyn, byggjobb 

Mitt förslag! 

Fråga våra nuvarande fritids- och husvagnsboende vad som skulle 

underlätta deras vistelse här. Vad de är nöjda med, varför de längtar till 

Arvidsjaur och om de rekommenderar andra att besöka oss, och gör sedan 

en åtgärdsplan utifrån svaren. ” 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Belysning mitt i byn 

Glommersträsk 

(Medborgarförslag) 

Kf § 6 Dnr 00000/2018 000 

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 

” Mitt förslag är att sätta belysning på parkeringen mitt i byn vid busskur 

och Finnbergs matvarubutik. Som det ser ut idag så blir det väldigt mörkt 

där på kvällarna, och framförallt då på vintern. 

Det är många människor som rör sid där, både de som ska åka buss och de 

som ska handla. Det blir farligt, framförallt för äldre, när de inte ser hala 

fläckar etc, men också för barnen då bilister som ska parkera kan ha det 

svårt att upptäcka dem. 

Förslaget är att sätta upp ca fyra ljuspunkter runt på på parkeringen för 

säkerheten på platsen. 

Tack.” 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 33 

11 

Enskilda vägar i 

Glommersträsk och 

Moskosel 

Ks § 23 Dnr 00175/2017 318 

Dnr 00351/2014 318 

Samhällsbyggnadskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se 

över kommunens regler för bidrag till enskilda vägar. 

Beslut i ärendet har avvaktats i väntan på utredning om hur kommunen ska 

hantera de enskilda vägarna i byarna Moskosel och Glommersträsk. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 § 104 att återremittera förslaget 

till nya regler för att utreda ett tidigare föreslaget alternativ, att detaljplane-

lägga Moskosel och Glommersträsk. 

Tjänsteskrivelse i ärendet har inlämnats från samhällsbyggnadskontoret som 

vidhåller beslut i skrivelsen daterad 2017-02-22 vilket för de enskilda 

vägarna i Glommersträsk och Moskosel innebär något av nedanstående 

alternativ: 
’ 

1. De enskilda vägarna i Glommersträsk och Moskosel behandlas som

samtliga övriga enskilda vägar i kommunen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till skötselavtal som

sedan kan tecknas med vägföreningarna i Moskosel och

Glommersträsk.

Kommunstyrelsen har 2017-09-12 § 206 upprättat förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2017-10-31 § 147 att återremittera ärendet 

(KL 5 kap § 36) i syfte att ta fram fler alternativ på lösningar som svarar mot 

kommunfullmäktiges övergripande mål ”Engagerade och nöjda medborgare 

och kunder”, med kostnad och konsekvensanalys för de näringsidkare som 

berörs i redovisningen. 

Yrkanden under sammanträdet 

Leif Andersson (c) 
De enskilda vägarna i Glommersträsk och Moskosels tätbebyggda områden 

övergår i kommunal ägo genom att områdena detaljplaneras. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2017-09-12 § 206 Skrivelse MÖÖG 

Tjänsteskrivelser Britta Lundgren och Erika Harr 

Regler för bidrag till enskilda vägar samt förslag till nya regler 

Förteckning över bidrag till enskilda vägar med statsbidrag 

Utdragsbestyrkande
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Ks § 23, forts. 

Lotta Åman (s) 

Följande beslut fattas; 

- En förrättning finansierad av kommunen görs i Glommersträsk.

- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till

skötselavtal som är lika för Glommersträsk och Moskosel.

- Skötselavtalen ska omfatta den lösning som gäller idag.

Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition, varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Lotta Åmans yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En förrättning finansierad av kommunen görs i Glommersträsk.

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till

skötselavtal som är lika för Glommersträsk och Moskosel.

3. Skötselavtalen ska omfatta den lösning som gäller idag.

_____ 

Reservation 

Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Nilsson (c), Bjarne Hald (c) och Pernilla Granberg (s) reserverar sig 

till förmån för Leif Anderssons förslag. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2017-09-12 § 206 Skrivelse MÖÖG 

Tjänsteskrivelser Britta Lundgren och Erika Harr 

Regler för bidrag till enskilda vägar samt förslag till nya regler 

Förteckning över bidrag till enskilda vägar med statsbidrag 

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 2018-01-19 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 
 Kommunstyrelsen  
  
  
Direktval 
0960-155 73 
 
 
 

Enskilda vägar i Glommersträsk och Moskosel 
Dnr 00175/2017 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens regler för 
bidrag till enskilda vägar. I detta innefattas även vägarna i Glommersträsk och 
Moskosel. 
 
Flera tjänsteskrivelser har gjort i ärendet. 
 
Vid kommunfullmäkiges sammanträde 2017-10-31 § 147 beslutades att  
 
”Ärendet återremitteras (KL 5 kap § 36) i syfte att ta fram fler alternativ 
på lösningar som svarar mot kommunfullmäktiges övergripande mål " 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder", med kostnad och 
konsekvensanalys för de näringsidkare som berörs i redovisningen.” 
 

2. Utredningar 
Framtidens huvudmannaskapet är det första som måste bestämmas. Antingen blir 
vägarna kommunala genom en ny detaljplan eller så fortsätter de att vara enskilda 
som de är idag. Ska de fortsätta vara enskilda bör kommunen besluta om de ska stå 
för en förrättning i Glommersträsk.  
Om vägarna fortsätter vara enskilda kan nästa beslut tas och det är om vägarna ska 
behandlas som övriga enskilda vägar med avseende på ansökan av bidrag eller om 
de ska behandlas på ett annat sätt med ett skötselavtal och vad som ska ingå i ett 
eventuellt skötselavtal. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan omöjligt utreda vad det kommer att innebära 
för enskilda fastighetsägare och näringsidkare då det är vägföreningens styrelse som 
exempelvis beslutar hur mycket föreningen ska investera eller hur mycket 
fastighetsägarna ska vara med och betala till föreningen för att betala den löpande 
driften och förhoppningsvis bygga upp en buffert. Kostnaden bygger på det 
andelstal som beslutas för varje fastighetsägare i förrättning gjord av lantmäteriet. 
 
Det som är utrett är: 
Hur det ser ut i kommunen med enskilda vägar samt problematiken med det vi har 
idag med Moskosel och Glommersträsk. ( skrivelse daterad 2014-12-12) 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-01-19 
 

Dnr 00175/2017 -318 
 00351/2014-318 



 

 

 
Vad det skulle kosta att detaljplanelägga och att sköta dem framöver  (skrivelse 
daterad 2015-08-24) 
 
Vad det skulle kosta att göra en förrättning för vägarna i Glommersträsk (skrivelse 
daterad 2017-02-23) 

 
3. Slutsats samt förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte utreda vad detta kommer att innebära för 
varje enskild fastighetsägare då det är upp till föreningen att besluta. 
 
För att förvaltningen ska kunna gå vidare i ärendet behöver politiken i första hand 
bestämma framtidens huvudmannaskap. Antingen blir vägarna kommunala genom 
en ny detaljplan eller så fortsätter de att vara enskilda som de är  idag. Ska de 
fortsätta vara enskilda bör kommunen besluta om de ska stå för en förrättning i 
Glommersträsk.  
 
Om vägarna fortsätter vara enskilda kan nästa beslut tas och det är om vägarna ska 
behandlas som övriga enskilda vägar med avseende på ansökan av bidrag eller om 
de ska behandlas på ett annat sätt med ett skötselavtal och vad som då ska ingå i ett 
eventuellt skötselavtal. 
 

    
Erika Harr    Åsa Andersson 
Gatu- & VA-chef    Biträdande teknisk chef 
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Detaljplan för kv. Renen 

m.fl

Ks § 24 Dnr 00155/2017 214 

Detaljplan för kvarteret Renen, Hälsocentralen m.fl. har upprättats. 

Planområdet ligger centralt i Arvidsjaur samhälle och omfattar cirka sex 

hektar och inkluderar bland annat OKQ8, Frasses, villor, kvarteret Renen 

och Hälsocentralen. Detaljplanen avser att säkerställa en ändamålsenlig 

markanvändning och släcka ut gamla, inaktuella planer och bestämmelser. 

Syftet är samtidigt att skapa bättre planmässigt skydd för den kulturmässigt 

viktiga bebyggelsen Arvasgården, bebyggelsen inom Lappstaden samt 

fastigheterna Renen 12 och Renen 13. För Hälsocentralen, som nu 

kommunen äger, skapas ökade möjligheter för parkering och för handel och 

kontor. 

Den ändrade markanvändningen bedöms inte innebära betydande 

miljöpåverkan och detaljplanen avviker inte från kommunens översikts- 

och tillväxtplan. Planen har handlagts med så kallat utökat förfarande. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2017-05-17 § 36 beslutat att 

godkänna granskningsutlåtandet. Beslutsorgan är kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 146 att återremittera 

detaljplanen för att området som är utlagt som DCK (del av Arvidsjaur 6:2) 

och som gränsar till markerat område natur i planområdets sydvästra del 

ska undantas från planförslaget. 

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget och berörd yta (del 

av Arvidsjaur 6:2) har tagits bort från planområdet och därigenom även 

från planen som helhet. 

Återremissen innebär att ett nytt beslut vad gäller detaljplanen ska tas i 

både miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden och i kommunfullmäktige. 

För att påskynda processen har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

2017-11-21 § 80 delegerat till nämndens ordförande att besluta om att 

godkänna granskningsutlåtande och överlämna detaljplan och 

detaljplanehandlingar för kvarteret Renen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Detaljplan för kvarteret Renen m.fl. antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Kf 2017-10-31 § 146 

Ks § 205 2017-09-12 

Detaljplanehandlingar 

Utdragsbestyrkande 
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Investeringsredovisning 

för år 2017 

Bilaga ./. 

Ks § 26 Dnr 00116/2016 041 

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 

årets investeringar. 

Redovisning över färdigställda investeringar har upprättats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Investeringsredovisning för 2017 godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Investeringsredovisning 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06 § 26. 

Investeringsredovisning år 2017 

NÄMND/ENHET Budget Investerat Kvar 

t.o.m. av budget 

(tkr) 2017 2017-12-31 2017 

Barn- och ungdomsnämnden 3 229 2 700 529 

Socialnämnden 2 170 1 103 1 067 

Kommunstyrelsen 

Räddningstjänsten 1 171 848 323 

Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder 
för säker ledning 660 126 535 

Stödfunktionen 2 450 279 2 171 

IT-enheten 1 992 1 652 339 

Arbetsmarknad, kultur och integration 831 293 538 

Kostenhet 2 200 1 662 538 

Fastigheter 12 276 4 780 7 497 

Gatu- och Parkenheten 3 793 2 188 1 605 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 

30 772 15 631 15 142 

AFFÄRSVERKSAMHETER 

Stadsnät 7 683 403 7 280 

Camp Gielas 2 402 2 173 229 

Vatten och Avlopp 10 289 3 328 6 961 

Avfallsenheten 437 100 337 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 

20 811 6 004 14 807 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD OCH 
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

51 583 21 635 29 949 
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Redovisning av motioner 

år 2017 

Ks § 27 Dnr 00026/2018 009 

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

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

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 

beredning ej har slutförts. 

Redovisning av inlämnade motioner under 2017 har upprättats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Sandström 

Utdragsbestyrkande



     
 

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

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-01-26 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
 

 
Kommunfullmäktige 
 
 

Direktval 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av motioner 
 
Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 
 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 
kornmunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 
beredning ej slutförts. 
 
Redovisning av inlämnade motioner under 2017 görs i bilaga. I redovisningen 
redovisas, för ledamöternas kännedom, även de motioner vars beredning slutförts.  
 
 
 
 
Lotta Sandström 
Sekreterare fullmäktige 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-01-26 
 

Dnr 00026/2018 -009 



 
 
 
Redovisning av motioner inlämnade 2017 
 
Mottagen av 
Kf / Dnr 

Motion Remitterad 
till 

Kommentar 

2017-04-06 
Dnr 111/2017 

Motion - Åtgärda ej fungerande 
ljudanläggning i 
fullmäktigesalen eller byt lokal 
- Leif Enberg (v) 

Kommunchef 
Ulf Starefeldt 

Färdigbehandlad. 
Beslut av Kf 2017-10-31. 

    

2017-04-06 
dnr 123/2017 

Motion - Åtgärdsplan med 
anledningen av hög 
personalomsättning bland 
socialnämndens chefer 
- Lotta Åman (s) 

HR-chef 
Åsa Fjällman 

Färdigbehandlad. 
Beslut av Kf 2017-10-31 

    

2017-10-05 
Dnr 257/2017 

Motion - Besparingsförslag - 
Samordning av biblioteket och 
turistbyrån 
- Lars Ralph (m) 

Kommunchef 
Ulf Starefeldt 

Under beredning. Behandlas 
av kommunstyrelsen 6 
februari 2018. 

    

2017-11-28 
Dnr 307/2017 

Motion – Försäljning av Camp 
Gielas 
- Bjarne Hald (c)  

Kommunstyrelsens 
ordförande 
Lotta Åman 

Under beredning. 

    

2017-11-28 
dnr 308/2017 

Motion – Fungerande 
skoterleder 
- Britt-Inger Hedman (v) 

Fritidschef 
Katarina Landstedt 

Under beredning. 

 
_____ 
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Redovisning av ej 

verkställda beslut år 2017 

Ks § 28 Dnr 00028/2018 101 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej 

verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige. 

Redovisning av ej verkställda beslut 2017 har upprättats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisningen godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Sandström 

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 2018-01-26 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
 

 
Kommunfullmäktige 
 
 

Direktval 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av ej verkställda beslut 
 
Presidiet har beslutat att en förteckning över ej verkställda beslut ska redovisas för 
fullmäktige en gång per år. 
 
Viktigt att notera är att medborgarförslag har, precis som motioner, en maximal 
handläggningstid om ett år efter inlämnandet. 
 
Ej verkställda beslut för perioden 2017-01-01--12-31 redovisas i bilaga. 
 
 
 
 
Lotta Sandström 
Sekreterare fullmäktige 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-01-26 
 

Dnr 00028/2018 -101 



Redovisning av ej verkställda beslut – 2017-01-01—2017-12-31 
 

Datum / Dnr Ärende Remitterad 
till 

Kommentar 

 

2017-04-07 
Dnr 108/2017 

Asfalterade gator i Moskosel 
(Medborgarförslag) 

Gatu- och Va-
chef 

Under beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2017-08-29 att 
bordlägga till dess att regler för 
bidrag till enskilda vägar har 
antagits. 

 

2017-05-23 
Dnr 151/2017 

Integrationsplan för 
Arvidsjaurs kommun 

Integrations-
samordnare 

Under beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2017-05-23 
återremittera ärendet för 
revidering.  

 

2017-06-07 
Dnr 175/2017 

Regler för bidrag till enskilda 
vägar 

Samhällsbygg-
nadskontoret 

Under beredning.  

 

2017-06-12 
Dnr 187/2017 

Räddningstjänstens lokalbehov 
m m 

Räddningschef Under beredning.  
 

 

2017-09-12 
Dnr 239/2017 

Översyn av kostenhetens 
verksamhet 

Kostchef Under beredning.  
 

 

2017-10-31 
Dnr 243/2017 

Revisionrapport - Granskning 
av VA-verksamheten 

Samhällsbygg-
nadskontoret 

Under beredning.  
 

 

2017-10-31 
Dnr 243/2017 

Revisionsrapport - Granskning 
av miljöarbete 

Samhällsbygg-
nadskontoret 

Under beredning.  
 

 
 

2017-10-31 
Dnr 274/2017 

Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 
mandatperioden 2019-2022 

Kf presidium Under beredning.  
 

 

2017-11-30 
Dnr 301/2017 

Riktlinjer för diskriminering 
och likabehandling 

HR-enheten Under beredning.  
Förslag ute på remiss till de 
fackliga organisationerna. 

 

2017-11-30 
Dnr 302/2017 

Riktlinjer för hot och våld HR-enheten Under beredning.  
Förslag ute på remiss till de 
fackliga organisationerna. 

 

2017-11-30 
Dnr 303/2017 

Riktlinjer för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

HR-enheten Under beredning.  
Förslag ute på remiss till de 
fackliga organisationerna. 

 

2017-11-28 
Dnr 307/2017 

Motion - Försäljning av Camp 
Gielas 

Kommun 
styrelsens 
ordförande 

Under beredning.  
 

 

2017-11-28 
Dnr 308/2017 

Motion - Fungerande 
skoterleder 

Fritidschef Under beredning.  
 

 

2017-11-28 
Dnr 310/2017 

Översyn av riktlinjer för bidrag 
ur vattenregleringsmedel 

Kf presidium Under beredning.  
 

 

 
  



 
Redovisning av ej verkställda beslut som ligger kvar från redovisning för år 2016 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 
Kommentar 

    

2016-02-09 
Dnr 39/2016 

Sim- och sporthallens 
underhålls- och 
renoveringsbehov 

Samhälls-
byggnads 

Under beredning. 
Kommunstyrelsens au har gett 
ett inriktingsbeslut till AG att 
ta fram förslag till 
nybyggnation enl. olika 
alternativ 

    

2016-05-18 
Dnr 148/2016 

Järnvägsgatan som huvudled Samhälls-
byggnadschef  

Tas upp till behandling när 
effekterna av Tjernfjellstunneln 
är kända. 

    

2016-06-20 
Dnr 190/2016 
 

 
 
2016-10-27 
Dnr 337/2016 

Motion - Försäljning av 
arrendetomter vid 
Arvidsjaursjön till arrendatorer 
 
Ett medborgarförslag lämnades 
2016-10-27 med samma 
innehåll.  

Planingenjör 
 

Under beredning. Ärendet  
 
 
 
Kommer att behandlas i 
samband med motionen. 

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

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 
Kommentar 

 

2014-11-11 
Dnr 305/2014 
 

Organisation för 
överförmyndarverksamheten 

Kommunfull-
mäktiges 
presidium 
Kommunchef  

Presidiet har beslutat att ärendet 
ska handläggas under 
mandatperioden. Ärendet väcks 
på nytt för beslut när 
organisationen setts över och 
förslag till ny organisation lagts. 

 

2015-03-24 
Dnr 81/2015 

Samordning av kommunens 
transporter 

Samhällsbygg-
nadskontoret 

Under beredning. 
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Lokalt partistöd för år 

2018 

Ks § 29 Dnr 00245/2017 010 

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen 

skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 

det idag. Nya regler gäller för kommunalt partistöd från och med 

mandatperioden 2014-2018, vilket bland annat innebär att partistöd endast 

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

Kommunalt partistöd för 2017 har fastställts av kommunfullmäktige till; 

* Grundstöd 20 000 kr

* Mandatbundet stöd 22 000 kr

Budgeterat partistöd för 2017 uppgår till totalt 758 000 kronor. 

Centerpartiet och socialdemokraterna har lämnat in var sitt förslag till 

partistöd. Ett av förslagen differentierar storleken på stödet så att partier 

över 7 mandats representation erhåller mindre stöd än de som ligger under 

den gränsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07 § 272 att återremittera ärendet för 

att ta reda på innebörden i kommunallagens skrivning; ”stödet får inte 

utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti”. 

SKL har lämnat svar på frågan. Svaret framgår av kommunstyrelsens 

tjänsteskrivelse. 

Yrkande under sammanträdet 

Lotta Åman (s) 
Nuvarande partistöd kvarstår under den tid som återstår av innevarande 

mandatperiod. 

Bjarne Hald (c) 
Nytt grundstöd 27 500 kronor. 

Nytt mandatbundet stöd 20 000 kronor upp till 7 mandat. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2017-11-07 § 272 

Au 2017-11-01 

Förslag till förändring i partistöd 

Utdragsbestyrkande
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16, forts. 
Ks § 29, forts. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Bjarne Halds yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Grundstödet fastställs till 27 500 kronor.

2. Det mandatbundna stödet fastställs till 20 000 kronor/mandat upp till

sju (7) mandat.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2017-11-07 § 272 

Au 2017-11-01 

Förslag till förändring i partistöd 

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun 
Årviesjtivrien kommuvdna 

Datum 

2018-01-29 

Handläggare 

  

Direktval 

Arvidsiaurs kommun 
Korr.imunsyre+sen 

2018 -01- 2 9 
Lii)nr2 Lis_jzoi;,  

Kommunstyrelsen 

   

Återremiss — Lokalt partistöd för 2018 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-07 behandlades partistöd för 2018. 
Olika förslag till fördelning av partistödet las av centerpartiet och 
socialdemokraterna. Ett av förslagen var utformat så att grundbeloppet 20000 
kr/mandat betalas ut t.o.rn. sjunde mandatet. För alla mandat därefter skulle inget 
mandatbundet stöd betalas ut. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att ta reda på om det stred mot 
skrivningen i kommunallagen "Stödet får inte utformas så att det ottillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti" 

Frågan har ställts till förbundsjurist på SKL som lämnat följande svar: 

När det gäller den föreslagna ändringen så rent generellt kan beslut om partistöd 

missgynna både mindre och större partier. Normalt är det de mindre som missgynnas 

eftersom de stora brukar få sin vilja igenom i fullmäktigebehandlingen. I detta fall 

missgynnas S mest men även C i någon mån. Frågan om det är otillbörligt  .  Det är det totala 

stödets fördelning i det särskilda fallet som avgör om det blir otillbörligt eller ej. S  ,  med 12 

mandat,  får  i det aktuella  fallet 167 500:-  totalt i årligt stöd och de två partier med vardera 

ett mandat får var och en totalt 47 500:-  .  Det  blir  för de minsta partierna 47 500 utslaget 

per mandat och för S 13 985:- par mandat. Det lutar åt att det blir otillbörligt. Dessutom om 

mandatfördelningen efter nästa mandatperiod skulle bli ännu mer skev (kanske inte så 

troligt men teoretiskt möjligt) så att de stora blir större och de små mindre så skulle det 

missgynna de stora ännu mer. 

Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

— 

Ulf tarefeldt 
Kommunchef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

kommun arvidsjaur.se 	 5143-7903 933 81 ARV1DSJAUR 0960-155 00, växel 	 0960-129 40 



Förslag till nytt partistöd      

      

Dagens 
system      

 

   Mandat  Grundbelopp  22000 kr/mandat  Tot parti   

S  12        20 000 kr   264000       284 000 kr    

C  9        20 000 kr   198000       218 000 kr    

V  4        20 000 kr   88000       108 000 kr    

L  1        20 000 kr   22000         42 000 kr    

M  1        20 000 kr   22000         42 000 kr    

SD  2        20 000 kr   44000         64 000 kr    

   29      120 000 kr   638000      758 000 kr    

       

SD erhåller inget stöd fn, m a a saknar lokal organisation.   

       

Socialdemokraternas förslag     

   Mandat  Grundbelopp  15000 kr/mandat  Tot parti 
Skillnad mot nu 
gällande partistöd 

S  12        27 500 kr   180000       207 500 kr   ‐ 76 500 kr 

C  9        27 500 kr   135000       162 500 kr   ‐ 55 500 kr 

V  4        27 500 kr   60000         87 500 kr   ‐ 20 500 kr 

L  1        27 500 kr   15000         42 500 kr   500 kr 

M  1        27 500 kr   15000         42 500 kr   500 kr 

SD  2        27 500 kr   30000         57 500 kr   ‐ 6 500 

   29      165 000 kr   435000      600 000 kr   ‐ 158 000 kr 

       

      

Centerpartiets förslag     
 

   Mandat  Grundbelopp  20000 kr/mandat  Tot parti 
Skillnad mot nu 
gällande partistöd 

S  12        27 500 kr   140000       167 500 kr   ‐ 116 500 kr 

C  9        27 500 kr   140000       167 500 kr   ‐ 50 500 kr 

V  4        27 500 kr   80000       107 500 kr   ‐ 500 kr 

L  1        27 500 kr   20000         47 500 kr   5 500 kr 

M  1        27 500 kr   20000         47 500 kr   5 500 kr 

SD  2        27 500 kr   40000         67 500 kr   3 500 kr 

   29      165 000 kr   440000      605 000 kr   ‐ 153 000 kr 

       
 
 

Den verkliga besparingen i budget blir 158000 + 57500 då SD inte erhåller något partistöd = 215 500 kr i S 
förslag 
Den verkliga besparingen i budget blir 153000 + 67500 då SD inte erhåller något partistöd = 220 500 i C förslag 
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Taxa för 

räddningstjänstens externa 

verksamhet och 

tjänsteförsäljning enligt 

LSO och LBE 

Ks § 30 Dnr 00006/2018 051 

Kommunfullmäktige antog taxa för räddningstjänsten 2013-07-01 § 94. 

Räddningstjänsten har upprättat förslag till reviderad taxa för extern 

verksamhet och tjänsteförsäljning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning

enligt LSO och LBE antas.

2. Taxa antagen av kommunfullmäktige 2013-07-01 § 94 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2018-01-16 

Tjänsteskrivelse Lars-Erik Sundqvist 

Förslag till taxa 

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 2018-01-10 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Lars-Erik Sundqvist 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Taxor för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning utom 
brandförebyggande enligt LSO och LBE 
 
Bakgrund 
Taxorna har inte uppdaterats på många år och det finns därför anledning att revidera 
dessa.  
 
Bedömning 
Finansieringsgraden för den externa verksamheten och tjänsteförsäljningen bör höjas 
genom en uppräkning av taxorna för dessa tjänster.  
 
Förslag till taxor för brandförebyggande enligt LSO och LBE redovisas i ett annat 
ärende.   
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att fastställa förslaget till taxor för 
räddningstjänsten enligt bilaga.  
 
 
 
Lars-Erik Sundqvist 
Räddningschef 
 
Bilagor:  Taxeförslag 2018 
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-01-10 
 

Dnr 00006/2018 -051 



  1 

TAXOR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2018 
 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som hel. 

1.2 Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges. 

1.3 Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning av material 
tillkommer. 

1.4 Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela återanskaffnings-
värdet. 

1.5 Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas. 

1.6 För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den han har utsett, 
kostnaden. 

1.7 Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. Hyreskostnaden blir då 
reducerad i motsvarande grad. 

1.8 Alla priser är angivna utan moms. 

1.9 Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall 

2 Personalkostnader. Påbörjad timme räknas som hel timme. Exkl. moms 

2.1 Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00. 375 kr/tim 

2.2 Personalkostnader, övrig tid. 675 kr/tim 

2.3 Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 17.00 980 kr/tim 

2.4 Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1274 kr/tim 



  2 

 

3 Fordon Exkl. moms 

3.1 Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km kostnad tillkommer. 
Påbörjad timme räknas som hel timme. 

750 kr/tim 

3.2 Km-kostnad tunga fordon. 23 kr/km 

3.3 Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. Personalkostnad tillkommer. 11 kr/km 

3.4 Båt, snöskoter och terränghjuling och liknande hyrs endast ut till statlig 
räddningstjänst. Återlämnas fulltankade. 

Enligt fjällrädd-
ningens prislista 

3.5 Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats. Fast pris oavsett 
tid enligt överenskommelse i länet. Personalkostnader tillkommer. 

2200 kr/fordon 

4 Brandpumpar Exkl. moms 

  Eventuell transportkostnad enligt punkt 3. Pumpar återlämnas fulltankade. 
Del av dygn räknas som helt dygn. 

  

4.1 Klass 1 900 kr/dygn 

4.2 Klass 2. Personalkostnad för en brandman som kör pumparna tillkommer. 1800 kr/dygn 

4.3 Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar. 900 kr/dygn 

5 Brandslang och annan materiel Exkl. moms 

5.1 Uthyrning av brandslang. 130 kr/längd 
och dygn 

5.2 Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter skogs/gräsbrand. 0 kr om den 
återlämnas hel 
och rullad 

5.3 Slangarmatur, brandposthuvud, grenrör, strålrör, självresande kar och 
liknande. 

95 kr/st och 
dygn 

5.4 Elverk, minsta tid för debitering är 4 timmar. Därefter debitering per påbörjad 
timme. Återlämnas fulltankad. 

90 kr/tim 

5.5 Absol eller liknande saneringsmateriel. 215 kr/säck 
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6 Tryckluftsapparater Exkl. moms 

6.1 Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för industriellt bruk. 275 kr/fyllning 

7 Handbrandsläckare och brandmateriel Exkl. moms 

7.1 Uthyrning av handbrandsläckare. Om en släckare har använts av 
hyrestagaren debiteras den som såld.  

225 kr/dygn. 

7.2 Försäljning av brandsläckare, brandvarnare och liknande. Dagspris 

8 Rådgivning, utbildning och liknande Exkl. moms 

8.1 Kundanpassad brandutbildning c:a 3,5 tim inklusive praktik. Minst 5, max 
15 deltagare. Ej Heta Arbeten 

390 kr/deltagare 

8.2 Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori, c:a 1- 1,5 tim. 
Inga praktiska moment 

Endast 
resekostnader 

8.3 Transport av skadad/sjuk i terräng. Enligt samma 
överenskommelse 
som i Västerbotten

9 Lokaler Exkl. moms 

9.1 Lektionssal Arvidsjaur, hel dag >4 tim/ halv dag eller kväll. 750 kr/ 425 kr 

9.2 Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av låntagaren. 1800 kr/tillfälle 

10 Larmhantering Exkl. moms 

10.1 Anslutning av godkända, automatiska brand eller röklarm, samt hisslarm till 
räddningstjänstens utalarmeringsutrustning. 

Ingen kostnad 

10.2 Månatlig avgift för anslutna brand-, rök- eller hisslarm. 380 kr/larm 

10.3 Återställning och tillsyn vid utryckning som inte är brand. Larm orsakade av 
slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid nyinstallerade anläggningar 
debiteras från det tredje felaktiga larmet. Detsamma gäller för hisslarm. 

7200 kr/tillfälle 



  4 

 

11 
Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE. Tillsynerna är 
inte momsbelagda. 

Faktor 

 Se särskilt taxedokument  

12 Tillstånd LBE 

  Se särskilt taxedokument.  
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Motion 

- Besparingsförslag

Ks § 31 Dnr 00257/2017 009 

Lars Ralph (m) har lämnat följande motion: 

Bibliotekarierna vill visa litteraturens skatter och turistbyråns personal visar 

gärna kommunens skatter. Medborgarna är måttligt förtjusta i skatter. 

Arvidsjaurs kommun måste spara. Är det möjligt att samordna så att 

biblioteket och turistbyrån delar personal och lokal? 

Jag föreslår att 

Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur turistbyrån och biblioteket kan 

dela personal och lokal och hur kostnaden kan minska och servicen öka. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 138 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunchef har inlämnat skrivelse i ärendet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen besvaras med följande motivering;

Turistbyrån med destinationskontor har sagt upp nuvarande lokaler på

Storgatan från och med 2018-03-01. Verksamheten kommer att flytta

till kommunhuset och delar kommer att finnas i nuvarande reception.

På detta sätt kommer kostnaderna att minska med anledning av lägre

hyreskostnader samtidigt som servicen kommer att öka genom

samordning mellan turistbyrå, destinationskontor och reception. Därför

är det i nuläget inte aktuellt med någon flytt av turistbyrån till

biblioteket.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Au 2017-12-13 

Tjänsteskrivelse kommunchef 

Motion (m) 

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun 
Ärviesfrivrien kommuvdna 

Datum 

2017-11-30 

Flandläggare 

Kernmuu'. 

2017 -11- 3 0 
Kommunstyrelsen 

   

Direktval 
r- 

Svar på motion "Besparingsförslag" 
Dnr 257/2017 

Förslag till svar på motion 

Turistbyrån med destinationskontor har sagt upp nuvarande lokaler på Storgatan från 
och med 2018-03-01. Verksamheten kommer att flytta till kommunhuset och delar 
kommer att finnas i nuvarande reception. 

På detta sätt kommer kostnaderna att minska med anledning av lägre hyreskostnader 
samtidigt som servicen kommer att öka genom en samordning mellan turistbyrå, 
destinationskontor och reception. 

-  4411, 
Ulf "arefeldt 
Kommunchef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 933 81 ARV1DSJAUR kommun arvidsjaurse 	 5143-7903 
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Från:
Till:
Kopia:
Datum:              
Ärende:             

Lars Ralph 
Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun 
2017-10-05
Motion till KF

Besparingsförslag 

Bibliotekarierna vill visa litteraturens skatter och turistbyråns personal visar gärna kommunens skatter. 
Medborgarna är måttligt förtjusta i skatter. Arvidsjaurs kommun måste spara. Är det möjligt att samordna 
så att biblioteket och turistbyrån delar personal och lokal? 

Jag föreslår att
Kommunchefen  får i uppdrag att utreda hur turistbyrån och biblioteket kan dela personal och lokal  och 
hur kostnaden kan minska och servicen öka. 

Lars Ralph (M)
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Motion – Mindre klasser 

ger högre resultat i skolan 

Ks § 32 Dnr 00218/2015 009 

En motion har 2015-10-27 § 137 inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli 

Jorsell (s) till kommunfullmäktige om mindre klasser ger högre resultat i 

skolan. 

”Det finns många olika sätt att mäta hur bra en skola egentligen är. Det finns 

SALSA, Bästa Skolkommun, SKL:s öppna jämförelser med flera. 

Ett viktigt mått är hur stor andel elever som nått målen i alla ämnen. 

Skollagen säger att: 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt SOM 

möjligt enligt utbildningens mål. 

Om man tittar på SKL:s öppna jämförelser om hur många elever som nått 

målen ger det en bra bild av hur skolan har lyckats med detta. 

I SKL:s Öppna jämförelser 2015 som gäller skolåret 2013/14 låg Arvidsjaur 

på plats 274 av 290 totalt sett. 

2011 hade 81,6% av eleverna nått målen i alla ämnen vilket även var det år 

som Arvidsjaur var Bästa Skolkommun. 2014 var det 61%, vilket ger en 

282:a plats av 290 i SKL:s mätning på just den punkten. 

Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta. För 

Arvidsjaurs och våra barns framtid är goda skolresultat viktigt. Vi behöver 

medborgare som kan ta arbeten och försörja sig själva. Det är oerhört viktigt 

för den enskilde eleven att man far de bästa förutsättningarna för att lyckas i 

skolan och får en grund att stå på inför vuxenlivets alla utmaningar. 

Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. En bra skola är en 

förutsättning för detta. 

Man har inte lyckats rekrytera lärare till alla tjänster, många av de anställda 

är obehöriga eller har aldrig varit i skolans värld. Detta gäller från 

förskoleklass till gymnasiet. Det krävs en vision och kraftfulla åtgärder och 

en tydlig riktning. En vilja från politiken att satsa på det som är viktigt — 

skolan. 

Det är av yttersta vikt att personal rekryteras till alla tjänster. 

I dagsläget har årskurs 7 som är tre klasser med ca 17 i varje klass — vilket 

är bra storlek på klasserna — slagits ihop till två grupper med ca 28 elever i 

varje då de har matematik/no/svenska och engelska. De är således större 

grupper i kärnämnena än i klassen. Detta är inte acceptabelt! 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Bun § 85 2017-12-04 

Motion 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 

.  

Ks § 32, forts. 

Ett flertal internationella och svenska studier av klasstorlekens effekt på 

elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både för 

elevernas kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra på 

arbetsmarknaden senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt enkelt 

bättre. 

Då väljer Fridhemsskolan att göra precis tvärtom - göra undervisnings-

grupperna större. 

Detta kommer att ge resultat i form av försämrade resultat och elever som 

inte kan nå sin fulla potential. 

Vi föreslår att: 

- i Arvidsjaurs skolor skall man sträva efter att ha små

undervisningsgrupper med max ca 15 elever i varje.

- det arbetas fram en långsiktig plan för att klara personalförsörjning av

kompetent personal till skolan med kontakter på lärosäten med

lärarutbildning, marknadsföring av kommunens skolor mm.”

Kommunstyrelsen återremitterade motionen 2016-05-10 § 102 samt 

2016-10-17 § 205. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2017-12-04 § 85 behandlat ärendet och 

föreslår att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med följande motivering;

Barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter är positiva till

motionens innehåll. Dock finns i nuläget varken lokaler eller

ekonomiska möjligheter att anställa den personal som krävs, varför

barn- och utbildningsnämnden inte anser det realistiskt att bifalla

motionen.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Bun § 85 2017-12-04 

Motion 

Utdragsbestyrkande
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Motion - Mindre klasser ger högre resultat i skolan.  

Det finns många olika sätt att mäta hur bra en skola egentligen är. Det finns 
SALSA, Bästa Skolkommun, SKL:s öppna jämförelser med fiera. 

Ett viktigt mått är hur stor andel elever som nått målen i alla ämnen. Skollagen 
säger att:  3 §  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.för att de utifrån sina egna 

jörutsättningar ska kunna utvecklas så långt SOM möjligt enligt utbildningens 

mål. 

Om man tittar på SKL:s öppna jämförelser om hur många elever som nått målen 
ger det en bra bild av hur skolan har lyckats med detta. 

I SKL:s Öppna jämförelser 2015 som gäller skolåret 2013/14 låg Arvidsjaur på 
plats 274 av 290 totalt sett. 

2011 hade 81,6% av eleverna nått målen i alla ämnen vilket även var det år som 
Arvidsjaur var Bästa Skolkommun. 2014 var det 61%, vilket ger en 282:a plats 
av 290 i SKL:s mätning på just den punkten. 

Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta. För Arvidsjaurs 
och våra barns framtid är goda skolresultat viktigt. Vi behöver medborgare som 
kan ta arbeten och försörja sig själva. Det är oerhört viktigt för den enskilde 
eleven att man far de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan och får en 
grund att stå på inför vuxenlivets alla utmaningar. Arvidsjaur ska vara en 
attraktiv kommun att bo och leva i. En bra skola är en förutsättning för detta. 

Man har inte lyckats rekrytera lärare till alla tjänster, många av de anställda är 
obehöriga eller har aldrig varit i skolans värld. Detta gäller från förskoleklass till 
gymnasiet. Det krävs en vision och kraftfulla åtgärder och en tydlig riktning. En 
vilja från politiken att satsa på det som är viktigt — skolan. 

Det är av yttersta vikt att personal rekryteras till alla tjänster. 

I dagsläget har årskurs 7 som är tre Idasser med ca 17 i varje klass — vilket är bra 
storlek på Idasserna — slagits ihop till två grupper med ca 28 elever i varje då de 



har matematikino/svenska och engelska. De är således större grupper i 
kärnämnena än i Idassen. Detta är inte acceptabelt! 

Ett flertal internationella och svenska studier av klasstorlekens effekt på 
elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både för elevernas 
kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra på arbetsmarknaden 
senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt enkelt bättre. 

Då väljer Fridhemsskolan att göra precis tvärtom — göra undervisningsgrupperna 
större. 

Detta kommer att ge resultat i form av försämrade resultat och elever som inte 
kan nå sin fulla potential. 

Vi föreslår att : 

i Arvidsjaurs skolor skall man sträva efter att ha små 
undervisningsgrupper med max ca 15 elever i varje. 
det arbetas fram en långsiktig plan för att klara personalförsörjning av 
kompetent personal till skolan med kontakter på lärosäten med 
lärarutbildning, marknadsföring av kommunens skolor mm. 

Kristina Taimi (s) ledamot i Kommunfullmaktige. vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden 

Annelie Jorsell (s) ersättare i Kommunfullmäktige. ledamot i Barn och utbildningsnämnden 
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Motion – Översyn av 

föreningsstöd till aktiva 

och verksamma föreningar 

Ks § 33 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 föreslot 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

Yttrande har lämnats av kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, med en 

lösning av lokalfrågan för föreningar i Glommersträsk. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Yttrande Lotta Åman 

Kf 2017-11-28 § 188 

Ks § 275 2017-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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20, forts. 
Ks § 33, forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslagsställaren informeras om möjligheten för föreningar att nyttja

skolbiblioteket i Glommersträsk.

2. Lokalen tillförs kommunens regelverk för uthyrning av allmänna

lokaler.

3. Motionen är besvarad.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Yttrande Lotta Åman 

Kf 2017-11-28 § 188 

Ks § 275 2017-11-07 

Utdragsbestyrkande 



Arvidsjaurs "kommun 
KommunS1yrelsen 

2014 -11- 2 4 

Dnr 3 35/zON - OD1 
I 

Arvidsjaur den 24/11 2014 

Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill åte rinföra 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 viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska den sociala 

segregationen och skapa förutsättn ingarför 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. 

:5 Oc.- /v) den7 O i.&-ra Te-ri'7 a/J O V tVVJ ~ T ~ pa rf-,' >LVi 

f -l II WJ~llc -h'/ e 1 {U-t f'e-r. 
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Motion – Attraktiv 

arbetsgivare 

Ks § 34 Dnr 00187/2015 009 

Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) lämnade 2015-06-23 följande 

motion: 

”Med anledning av kommunfullmäktiges övergripande mål "Attraktiv 

arbetsgivare", föreslår jag kornmunfullmäktige beslutar om att ta fram ett 

övergripande strategidokument med vad som menas med att vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

Viss styrning finns i det "Personalpolitiska handlingsprogrammet" om vad 

verksamheterna kan göra inom ramen för personalpolitiken. Detta börjar 

dock vara en aning föråldrat och en helhetsöversyn är på sin plats. Vad har 

ex. kommunfullmäktige för vilja med sina fokusområden 

"Kompetensförsörjning" och "Arbetsmiljö"? 

När kommunen gjorde sin SWOT-analys, visade det sig att samtliga 

verksamheter ser svårigheter att rekrytera rätt personal. Därför bör en 

översyn göras över verksamhetsgränserna och gärna över partigränserna för 

att få kontinuitet inom personalpolitiken. 

Vid framtagande av denna strategi, vill jag att det även undersöks om 

bruttolöneavdrag via en samarbetspartner som t.ex. Benify skulle öka 

kommunens attraktivitet. Motionen överlämnades till HR-chef för 

beredning”. 

I egenskap av personalorgan har kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat 

med motionen, bland annat genom att via enkäter till 

arbetstagarorganisationerna kartlägga vad medarbetarna anser vara viktigt. 

Av de synpunkter som lämnats in var en friskvårdstimme högst prioriterad. 

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse daterad 2018-01-29 föreslagit att 

motionen bifalls innebärande att ett strategidokument upprättas för senare 

politiskt beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef Ulf Starefeldt 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 34, forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles.

2. Ett strategidokument "Arvidsjaur som attraktiv arbetsgivare" upprättas

med följande mål:

Att vara en attraktiv arbetsgivare är

att kommuninvånarna ska få en god service

att medarbetarna ska trivas på sina arbetsplatser samt

att kommunen vid rekrytering attraherar nya kompetenta medarbetare

till verksamheterna

3. Dokumentet ska omfatta följande områden, sett ur perspektivet

Attraktiv arbetsgivare, när det gäller:

Ledarskap / Medarbetarskap

Lagarbete / Delaktighet

Arbetsmiljö / Hälsa / Samverkan

Kompetensförsörjning / Rekrytering

Jämställdhet / Mångfald

Lön / Anställningsvillkor

4. Förslag till strategidokument ska färdigställas till kommunstyrelsens

arbetsutskotts sammanträde den 22 maj 2018.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef Ulf Starefeldt 

Utdragsbestyrkande 
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Motion - Attraktiv arbetsgivare 

Marcus Lundberg (s) lämnade 2015-06-23 in en motion om Attraktiv arbetsgivare. 
Han vill att kommunfullmäktige beslutar att ett övergripande strategidokument ska 
tas fram där det framgår vad som menas med begreppet Attraktiv arbetsgivare. 

I motionen nämns att viss styrning finns i det personalpolitiska handlingsprogramet 
om vad som kan göras inom ramen för personalpolitiken. Likt det som nämns i 
motionen så är programmet föråldrat och det arbetas med översyn och revidering av 
de olika styrdokurnenten eftersom. 

Under beredning av motionen har den politiska arbetsgrupp som arbetat med 
beredningen skickat motionen till samtliga arbetstagare och förvaltningschefer på 
remiss för att kartlägga vad medarbetarna anser vara viktigt. 

De svar som kommit in handlar i stort sett om attraktiva arbetsförhållanden som höjt 
friskvårdsbidrag, stöd till högskolestudier, friskvårdstimrne, löneväxling semester 
(infört) etc. Det finns även några svar som nämnder arbetsmiljö, bemötande, 
arbetsklimat, personalförsörjning etc. 

Arvidsjaurs kommun erbjuder redan nu många förmåner till sina medarbetare av 
vilka en del önskats via de svar som kommit in, t.ex, friskvårdsbidrag, gratis kaffe, 
vissa provtagningar och blodgivning på arbetstid, ekonomiskt stöd vid 
rökavvänjning, ersättning för terminalglasögon, julileumsgåva 25 år m.m, m.m. Detta 
finns väl dokumenterat. Remissvaren visar att många medarbetare saknar kunskap 
om flera av de förmåner som redan finns. 

Den mer abstrakta delen av att vara attraktiv arbetsgivare som att medarbetaren 
känner till arbetsgivarens förväntningar, arbetstillfredsställelse, ett gott arbetsklimat i 
hela organisationen, trygg på jobbet, goda relationer inom och utom arbetslagen, att 
bli sedd etc. är en viktig del i att locka människor att arbeta och vilja stanna hos 
kommunen. Att veta arbetsgivarens förväntningar och ha insikt om hur var och ens 
roll påverkar sammanhanget är också en viktig del. Den feedback som medarbetaren 
får från de sociala kontakterna på arbetsplatsen påverkar i vilken mån de ser 
arbetsförhållandena som attraktiva. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARV1DSJAUR 
	

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



Ledarskapet är centralt för att verksainheten ska kunna utvecidas. 
Möjligheten att kunna påverka sin lön och anställningsvillkor är viktiga verktyg för 
att stimulera goda arbetsinsatser. 

Förslag till beslut 

Motionen bifalles. 

Ett strategidokument "Arvidsjaur som attraktiv arbetsgivare" upprättas med följande 
förslag till mål: 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är 

att kommuninvånarna ska få en god service, 
att medarbetarna ska trivas på sina arbetsplatser samt 
att kommunen vid rekrytering ska kunna attrahera nya kompetenta medarbetare till 
verksamheterna 

Dokumentet föreslås omfatta följande områden, sett ur perspektivet Attraktiv 
arbetsgivare, när det gäller: 

Ledarskap / Medarbetarskap 
Lagarbete / Delaktighet 
Arbetsmiljö / Hälsa / Samverkan 
Kompetensförsörjning / Rekrytering 
Jämställdhet / Mångfald 
Lön / Anställningsvillkor 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Ulf arefeldt 
Kommunchef 



Arvidsjaul,,, 
Kommunsyl.,Y 

Motion Attraktivare arbetsgivare 	2015 -06- 23 

on 37- 

Med anledning av kommunfullmäktiges övergripande 

mål "Attraktiv arbetsgivare", föreslår jag 

kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett 
övergripande strategidokument med vad som menas 

med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Viss styrning finns i det "Personalpolitiska 

handlingsprogrammet" om vad verksamheterna kan 

göra inom ramen för personalpolitiken. Detta börjar 

dock vara en aning föråldrat och en helhetsöversyn är 
på sin plats. Vad har ex. kommunfullmäktige för vilja 

med sina fokusområden "Kompetensförsörjning" och 

"Arbetsmiljö"? 

När kommunen gjorde sin SWOT-analys, visade det sig 
att samtliga verksamheter ser svårigheter att rekrytera 

rätt personal. Därför bör en översyn göras över 
verksamhetsgränserna och gärna över partigränserna 

för att få kontinuitet inom personalpolitiken. 

Vid framtagande av denna strategi, vill jag att det även 

undersöks om bruttolöneavdrag via en 

samarbetspartner som t.ex. Benify skulle öka 

kommunens attraktivitet. 

Marcus LundbLérg 
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Motion - Bruttolöneavdrag 

för ögon- och öron-

operationer samt större 

tandläkarbehandlingar 

Ks § 35 Dnr 00298/2013 009 

Fullmäktigeledamoten Annika Öberg (m) lämnade 2013-11-25 följande 

motion: 

Arvidsjaurs kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare och därför 

motionerar moderaterna i Arvidsjaur för att kommunen ska medge brutto-

löneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehand-

lingar. 

Bruttolöneavdraget innebär att kommunen betalar för operationen och 

avdrag görs på den anställdes bruttolön till dess att skulden är reglerad. 

Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på 

beloppet eftersom den anställdes bruttolön sänks lika mycket. 

Ett räkneexempel: En ögonoperation som kostar 50 000 kronor. 

• Arbetsgivaren betalar fakturan och drar beloppet på arbetstagarens lön

efter en avtalad avbetalningsplan på t.ex. tio månader.

• Arbetstagaren, som tjänar 25 000 kronor i månaden, får efter

bruttolöneavdraget 20 000 kronor i lön som då blir underlag för sociala

avgifter och källskatt.

• Detta ger en besparing för arbetsgivaren med 50 000 kr*40%=20 000 kr.

• Arbetstagaren sänker sin bruttoinkomst med 50 000 kronor. Detta ger en

sänkning av marginalskatten – som är olika stor beroende på hur hög

inkomst den anställde har.

Arvidsjaurs kommun kan även spara pengar på att arbetstagaren efter en 

ögonoperation inte behöver terminalglasögon eller andra hjälpmedel för att 

utföra sitt jobb. 

Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöne-

avdrag är bland annat Kiruna, Umeå, Karlstad, Laholm, Borgholm och 

Ystad. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2015-06-23 § 103 motionen för att den 

skulle beredas i samband med motionen om Attraktiv arbetsgivare 

(dnr 187/2015). 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Kf § 103 2015-06-23 

Tjänsteskrivelser Marie Strinnholm och Helena Landström 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 51 

22, forts. 
Ks § 35, forts. 

Kommunchefen har lämnat tjänsteyttrande daterat 2018-01-29. Det finns 

även tidigare inlämnade tjänsteyttranden i ärendet daterade 2014-10-10 och 

2015-04-13. 

Yrkanden under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till motionen i sin helhet. 

Margot Holmqvist (v) 

Avslag till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden, varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen bifallit Bjarne Halds yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles, vilket innebär att Arvidsjaurs kommun inför

möjlighet till bruttolöneavdrag för ögon och öronoperationer samt

större tandläkarbehandlingar.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Kf § 103 2015-06-23 

Tjänsteskrivelser Marie Strinnholm och Helena Landström 

Utdragsbestyrkande



Så här fungerar bruttolöneavdrag 

Din arbetsgivare har rätt att bekosta privat sjukvård för dig som anställd och med det menas vård som inte 

är offentligt finansierad. En sådan förmån är skattefri för arbetstagaren, dock inte avdragsgill för 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren har alltså möjlighet att betala för din operation och i samråd med dig göra 

motsvarande löneavdrag helt efter er överenskommelse. Bruttolöneavdrag är väldigt förmånligt för 

arbetstagaren och arbetsgivaren tar in den ej avdragsgilla kostnaden för ögonoperationen genom 

löneavdraget och de minskade sociala avgifterna. 

Hur mycket kan du spara? 

Exempel 1 

Besparing på en ögonoperation som kostar 28 000 kr. 

Bruttolöneavdrag med 2 800 kr/mån under 10 månader). 

För den anställde (skattetabell 32, kolumn 1): 

Exempel 2 

Besparing på en ögonoperation som kostar 49 900 kr. 

Bruttolöneavdrag med 4 900 kr/mån under 10 månader). 

För den anställde (skattetabell 32, kolumn 1): 



Arvidsjaurs kommun 
Ärviesjtivrien kommuvdna 

Datum 

Handläggare 

Kommunstyrelsen 

Direktval 

Atvidsjaurs kommun 
Kommunstyr eksen 

20fh -01- 29 

tl 011  .97 61 9/ 2N3 

Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större 
tandläkarbehandlingar 
Dnr 298/2013 

Annika Öberg (m) lämnade 2013-11-25 in en motion om bruttolöneavdrag för ögon-
och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar. 

Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen 2015-06-23 § 103 beslutade 
fiffirnäktige att den skulle ingå i arbetet med att ta ett helhetsgrepp för att nå 
fullmäktiges mål som en attraktiv arbetsgivare, samt att den skulle beredas med den 
motion om Attraktiv arbetsgivare som lämnades in vid samma 

Motionen om Attraktiv arbetsgivare handlar till stort om att ta fram ett 
strategidokument om hur kommunen ser på att vara en attraktiv arbetsgivare inom 
olika personalpolitiska områden, medan motionen som här avses handlar om att 
bevilj a bruttolöneavdrag. Jag föreslår därför att framtagande och presentation av ett 
strategidokument presenteras senare för beslut samt att förslag till beslut beträffande 
denna motion fattas vid dagens sammanträde. 

Beredningen av motionen handlar endast om bruttolöneavdrag för ögonoperationer, 
inte om ett generellt bruttolöneavdrag för annat. Ett positivt beslut öppnar alltså inte 
upp för bruttolöneavdrag för andra tjänster. 

Älvsbyns kommun har erbjudit bruttolöneavdrag för ögonoperationer sedan våren 
2013. De som nyttjat möjligheten är relativt sett få och man har inte kunnat se att 
någon inkomstgrupp är överrepresenterad. Erbjudandet har mottagits positivt av 
medarbetama i Älvsbyns kommun. 

Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag är 
bland annat Kiruna, Umeå, Karlstad, Laholm, Borgholm och Ystad. 

Rutiner runt handläggningen framgår av Helena Landströms tjänsteskrivelse daterad 
2015-04-13. Den administrativa tidsåtgången beräknas som liten. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

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



Slutsats 

Det blir allt vanligare att göra en ögonoperation för att kunna lägga bort glasögonen. 
Operationen kostar dock en del pengar och att erbjuda bruttolöneavdrag är ett sätt för 
många att kunna genomföra en önskad synkorrigering. 

Det finns anledning att tro att ett införande av bmttolöneavdrag för ögonoperationer 
inom Arvidsjaurs kommun skulle följa Älvsbyns erfarenheter. 

Om fullmäktige skulle bifalla motionen i delen ögonoperationer kommer givetvis 
överenskommelse att upprättas med medarbetaren som reglerar storlek och tid på 
bruttolöneavdraget, vad som händer om anställningen upphör, vad som händer vid 
sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet och dödsfall etc. 

Bruttolöneavdrag för ögonoperationer ökar Arvidsjaurs kommuns attraktivitet som 
arbetsgivare och svarar därmed mot fullmäktiges mål. 

Förslag till beslut 

Motionen bifalls i delen bruttolöneavdrag för ögonoperationer 

Motionen avslås i delen öronoperationer och större tandläkarbehandlingar 

Bruttolöneavdrag för ögonoperationer görs möjlig från 15/3 2018 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande 

14-LT520-rsit— 
Ulf STärefeldt 
Kommunchef 
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 2 (4) 
Viktiga belopp att känna till under 2015: 
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI): 333750 kr  
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (FGI): 445000 kr  
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI): 435750 kr  

 
Kalle kommer under tiden som han har bruttolöneavdraget att sänka sin SGI/FGI 
med 30000 vilket innebär att han vid längre sjukdom (dag 14-90)  får ut ca 2160 
kr/mån mindre än om han inte haft avdraget. 
Lisas  årsinkomst sänks också med 30000 kr men SGI/FGI kommer inte att påverkas 
då hennes inkomster är högre än taket för SGI/FGI. 

 
Den pensionsgrundande inkomsten påverkas på samma sätt under avtaltstiden. För 
Kalle avsätter arbetsgivaren 7056 kr (588 kr/mån) mindre till pensionerna än utan 
avdraget. För Lisa påverkas inte den allmänna pensionen då hon även efter avdraget 
ligger över taket för PGI. 
 
Nedan är preliminära beräkningar för hur kostnaderna för Arvidsjaur kommun 
påverkas. 
För att räkna ut den totala kostnaden för Arvidsjaur kommun har verksamt.se 
beräkningskalkyl användts. Procentsatsen som verktyget räknar med är ungefärlig 
och beräknad med marginal (det högsta värdet). Lön, arbetsgivaravgift, skatt och 
försäkringar  har beaktats. 
 

Kalle     Lisa 
 
Lön/mån:  23000  23000   40000  40000 
Bruttolöneavdrag:   -2500     -2500 
Kostnad/mån:  32012  28533   55674  52194 
 
Kostnaden för Arvidsjaur kommun sjunker med 41750 kr på ett år för Kalle 
respektive Lisa. 
 
Skatteunderlaget bli mindre och kommunen går miste om 7524 kr i kommunalskatt 
för Kalle och 6840 kr för Lisa på ett år på grund av avdraget.   
 
 
2. 
I Norrbotten är det endast Älvsbyn och Kiruna som medger bruttolöneavdrag. Kiruna 
har inte svarat på de frågor som undertecknad skickat och inte gått att nå via telefon. 
Undertecknad har varit i kontakt med Birgitta Östlund, personalkonsulent, Älvsbyn, 
för att inhämta deras erfarenheter. 
 
Älvsbyn har haft bruttolöneavdraget för ögonoperationer sedan våren 2013. Totalt 
har 13 medarbetare nyttjat möjligheten och de flesta under den första tiden. Man har 
inte kunnat se att någon inkomstgrupp är överrepresenterad. Mottagandet av 
erbjudandet har varit positivt. Kostnaderna för ögonoperationerna har varierat mellan 
26 500-55 000 kr, kommunen är betalningsansvarig.  
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Det upprättas ett avtal mellan kommun och anställd, avbetalningstiden är mellan 6 
och 36 månader. Vid ev. längre sjukfrånvaro eller tjänstledighet upprättas en 
avbetalningsplan med den anställde som fortsätter betala men per faktura.  
Vid avslut av anställningen ska resterande skuld regleras via faktura som 
engångsbelopp. Älvsbyn upplever att de behöver förtydliga sina riktlinjer kring vad 
som gäller vid tjänstledighet och ev. avslut av anställningen då det uppkommit 
frågetecken mellan arbetsgivare och den anställde och svårighet i enskilda fall för 
kommunen att få skulden slutligt reglerad. 
Det har inneburit mer manuellt administrativt arbete för framförallt lönekontoret men 
även ekonomikontoret har påverkats. 
 
De flesta kommuner i landet erbjuder inte bruttolöneavdrag för sina anställda. Många 
kommuner vill att de löneförmåner som de erbjuder ska kunna nyttjas av majoriteten 
av de anställda. Vidare anges att offentliga arbetsgivare inte har med den privata 
konsumtionen att göra och att de inte ska fungera som långivare. 
Flera kommuner anger att de följer de rekommendationer som Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) gett. Bruttolöneavdrag kan nyttjas till köp av olika 
tjänster/produkter. Vilka typer av bruttolöneavdrag som kan erbjudas måste alltså 
vara klart och gränsdragningen kan vara svår. SKL rekommenderar också att 
bruttolöneavdrag endast sker i de fall det inte påverkar ersättningar och försäkringar i 
nutid. 
 
Fördelar/nackdelar för individ och kommun se tidigare inlämnat yttrande under 
punkt 2 samt från rubrik ”gränsdragningsproblematik.” och framåt. 
 
Vid ett politiskt ställningstagande för bruttolöneavdrag bör bl.a följande frågor 
beaktas. Se även tidigare yttrande ”Frågor att a ställning till” 

- Vilka tjänster/produkter ska vara aktuella för bruttolöneavdrag? 
- Under hur många månader ska bruttolöneavdrag erbjudas? 
- Är det ok med sjukfrånvaro för ev. operation eller ska annan ledighet nyttjas? 

(Ev. sjukfrånvarokostnader är inte beaktade i yttrandet samt i denna 
komplettering) 

- Hur ska det administrativa merarbetet klaras/finansieras? 
- Ökar attraktionskraften för Arvidsjaur kommun som arbetsgivare i den grad 

som önskas med möjlighet till bruttolöneavdrag för tjänster/produkter. Kan 
det finnas andra sätt att öka vår attraktionskraft som arbetsgivare? 

 
3. 
Bruttolöneavdrag för tex en ögonoperation är en löneförmån som dock ej är 
jämförlig med den löneväxling som nämns i det Personalpolitiska programmet. Där 
avses möjligheten att växla lön mot andra förmåner istället för lönepåslag vid den 
årliga löneöversynen. Enligt skatteverket kan löneväxling bara göras på framtida 
ersättning. 
 
Vid ett bruttolöneavdrag för tex ögonoperation dras en del av den anställdes 
fastställda lön under en avtalad begränsad tidperiod. Hur förmånligt det är för den 
anställde är starkt knutet till dennes lön (se räkneexempel under p.1). 
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Kompletterande slutsats: 
 
Personalenhetens förslag till beslut kvarstår, se yttrande om motion angående 
bruttolöneavdrag för kommuns medarbetare Dnr 298/2013-009. 
 
Ytterligare punkter att ta i beaktande när beslut om bruttolöneavdrag ska fattas är: 

 Kommunen blir betalningsansvarig gentemot de företag som säljer 
tjänsten/produkten.  

 Som arbetsgivare kan vi inte göra någon kreditprövning/helhetsbedömning 
huruvida den anställde har ekonomisk möjlighet att klara avdraget som 
avtalet innebär. 

 
 
 
I tjänsten 
 
 
Helena Landström 
Vik. personalkonsulent 
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Viktiga belopp att känna till under 2015: 
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI): 333750 kr  
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (FGI): 445000 kr  
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI): 435750 kr  

 
Kalle kommer under tiden som han har bruttolöneavdraget att sänka sin SGI/FGI 
med 30000 vilket innebär att han vid längre sjukdom (dag 14-90)  får ut ca 2160 
kr/mån mindre än om han inte haft avdraget. 
Lisas  årsinkomst sänks också med 30000 kr men SGI/FGI kommer inte att påverkas 
då hennes inkomster är högre än taket för SGI/FGI. 

 
Den pensionsgrundande inkomsten påverkas på samma sätt under avtaltstiden. För 
Kalle avsätter arbetsgivaren 7056 kr (588 kr/mån) mindre till pensionerna än utan 
avdraget. För Lisa påverkas inte den allmänna pensionen då hon även efter avdraget 
ligger över taket för PGI. 
 
Nedan är preliminära beräkningar för hur kostnaderna för Arvidsjaur kommun 
påverkas. 
För att räkna ut den totala kostnaden för Arvidsjaur kommun har verksamt.se 
beräkningskalkyl användts. Procentsatsen som verktyget räknar med är ungefärlig 
och beräknad med marginal (det högsta värdet). Lön, arbetsgivaravgift, skatt och 
försäkringar  har beaktats. 
 

Kalle     Lisa 
 
Lön/mån:  23000  23000   40000  40000 
Bruttolöneavdrag:   -2500     -2500 
Kostnad/mån:  32012  28533   55674  52194 
 
Kostnaden för Arvidsjaur kommun sjunker med 41750 kr på ett år för Kalle 
respektive Lisa. 
 
Skatteunderlaget bli mindre och kommunen går miste om 7524 kr i kommunalskatt 
för Kalle och 6840 kr för Lisa på ett år på grund av avdraget.   
 
 
2. 
I Norrbotten är det endast Älvsbyn och Kiruna som medger bruttolöneavdrag. Kiruna 
har inte svarat på de frågor som undertecknad skickat och inte gått att nå via telefon. 
Undertecknad har varit i kontakt med Birgitta Östlund, personalkonsulent, Älvsbyn, 
för att inhämta deras erfarenheter. 
 
Älvsbyn har haft bruttolöneavdraget för ögonoperationer sedan våren 2013. Totalt 
har 13 medarbetare nyttjat möjligheten och de flesta under den första tiden. Man har 
inte kunnat se att någon inkomstgrupp är överrepresenterad. Mottagandet av 
erbjudandet har varit positivt. Kostnaderna för ögonoperationerna har varierat mellan 
26 500-55 000 kr, kommunen är betalningsansvarig.  
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Det upprättas ett avtal mellan kommun och anställd, avbetalningstiden är mellan 6 
och 36 månader. Vid ev. längre sjukfrånvaro eller tjänstledighet upprättas en 
avbetalningsplan med den anställde som fortsätter betala men per faktura.  
Vid avslut av anställningen ska resterande skuld regleras via faktura som 
engångsbelopp. Älvsbyn upplever att de behöver förtydliga sina riktlinjer kring vad 
som gäller vid tjänstledighet och ev. avslut av anställningen då det uppkommit 
frågetecken mellan arbetsgivare och den anställde och svårighet i enskilda fall för 
kommunen att få skulden slutligt reglerad. 
Det har inneburit mer manuellt administrativt arbete för framförallt lönekontoret men 
även ekonomikontoret har påverkats. 
 
De flesta kommuner i landet erbjuder inte bruttolöneavdrag för sina anställda. Många 
kommuner vill att de löneförmåner som de erbjuder ska kunna nyttjas av majoriteten 
av de anställda. Vidare anges att offentliga arbetsgivare inte har med den privata 
konsumtionen att göra och att de inte ska fungera som långivare. 
Flera kommuner anger att de följer de rekommendationer som Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) gett. Bruttolöneavdrag kan nyttjas till köp av olika 
tjänster/produkter. Vilka typer av bruttolöneavdrag som kan erbjudas måste alltså 
vara klart och gränsdragningen kan vara svår. SKL rekommenderar också att 
bruttolöneavdrag endast sker i de fall det inte påverkar ersättningar och försäkringar i 
nutid. 
 
Fördelar/nackdelar för individ och kommun se tidigare inlämnat yttrande under 
punkt 2 samt från rubrik ”gränsdragningsproblematik.” och framåt. 
 
Vid ett politiskt ställningstagande för bruttolöneavdrag bör bl.a följande frågor 
beaktas. Se även tidigare yttrande ”Frågor att a ställning till” 

- Vilka tjänster/produkter ska vara aktuella för bruttolöneavdrag? 
- Under hur många månader ska bruttolöneavdrag erbjudas? 
- Är det ok med sjukfrånvaro för ev. operation eller ska annan ledighet nyttjas? 

(Ev. sjukfrånvarokostnader är inte beaktade i yttrandet samt i denna 
komplettering) 

- Hur ska det administrativa merarbetet klaras/finansieras? 
- Ökar attraktionskraften för Arvidsjaur kommun som arbetsgivare i den grad 

som önskas med möjlighet till bruttolöneavdrag för tjänster/produkter. Kan 
det finnas andra sätt att öka vår attraktionskraft som arbetsgivare? 

 
3. 
Bruttolöneavdrag för tex en ögonoperation är en löneförmån som dock ej är 
jämförlig med den löneväxling som nämns i det Personalpolitiska programmet. Där 
avses möjligheten att växla lön mot andra förmåner istället för lönepåslag vid den 
årliga löneöversynen. Enligt skatteverket kan löneväxling bara göras på framtida 
ersättning. 
 
Vid ett bruttolöneavdrag för tex ögonoperation dras en del av den anställdes 
fastställda lön under en avtalad begränsad tidperiod. Hur förmånligt det är för den 
anställde är starkt knutet till dennes lön (se räkneexempel under p.1). 
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Kompletterande slutsats: 
 
Personalenhetens förslag till beslut kvarstår, se yttrande om motion angående 
bruttolöneavdrag för kommuns medarbetare Dnr 298/2013-009. 
 
Ytterligare punkter att ta i beaktande när beslut om bruttolöneavdrag ska fattas är: 

 Kommunen blir betalningsansvarig gentemot de företag som säljer 
tjänsten/produkten.  

 Som arbetsgivare kan vi inte göra någon kreditprövning/helhetsbedömning 
huruvida den anställde har ekonomisk möjlighet att klara avdraget som 
avtalet innebär. 

 
 
 
I tjänsten 
 
 
Helena Landström 
Vik. personalkonsulent 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 52 

Införande av 

friskvårdstimme 

Ks § 36 Dnr 00248/2016 773 

En motion om kommunen som attraktiv arbetsgivare lämnades vid 

fullmäktiges junisammanträde 2015. Att vara en attraktiv arbetsgivare är 

också ett av kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden. 

Resultatet av en enkät till arbetstagarorganisationerna visar att en 

friskvårdstimme per vecka är högt prioriterad hos kommunens anställda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-01 § 16 beslutat att 

återremittera ärendet till kommunchefen för komplettering.

Tjänsteyttranden har under ärendets beredning lämnats av HR-enheten och 

kommunchef. 

Yrkanden under sammanträdet 

Lotta Åman (s) 

En friskvårdstimme införs per vecka på prov för samtliga medarbetare under 

2018 med utvärdering efter provperioden. 

Friskvårdstimmen får inte medföra merkostnader utan ska tas ut under 

arbetstid när verksamheten tillåter. 

Britt-Inger Hedman (v) 

Avslag till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden, varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen bifallit Lotta Åmans yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En friskvårdstimme införs per vecka på prov för samtliga medarbetare

under 2018 med utvärdering efter provperioden.

2. Friskvårdstimmen får inte medföra merkostnader utan ska tas ut under

arbetstid när verksamheten tillåter.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

AuD § 16 2017-03-01 

Tjänsteskrivelse Helena Landström och Lotta Levander 

Utdragsbestyrkande

23 



Dnr 
Olg 21)/b  

Arvidsjaurs kommun 
Ärviesfivrien kommuvdna 

Datum 

2016-10-10 

Handläggare 

Direktval 

Arvidsjaurs rz 7,4 -('1,„un 
Kommunztyr&n.an 

2016 - 10-  10 

Ko in in u insty relsen 

Fristvårdstimme 

En motion om kommunen som attraktiv arbetsgivare lämnades vid fullmäktiges 
junisammanträde 2015. Att vara en attraktiv arbetsgivare är också ett av 
kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden. 

I egenskap av personalorgan har kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat med frågan, 
bland annat genom att via enkäter till arbetstagarorganisationerna kartlägga vad 
medarbetarna anser vara viktigt. Av de synpunkter som lämnats in var en 
friskvårdstimme högt prioriterad. 

HR-enheten har fått i uppdrag att utreda ett antal personalpolitiska insatser, bland 
annat friskvårdstimme, användningsområde av friskvårdspeng, kostnad för Benify *)  
m.m. 

HR-enheten är just nu inne i rekrytering av ny chef. De har bett om förlängd 
handläggningstid. 

För att arbetet ska komma igång, föreslår vi följande; 

Försök med en friskvårdstirnrne i veckan införs för samtliga verksamheter från 
och med 1 november 2016, med utvärdering 30 juni 2017. 

Förvaltningschef beslutar tillsammans med sin chefsorganisation formerna för 
friskvårdstimmen i den egna verksamheten. 

otta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ulf krai-efeldt 
T.f. kommunchef 

*) Ett verktyg för att hålla ordning på förmåner, pensioner och alla andra olika delar av den ersättning 
arbetsgivaren erbjuder medarbetarna. 

Posta dress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Plusgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

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



2Y9/20/6- 773 

Drir 

Arvidsjaurs komrnun 
Kommunstyns en  

2016 -10- 20 

Uppdrag till HR-enheten Arvidsjaurs kommun 

En motion om kommunen som attraktiv arbetsgivare lämnades vid fullmäktiges 

junisammanträde 2015. Att vara attraktiv arbetsgivare är också ett av kommunfullmäktiges 

övergripande mål för mandatperioden. 

1 egenskap av personalorgan har kommunstyrelsen arbetsutskott arbetat med frågan genom 

bland annat via enkäter till arbetstagarorganisationerna kartlägga vad medarbetarna anser vara 

viktigt. 

Av de synpunkter som lämnats in var friskvårdstimme högt prioriterad. 

Den 9/9-16 träffade undertecknad HR-enheten för att diskutera uppdraget och vi kom fram till 

att HR-enheten skall utreda friskvårdstimme, användningsområde av friskvårdspeng, identifiera 

vad är friskvård och kostnad för Benify. 

Bilagor från Norsjö kommun. 

Lotta Åman 

Kommunstyrelsen ordförande 



En timmes motion/vecka på 
arbetstid, när verksamheten tilläter. 
Detta förutsatt att du satsar en 
timmes motion på din fritid. 
• Kan delas upp i 2x30 minuter. 
• Kom ihåg att fylla i motionsbladet 

som finns på arbetsplatsen efter 
att du har motionerat, för att delta 
i utlottningar av fina 
friskvärdspriser. 

Subventionering av gymkort 
med 20 % på alla gymkort i Norsjö 
kommuns gymlokaler (inkluderat Simhallens 
gym). 
• Direkt återbetalning av subventionering på 

gymkort via lönen, mot uppvisande av 
skrivet kvitto. Viktigt att personnummer 
framgår (Skickas till Personalutvecklare, 
Personalenheten). 

• Maxbelopp som är möjligt att eftersöka 
är 1000 kr/person och år. 

Friskvärdsriktlinjer 2015 NORSJÖ 
kommun 

Syftet med friskvårdssatsningen i 
Norsjö kommun är att via aktiva 
åtgärder på individ- och gruppnivå 
stödja det friska hos medarbetarna. 

    

  

Badet subventioneras till 100 % 
av kommunen, skriv upp ditt namn i 
Simhallens friskvårdspärm. 
• Omklädningsrummet i simhallen 

får även nyttjas efter annan 
friskvård, som efter exempelvis 
skidåkning, även då skriver 
du upp ditt namn i Simhallens 
friskvårdspärm. 

 

Kommunmassage, max 11 
massagetillfällen/år. Dessa 11 
gänger får nyttjas högst en gäng/ 
månad. 
• Norsjö kommun sponsrar ditt 

besök med 100 kr exkl. moms. 
Den egna avgiften betalas direkt 
till massören. 

• Besöket sker utanför arbetstid. 

Norsjö kommun erbjuder 
sina medarbetare rygg- och 
nackmassage på följande företag: 
• Berits Knåd & Relax, 

tfn. 0918-520 10, 070-315 25 19 
• Ekospa - Skönhetssalongen i 

Norsjö, tfn. 070 - 695 05 52 
• Bodyfix Hälsa & Sol AB, 

tfn. 070 - 396 79 19 

   

    

 

Vem får nyttja kommunens 
friskvårdssatsning? 
• Alla anställda med en sammanhängande 

anställningstid som är 3 månader eller längre 
samt med en sysselsättningsgrad om minst 40 %. 

• Förmänen gäller dä medarbetaren är korttidssjuk, 
långtidssjuk och föräldraledig, 

• Förmänen gäller inte dä medarbetaren är 
tjänstledig för att prova på annat arbete hos 
annan arbetsgivare. 

• Är medarbetaren tjänstledig p.g.a. studier är 
huvudspäret att man inte omfattas av förmänen, 
dock görs en individuell prövning utifrån 
studiernas innehäll. 

     



Själva cykeltestet är lätt ansträngande där man söker en jämn och stabil puls, ingen kommer 
att pressas för hårt. Blodtrycket kommer att mätas i samband med att cykeltestet startar. 

Det här gäller för testerna: 
Ni kommer att bli tilldelade en tid under perioden cirka 19 september — 19 november. Vi 
kommer i så stor utsträckning som möjligt att lägga lagmedlemmamas testtider nära varandra. 
Kan du inte den tid du fått, byt med någon annan lagmedlem eller deltagare. Testet gör du på 
din fritid eller på din friskvårdstimme. OBS! Kom i tid. Kom ombytt till träningskläder till 
testet. 

Testerna genomförs av Andy Forrest, truthFITNESS, på Storgatan 63, ingång baksidan 
(Norsjö Rehab). 

När startar tävlingen? 
Tävlingen har individuella starter, det innebär att tävlingen startar när första cykeltestet är 
gjort. Andra testet görs sex månader senare, plus/minus sju dagar. 

Exempel: 
Anna gör sitt första test den 20 september 2016 och gör då sitt avslutande test mellan den 13- 
27 mars 2017. Pelle gör sitt test den 10 november 2016 och gör då sitt avslutande test mellan 
den 3-17 maj 2017. 



Nu startar tävlingen 

Sänk pulsen och förbättra konditionen! 

Man deltar i tre- eller fyramannalag och tävlingen går ut på att under cirka sex månader sänka 
lagets sammanlagda puls och förbättra konditionen så mycket som möjligt. 

Anmälan: 
Varje lag ska ha en lagledare som anmäler laget. Den personen kommer också att få 
information via e-post. Därför är det viktigt att lagledaren uppger en e-postdress i anmälan 
som fungeradanvänds ofta. 

Laget ska bestå av 3-4 personer. Det är fritt fram att gå ihop i lag från olika arbetsplatser. 
Skicka in din anmälan senast fredag 16 september till ernma.larsson@norsjo.se  
Ange namn och arbetsplats för alla medlemmar i laget. 

Vill du vara med men saknar lagmedlemmar? 
Hör av dig till Emma Larsson. Har du tur finns del fler som saknar lagmedlemmar och vi kan 
sätta ihop ett lag ändå. 

Vilka kan vara med? 
Tillsvidareanställda och månadsanställda (anställning på tre månader eller längre) kan vara 
med i tävlingen. Viktigt för dig som är månadsanställd är att du har en anställning som 
sträcker sig över båda testerna. 

Det här kan du vinna: 
1:a pris: 15 lediga dagar per lag 
2:a pris: 9 lediga dagar per lag 
3:e pris: 3 lediga dagar per lag 

Man delar de lediga dagarna lika mellan varandra i gruppen. 

Man ansöker om ledighet i personec precis som vanligt, chef kan både bevilja och avslå, det 
är verksamhetens behov som styr. Semesterersättning kommer inte att utgå för de som har 
semestertjänst. 

Kom ihåg: den stora vinsten är hälsan! 

Så här går testet till: 
Före tävlingen mäts pulsen och konditionen via ett cykeltest. Efter tävlingen görs exakt 
samma test igen. Man kan då se hur mycket laget sänkt sin gemensamma puls och ökat sin 
gemensamma kondition. 

I och med att testet mäter både puls och kondition kan den som till exempel äter medicin för 
att sänka sin puls ändå vara med då även konditionen spelar in i resultatet. Om du vet att du 
har komplikationer med blodtryck eller andra hjärtrelaterade sjukdomar, kontakta din läkare 
för att ta reda på om det är okej att delta i tävlingen. 



 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-02-01 
Árviesjávrien kommuvdna 
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Handläggare 
Helena Landström 
Lotta Levander 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Direktval 
0960-15530 
0960-15898 
 
 
 
 
 
 
 

Införande av friskvårdstimme 
Dnr 248/2016 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Arvidsjaurs kommun har sedan 2005 erbjudit friskvårdersättning med max  
500 kr/anställd. Budgeten var från början 150 000 kr. För 2016 var budgeten  
100 000 kr och 270 medarbetare av ca 800 som haft möjlighet har nyttjat 
förmånen. Budgeten har alltså inte varit tillräcklig. Ökad konkurrens bland 
arbetsgivare och ökande sjuktal nationellt gör att friskvård är en prioriterad fråga 
hos många arbetsgivare. 

Exempel på vad som erbjuds bland närliggande kommuner: 
  Gratis bad 

  Gratis gym 

  Friskvårdsersättning, mellan 800 och 1800 kr 

  Friskvårdstimme, 0,5-1 h/vecka om verksamheten tillåter 

  Ersättning för gruppaktiviteter, ex anmälningsavgifter, föreläsningar 

  Massage 

Kombinationen mellan dessa erbjudanden varierar mellan kommunerna, vissa 
erbjuder endast ett alternativ men de flesta har flera alternativ. 

Vad man kunnat se nationellt är att ett högre friskvårdsbidrag leder till ett högre 
nyttjande. Vissa kommuner nyttjar även olika förmånsportaler för att samla sina 
förmånaer, ex. Benify och MyBenifits. Vad vi kunnat se är det större kommuner 
som nyttjar dessa tjänster. 

Friskvårdstimme som förmån är alltid förenat med tillägget "om verksamheten 
tillåter". Man kan se att flera kommuner som tidigare erbjudit denna förmån dragit 
tillbaka det och satsat på högre fiiskvårdsbidrag istället.  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-02-23 
 

Dnr 00248/2016 -773 
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De anledningar som nämns är ofta att alla medarbetare inte har möjlighet att nyttja 
sin förmån på grund av verksamhetsskäl. Det finns inte någon forskning som styrker 
att friskvårdstimme sänker sjuktalen eller förbättrar hälsan då de som nyttjar 
förmånen till största delen är de som redan är aktiva på sin fritid. För våra chefer 
skulle också planering och medgivande om friskvård bli ytterligare en arbetsuppgift. 
 
2. Ekonomisk analys 
Benify har uppgett en normalkostnad/anställd, men då detta är en tjänst som 
behöver upphandlas är det möjligt att kostnaden skulle kunna bli lägre. Det är dock 
svårt att säga vad det skulle kosta, då det finns flera aktörer på marknaden som 
skulle ges möjlighet att lämna anbud. 
Exempel utifrån nuvarande uppgifter från Benify: 
600 kr/anställd x 800 anställda= 480 000 kr/år 
 
Att höja friskvårdsersättningen skulle göra att vi matchar andra företag/kommuner 
regionalt och nationellt. Nyttjandegraden skulle sannolikt öka, vilket i förlängningen 
skulle kunna minska sjuktalen. 
Om nyttjandet ökar till 40 % och ersättningen höjs till 1800 kr blir kostnaden 
576 000/år (1800 kr x 320 anställda). 
 
Kostnaden för friskvårdstimme är svårt att beräkna och beror på vilka kostnader 
som tas med. Kostnaden påverkas av medarbetarens lön, hur verksamheten ser ut, 
produktionsbortfall och om det behövs vikarier. Om 500 timmar per vecka nyttjas 
till friskvård kanske mer personal behöver anställas. Det innebär också en 
arbetsuppgift till för våra chefer. Riktlinjer hur den slculle få nyttjas behöver tas 
fram. 
 
.För ett personalgym skulle det behöva köpas in utrustning, ex cyklar, löpband, 
vikter samt iordningställa lokal. Finns möjlighet på hälsocentralen? Tillgänglighet 
till ett gyrn ökar sannolikheten till träning och underlättar för våra medarbetare att 
göra hälsosamma val. Det behöver tydliggöras vem som ansvarar för översyn, 
underhåll och lokalvård. 
 
Gratis bad för de anställda skulle förmodligen öka användandet av simhallen. 
Under 2016 var det ca 50 medarbetare som nyttjade sin friskvårdsersättning på 
badhuset. Om våra anställda erbjuds fritt nyttjande av badhuset så kan kostnaden 
täckas genom ett schablonbelopp eller per fillffille. Per tillfålle innebär mer 
administration. Ett årskort på badet kostar idag 1000 kr/person. 
 
En central hälsopott som arbetsplats, verksamhet/förvaltning har möjlighet att söka 
pengar från för att genomföra olika hälsofrämjande aktiviteter, t.ex., 
gmppanmälningsavgifter, kostrådgivning, tävlingar/utmaningar mm.  
Beräknad kostnad 100 medarbetare, max 300 kr/pers, 30 000 kr. 
 
3. Miljöaspekt 
----- 
 
4. Barn- och ungas delaktighet 
----- 
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5. Övrigt 
Ett av kommunen övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Friskvård 
är en förmån som kan bidra till att sträva efter målet. Friskvården är 
viktig för att uppmuntra till ett eget ansvarstagande för sin hälsa och förebygga 
ohälsa både arbetsrelaterad och övrig ohälsa. Vår definition av friskvård är att det är 
aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. 
 
Som arbetsgivare kan man erbjuda sin personal skatte- och avgiftsfri 
personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och 
mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som 
exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. 
I vissa fall kan en förmån bestå av endast av en enstaka behandling eller aktivitet. 
För att åtgärden/aktiviteten ska anses vara av ett enklare slag och mindre värde bör 
kostnaden normalt inte överstiga 1000 kr per tillfälle. En förutsättning för skatte-och 
avgiftsfrihet är att förmånen riktar sig till alla anställda. Vi följer skatteverkets regler 
om vilka friskvårdsaktiviteter som kan anses vara skattefria. 
 
De faktorer som ofta framhävs som de viktigaste delarna i att vara en "Attraktiv 
arbetsgivare" handlar om tydligt uppdrag, delaktighet och ledarskap. För att jobba 
mot målet att bli en mer attraktiv arbetsgivare behöver det finna en uttalad strategi 
för hur vi ska nå dit och vad vi lägger i begreppet. De förmåner arbetsgivaren 
erbjuder är förstås viktiga och en av de förmånerna är friskvård. Men för att vara en 
hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats behövs friskvårdsförmånen kompletteras 
med andra åtgärder. Till exempel skulle vi som arbetsgivare kunna arbeta mer med 
förebyggande av ohälsa i de arbetsgrupper vi vet är extra utsatta. Eftersom 
ledarskapet ofta lyfts som en av de viktigaste förutsättningarna för nöjda 
medarbetare behöver vi skapa bättre förutsättningar för våra chefer att vara 
närvarande och bjuda in medarbetarna till delaktighet i hur arbetet ska utföras. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver på ett bättre sätt integreras i det vardagliga 
arbetet. 
 
6. Slutsats samt förslag till beslut 
HR-enhetens förslag är att i nuläget inte gå in i en friskvårdsportal då det är en hög 
kostnad i förhållande till vad man får. Portalerna stödjer i stor utsträckning också 
privat konsumtion snarare än friskvård. 
 
Friskvårdstimme kan öka attraktiviteten som arbetsgivare men kostnaden är hög och 
svårberäknad. Flera av våra verksamheter tillåter inte uttag och om förbehållet ska 
vara "om verksamheten tillåter" så är det inte en förmån som alla kan ta del av. Det 
skulle innebära ytterligare arbetsuppgift för cheferna som måste ta ställning till om 
verksamheten tillåter uttag av friskvårdstimme. Kostnaden för uttag av 
friskvårdstimme slår olika i förvaltningarna och om beslut skulle fattas om 
friskvårdstimme behövs tillskjutande medel till förvaltningarna. HR-enheten anser 
inte friskvårdstimme är den förmån som ska prioriteras. 
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De friskvårdssatsningar som Arvidsjaurs kommun föreslås gå vidare med är: 
 
  Upprätta en informationsbroschyr till nyanställda med vilka förmåner som följer 

med anställningen. Innehållande även en översiktsbild över lönekostnaden så det 
blir tydligt vad som går till pension, försäkringar, sociala avgifter mm. 

  Höja friskvårdsersättningen till 1800 kr per person och år. 

  Fritt nyttjande av badhuset för anställda. 

  Se över möjligheterna till upprättande av personalgym. 

  Hälsopott/trivselpeng för hälsofrämjande aktiviteter till ett belopp av 30 000 kr. 

  All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. 

 
 
I tjänsten 

  
Helena Landström Lotta Levander 
HR-specialist HR-strateg/utbildningssamordnare 



Arvidsjaurs kommun 
Ärviesfivrien konunuvdna 

Datum 

2018-01-29 

Ilandläggare 

  

Direktval 

Arwri3 kommun 
Kon -irn 1.1  n st 	en 

201h -01- 2 9 

. '5_4fg./20/6 - 77-3 

Kommunstyrelsen 

  

Friskvårdstimme 
Dnr 248/2016 

Med anledning av att en motion om attraktiv arbetsgivare lämnades in väcktes frågan 
om införande av friskvårdstirnme. Kornmunstyrelsens ordförande och kommunchef 
föreslog att införandet skulle införas på försök i hela organisationen. 

Kommunledningen har gjorts uppmärksam på att ett införande i hela organisationen 
blir problematiskt för de personer som arbetar enligt schema, speciellt inom vården 
där en stor del av våra anställda finns. 

Alternativ är att inte erbjuda samtliga utan att träffa en överenskommelse med 
arbetstagarorganisationerna som organiserar medlemmar som inte har schernalagd 
arbetstid, vilket till stor del handlar om tjänstemän. De har ofta ett stillasittande 
arbete och att erbjuda en motionstimme per vecka på arbetstid skulle motverka de 
problem som skrivbordsarbete innebär. 

Slutsats samt förslag till beslut 

Förslag 1  
Överenskommelse om friskvårdstimme träffas med de arbetstagarorganisationer som 
organiserar personal som ej är schemalagd. 

Förslag 2  
Ärendet avslutas utan åtgärd. 

Ulf S arefeldt 
Kommunchef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 
	

E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

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

PLAN69
Linje  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 53 

Arvodesreglemente för 

förtroendevalda 

mandatperioden 

2015-2018 

Ks § 37 Dnr 00306/2014 024 

Kommunfullmäktige antog 2016-11-29 § 76 arvodesreglemente för 

förtroendevalda. 

1 samband med beredning av mål- och resursplan för 2018 har frågan om 

arvodenas storlek aktualiserats. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2017-11-07 § 273 att se över 

laglighet för sänkning av arvode för heltidsarvoderat kommunalråd och 

övriga fasta arvoden. 

Yrkanden under sammanträdet 

Björn Lundberg (s) 

Arvodesreglementet kvarstår oförändrat under 2018. 

Bjarne Hald (c) 

Samtliga arvoden läggs på 2015 års nivå från 1 mars. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Bjarne Halds yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Samtliga arvoden läggs på 2015 års nivå från 1 mars 2018.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-29 § 76 upphör att gälla i den del

som gäller arvodenas storlek.

_____ 

Jäv 

Lotta Åman (s) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Svar från förbundsjurist SKL 

Ks § 273 2017-11-07 

Utdragsbestyrkande

24

PLAN69
Textruta
2015Heldagsarvode 900 krHalvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 450 krTimarvode 1/8-del av heldagsarvodet 112,50 krJustering av protokoll per sammanträde 120 krJustering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 300 krInkomstbasbelopp 2015 = 58100 kr



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 54 

Entledigande som 

förtroendevald 

kommunrevisor 

- Jan-Olof Lundmark

Ks § 38 Dnr 00024/2018 102 

Jan-Olof Lundmark begär timeout från sitt uppdrag som förtroendevald 

kommunrevisor under perioden 2018-01-01--2018-05-31. 

Om inte timeout kan beviljas, begär Jan-Olof att bli entledigad från och 

med 1 januari 2018. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Valärendet överlämnas till fullmäktige.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Jan-Olof Lundmark 

93334 Arvidsjaur 
	

2017-12-22 	 Sid 1 av (1) 

Arvidslaurs kommun 
Kommunstyresen 

2017 -12- 22 
Dnr  9,9 

.214 6 

Härmed begär undertecknad " timeout" från sitt uppdrag som förtroendevald kommunrevisor under 

perioden 1/1 2018 tom 31/5 2018. 

Detta på grund av min personliga arbetssituation vid Försvarsmakten med många resdagar och även 

privata utlandsresor under våren gör det svårt att garantera, att jag kan deltaga personligt pä alla 

vårens revisorsmöten. 

Under april/maj kommer jag att på nytt se över min personliga arbetssituation i Försvarsmakten och 

ev arbetssituation som förtroendevald revisor och antingen begära entledigande eller erbjuda mig 

att fortsätta och då ev. även under en mandatperiod till. 

Självklart är jag även beredd att direkt begära entledigande om presidiet  vill tillsätta min plats som 

revisor med någon annan person under min frånvaro under våren. 

Men i dagsläget måste jag tyvärr begära timeout under nämnda period (Inget arvode förutsätts 

självklart betalas ut under denna period). 

Om "timeout" inte kan beviljas begär jag att bli entledigad från 1 januari 2018. 

Jan-Olof ndmark 

Gamla Landsvägen 131B 

933 34 Arvidsjaur 

Sändlista 

Presidiet Arvidsjaur kommun 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 54 

Val av ombud samt 

ombudsinstruktion till 

extra bolagsstämma 

Inlandsbanan AB 

Ks § 38 Dnr 00000/2018 000 

Arbete för upprustning av inlandsbanan pågår. Ett samarbetsavtal har 

tecknats med företaget Macquarie om privat medfinansiering för att 

påskynda arbetet. Ett antal frågor har väckts angående samarbetet, varför 

begäran om extra bolagsstämma har gjorts av Arvidsjaurs, Jokkrnokks och 

Östersunds kommuner. 

Fullmäktige har att utse ombud för Arvidsjaurs kommun som ombuds-

instruktion till extra bolagsstämma för Inlandsbanan AB. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Direktval 
0960-158 11 

Handläggare 
Peter Mann 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 	 2018-02-19 
Årviesjtivrien kommuvdna 

er  

Kommunfullmäktige 

Val av ombud samt ombudsinstruktion till extra bolagsstämma 
Inlandsbanan AB 

Ärende 
Inlandsbanan AB kallar till extra bolagsstämma den 1 mars 2018. 

Ombud för företrädare ska styrka sin rätt till deltagande och röstning med en 
fullmakt i original, samt inneha ombudsinstruktion. 

Bakgrund 
Arbete för upprustning av inlandsbanan pågår. Ett samarbetsavtal har tecknats med 
företaget Macquarie om privat medfinansiering för att påskynda arbetet. Ett antal 
frågor har väckts angående samarbetet, varför begäran om extra bolagsstämma har 
gjorts av Arvidsjaurs, Jokkrnokks och Östersunds kommuner. 

Att ta ställning till 

Fullmäktige utser ombud för Arvidsjaurs kommun till Inlandsbanans extra 
bolagsstämma. 

Fullmäktige föreslås besvara nedanstående frågor och fastställa svaren av desamma 
som ombudsinstruktion. 

1. Skall enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ha 
kontakter med tredj ernan avseende pågående proj ekt och verksamheter? 

2. Styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag. 
3. Att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring ska utses. 
4. Att ingånget samarbetsavtal, det s.k. MOUT, med partnern Macquarie fullföljs 

enligt de intentioner parterna varit överens om. 

Enligt uppdrag 

Peter Manner 
T.f. näringslivschef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

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



 

2018-01-12 	 Dnr 140-2018 
ÖSTERSUNDS 

KOMMUN 

  

 

ANKOM 

2018 -01- 1 5 

Till: styrelsen för Inlandsbanan AB 
(556438-1795) 

Begäran om extra bolagsstämma 

Östersunds kommun, i egenskap av aktieägare i Inlandsbanan AB, 
("Kommunen"), motsvarande 15 % av aktierna, begär med detta brev att 
det utan dröjsmål kallas till extrastämma i Inlandsbanan AB ("Bolaget"). 

Ärende 

Kommunen har som utgångspunkt för sitt ägarengagemang i Bolaget att 
allt görs för att förverkliga det upprustningsprojekt av Inlandsbanan, som 
staten genom ändrade bestämmelser, öppnat för. Kommunen anser att 
bolaget och dess ordförande i sin handläggning av det MOU som tecknats 
med MQ dessvärre inte agerat i den andan. 

Bakgrund 
Kommunen anser att Bolagets styrelse och verkställande ledning inte har 
fullföljt sin del av MOUT på ett tillfredställande sätt då samarbetet 
pausades efter augusti månad. Enligt uppgift från Macquarie (MQ) så har 
det inte förts någon seriös dialog efter augusti månad. Dessutom anser 
partnem (MQ) att dom utestående juridiska knäckfrågorna går att lösa. 

Det är av största vikt att samarbetsavtalet fullföljs av Inlandsbanan AB för 
att ägama ska få ett så gott underlag som möjligt för att fatta kommande 
beslut. Det är också viktigt att detta sker utan dröjsmål för att ett 
upprustningsprojekt inte ska falla på tidsfaktorn. 

Förslag på åtgärder 
• att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag, och att 

ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring 
utses. 

• att samarbetsavtalet — det så kallade MOUT - med partnem 
Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om. 

östersunds kommun 

063-14 30 00 

831 82 öSTERSUND 

www.ostersund.se  

Fax: 063-14 40 00 

För att genomföra förändringen av styrelsen behöver en ny extra 
bolagsstämma hållas, vilket nu begärs enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 



ÖSTERSUNDS 
KOMMUN 

7 kap 13 §. Ett lämpligt tillfålle för den extra bolagsstärnrnan är i samband 
med det ägarsamråd som nuvarande styrelse inbjudit till i 15 februari. 

Östersunds kommun 

Ann
4/7)7P-77/(b~ 
S -te Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Sida 2 av 2 



fredag den 19 januari 2018 

Östersunds kommun har genom AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande, kallat till 
en extra bolagsstämma. Därav har också två artiklar publicerats i Östersundsposten. 

Vi har tillsammans med våra 19 ägare tagit fram en vision, att Inlandsbanan ska vara en dragkraft 
som utvecklar inlandet. Jag ser det som positivt att Östersunds kommun, som är den största 
ägaren, nu engagerar sig i det arbete som kan leda till att det skrivs ny historia för den 100-åriga 
järnvägen. 

I maj 2017 skrevs en avsiktsförklaring mellan Inlandsbanan AB och det australienska 
riskkapitalbolaget Macquarie om att hitta former för samarbete för att göra en uppmstning av 
Inlandsbanan. I slutet av samma månad begärde ägarkommunerna att Inlandsbanan AB 
dessutom skulle ta fram förslag på fler finansieringsalternativ. Arbetet har resulterat i ett 
alternativ, förutom det med Macquarie, offentlig lånefinansiering i egen regi. 

Sedan januari 2017 har det hållits fyra fysiska möten med ägarna samt två separata möten med 
Östersunds kommun på deras önskan. 
Vi har varit så informativa vi kan. Det som begränsar oss är affärssekretess eftersom att en 
reinvestering av banan och det arbete som pågått en längre tid är väl förankrat med näringslivet. 
Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Östersund och vid alla möten med ägarna har vi 
uppmanat dem att kontakta styrelsen eller bolagets ledning vid frågor eller synpunkter angående 
upprustningen av Inlandsbanan. 

Att kringgå den avsiktsförklaring som skrevs med Macquarie, är inte aktuellt. Vi är professionella 
och håller våra avtal och överenskommelser. Sedan i höstas väntar vi svar från Macquarie på ett 
antal kritiska frågor gällande deras finansieringsförslag, två grundläggande frågor, upphandling 
och otillåtet statsstöd, ställdes i september från styrelsen. Då svar uteblev konkretiserades dessa 
av bolagsledningen för att i november skicka en så kallad "issue list" med för vårt uppdrag viktiga 
frågor att gemensamt lösa. Vi väntar fortfarande på svar och vilja att lösa dessa tillsammans. De 
har även blivit inbjudna till samtal vid flertal tillfällen och vi hoppas att inom kort få till ett möte. 

För det kan väl inte vara så att Macquarie istället för att svara oss har dialog med en av ägarna, 
och att den ägaren sedan använder det till att misstroendeförklara mig och rundar övriga ägare 
och hela styrelsen? 

Inlandsbanan AB står inför flera utmaningar när det gäller infrastrukturprojektet. Det arbete som 
hittills gjorts visar att det är fullt möjligt att inom en relativt kort tid skapa en järnvägslänk till 
nytta för inlandet och hela Sverige. 

Oavsett finansieringsalternativ så är det i slutänden staten som ägare av anläggningen och 
huvudfinansiär av upprustningen som tar det avgörande beslutet. 

AnnSofie Anderssons oro gällande att kommunerna skulle stå som borgenär är obefogad. Vid 
flera tillfällen har Östersunds kommun fått veta att alternativet med en lånefinansiering inte 
innebär någon risk för ägarna. Det är staten som äger banan och därmed staten som tar risken. 

Vi i styrelsen skulle aldrig äventyra en stor möjlighet till utveckling, bättre och hållbar 
infrastruktur i inlandet. Beslut ska ha väl underbyggda argument och det ska finnas tydliga 
förslag att ta ställning till när det kommer till att ägarna ska fatta beslut om vilken finansiering 
som är bäst för dem, invånarna och näringslivet i Sveriges inland. 

Caisa Abrahamsson 
Ordförande Inlandsbanan AB 



2018-01-23 

Styrelsen för Inlandsbanan AB 
556438-1795 

Begäran om extra bolagsstämma 

Härmed begär undertecknande aktieägare i Inlandsbanan AB, enligt 
Aktiebolagslagen (2005:551) kap. 7 paragraf 13, att styrelsen kallar till extra 
bolagsstämma för att avhandla följande fråga: skall enskild aktieägare, med 
kringgående av styrelse och bolagets ledning, ha kontakter med tredje man 
avseende pågående projekt och verksamheter. 

2018-01 -23 
	

2018-01-23 

  

Robert Bernhardsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Jokkmokks kommun 

Lötta—Km a n 
m unstyrelsen s ordförande 

Arvidsjaurs kommun 

JOKKMOKKS KOMMUN 



Östersund 2018-02-02 

Inlandsbanan AB 

Till kommunstyrelsen 

Till kommunfullmäktige för kännedom 

Upprustning av Inlandsbanan 
Lägesrapport från styrelsen inför extra bolagsstämma den 1 mars 2018 

En utredning visar att Inlandsbanan, genom en omfattande upprustning, skulle ha 
stor affårsmässig potential som transportlänk. Styrelsen har efter ägarsamråd 
utvecklat två finansieringsalternativ för upprustningen. Denna lägesrapport skickas 
till kommunstyrelsen i ägarkommunerna och för kännedom till ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Ägarkommunerna i Inlandsbanan AB var 2016 med och finansierade en utredning, Det tredje 
spåret, av banans affårsmässiga potential. Resultatet visar att det är fullt möjligt att på relativt kort 

tid skapa en järnvägslänk för gods- och persontrafik genom inlandet jämförbar med övrigt svenskt 

järnvägsnät. Intresset för en upprustning har överlag visat sig vara stort hos såväl utländska 

investerare som aktörer inom svenskt näringsliv. 

I maj 2017 skrevs en avsiktsförklaring (MOU) mellan Inlandsbanan AB och det australienska 

riskkapitalbolaget Macquarie, benämns hädanefter "partnern", om att hitta former för samarbete 

för att göra en upprustning av Inlandsbanan. På ägarsamrådet på Arlanda i maj önskade 

ägarkommunerna att Inlandsbanan AB även skulle ta fram alternativa förslag till finansiering. 

Eftersom det är svenska staten som i slutändan bestämmer om det skall bli en upprustning av 

Inlandsbanan har det bedömts som viktigt att det förslag som läggs fram, är väl underbyggt och ger 

maximalt värde för pengarna. Arbetet har resulterat i ytterligare ett alternativ, långsiktig offentlig 

lånefinansiering i egen regi, benämns hädanefter "egen regi". 

Styrelsen har som mål att lägga fram två genomarbetade och konkreta finansieringsförslag till 

ägarna att ta ställning till under 2018. Det är dock i slutänden staten och Trafikverket som avgör 

möjligheterna till en upprustning av Inlandsbanan, oavsett finansieringsalternativ. 

Arbetet med de båda finansieringsalternativen har kommit långt, men kan inte slutföras utan 

svenska statens medverkan. I avvaktan på besked från svenska staten har styrelsen försökt få 

klarhet i ett antal affårsmässiga frågor som ställts till Macquarie för att kunna slutföra arbetet med 

det finansieringsalternativet. Det handlar om frågor som styrelsen bedömer att staten kommer att 

begära svar på innan beslut kan fattas. Ytterst handlar det om att skapa förståelse för om 

alternativet med partnern kan förväntas vara intressant för den part som skall betala, d v s svenska 

staten. Framför allt måste ett alternativ med privat kapital visa för svenska staten att de 

effektivitetsvinster som kan påvisas med detta alternativ överväger de ökade kostnader som följer 

av ett alternativ med privat kapital. 
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OPS offentlig privat samverkan 
Oavsett finansieringsalternativ så är upprustningen av Inlandsbanan ett OPS-projekt. Definitionen 

för ett OPS-projekt är att man slår ihop det ekonomiska ansvaret för investering samt drift- och 

underhåll över en viss tid. 

I februari 2017 utkom ett delbetänkande av kommitthi om finansiering av offentliga 

infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital. Slutsatsen i utredningen var att 

det kan finnas effektivitetsvinster i att realisera med hjälp av OPS modeller inom investeringar i 

statlig transportinfrastruktur. Utredningen konstaterar att lagen kräver endast att riksdagen måste 

fatta ett särskilt beslut som godkänner att en viss investering finansieras på att annat sätt än via 

anslagsfinansiering. Det innebär att det enligt nuvarande regelverk inte skulle vara möjligt att 

inleda ett OPS-projekt utan att riksdagen godkänner finansieringsformen.lTrots omfattande 

kontakter med svenska staten under 2017 har svenska staten ännu inte påbödat någon process med 

innebörd att Inlandsbanan skulle kunna finansieras, helt eller delvis, med privat kapital. 

Trafikverket har visat visst intresse för alternativet egen regi men inget beslut är ännu fattat och 

kan inte förväntas förrän tidigast under senare delen av 2018. Att ett riksdagsbeslut skulle erhållas 

före sommaren 2018 får bedömas som uteslutet. Detta innebär att Inlandsbanan och dess ägare i 

dagsläget inte har något beslut att fatta. 

Bakgrund 
När Inlandsbanan byggdes var det främst utifrån militära argument men också utifrån de 

utvecklingsmöjligheter som infrastrukturen kunde ge. 1937 invigdes sista delen av Inlandsbanan. 

Dess existens har varit omdiskuterad men engagemanget i inlandet och drivkraften för att den ska 

finnas kvar vann efter hårt arbete över nedläggningshoten. 1993 bildade inlandskommunerna 

Inlandsbanan AB (IBAB) som förvaltar banan på uppdrag av staten. I samband med det togs 

riksdagsbeslutet om förvaltningsrätten om banan vilket föranledde det avtal IBAB har med staten, 

som staten aldrig kan säga upp. 

Avtalet innehåller bland annat följande viktiga punkter: 

• Avser sträckan Mora-Gällivare 
• Inte möjligt för staten att säga upp 
• Staten skyldig att tillhandahålla drift- och underhållsbidrag/förlustteckningsbidrag 
• IBAB får inte överlåta avtalet till annan part 
• Avtalet förverkas om aktie i IBAB utan statens medgivande överlåts till annan 

Inlandsbanan är i betydligt bättre skick nu än den var 1993 när Inlandsbanan AB tog över 

förvaltningen. Den har nu svensk standard med bärighet på 22,5 ton från Mora till Arvidsjaur. 

Under de 24 år som IBAB verkat har kompetensen som krävs för att förvalta och utveckla banan 

byggts upp. IBAB är Sveriges näst största infrastrukturförvaltare. 

Inlandsbanan är viktig då den går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv- och 

metallbaserade samt skogsbaserade näringar dominerar. Svensk basindustri är beroende av 

fungerande godstransporter. Dessutom bedrivs sedan 1993 persontrafik på banan i form av framför 

allt turisttrafik. 

Intresset för en utökad persontrafik är stort både inom besöksnäring och flera av 

inlandskommunerna. Det nationella kravet på hållbara transportsätt för att nå Sveriges klimatmål 

SOU 2017:13 sid 74 
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stärker ytterligare argumenten för en utveckling av banan. Ägarkommunerna i Inlandsbanan AB 

var 2016 med och finansierade en utredning av banans affårsmässiga potential. 

Resultatet blev affårskonceptet Det tredje spåret, som visar att det är fullt möjligt att på relativt 
kort tid skapa en järnvägslänk för gods- och persontrafik genom inlandet jämförbar med övrigt 

svenskt järnvägsnät. Intresset för en upprustning har överlag visat sig vara stort hos såväl 

utländska investerare som aktörer inom svenskt näringsliv. 

Nyttan med en upprustning 
En upprustning av Inlandsbanan skulle ge lokal, regional, nationell och internationell nytta. Den 

skulle bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle med ökade möjligheter till utvecklad 

persontrafik samt medge att inlandets naturtillgångar kan transporteras effektivt, stabilt och 

trafiksäkert. 

Förutsättningar for godstransporter ökar markant med en 
upprustad bana. Gruv- stål- och skogsnäringen i Norrlandfår 
konkurrenskraftig transportmöjlighet genom inlandet på en bana 
där de prioriteras. Fisktransporter från Norge behöver inte längre 
trängas med persontåg längs svenska kusten. Besöksnäringen och 
invånarna ges avgörande möjligheter till utveckling. 

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora 

besöksdestinationer med verksamhet året om. En ökad tillgänglighet möjliggör investeringar i 

hållbara tillväxtdestinationer med fokus på natur- och ekoturism. 

Genom en upprustning kan Inlandsbanan bli en naturlig del av den svenska järnvägs-

infrastrukturen och skapa tillväxt i inlandet och i hela Sverige. Kapacitet för järnvägen i Norrland 

skulle öka och bidra till robustare transportsystem. Det skulle i sin tur bidra till utveckling av 

näringslivet och hela landsbygden, genom utökade arbetstillfållen och bättre underlag för service. 
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Utmaningarna med en upprustning 
Det finns åtskilliga utmaningar med ett så stort infrastrukturprojekt. En totalrenovering av no mil 

järnväg, mellan Gällivare och Mora, skulle bli ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige 
någonsin. 

Då projektet är unikt i sitt slag finns det få upptrampade stigar att följa när det gäller juridiska och 

finansiella lösningar. Samma hundraåriga framtidsperspektiv som användes när banan en gång 

byggdes måste nu användas på en upprustning. Besluten som kommer att påverka inlandet och 
ägarkommunerna under mycket lång tid framöver måste vara mycket väl underbyggda och olika 

alternativ måste vägas mot varandra. 

Finansiering 
I maj 2017 skrevs en avsiktsförklaring (MOU) mellan Inlandsbanan AB och det australienska 

riskkapitalbolaget Macquarie om att hitta former för samarbete för att göra en upprustning av 

Inlandsbanan. I slutet av samma månad begärde ägarkommunerna på ägarsamrådet på Arlanda att 

Inlandsbanan AB också skulle ta fram alternativa förslag till finansiering. Arbetet har resulterat ett 
alternativ med långsiktig offentlig lånefinansiering i egen regi. 

Oavsett vilket alternativ som kommer att väljas i slutändan är det viktigt att komma ihåg att båda 

alternativen kommer att klassificeras som en del av den offentliga sektorn. Det innebär att den 

offentliga sektorns finansiella sparande försvagas och Maastrichskulden ökar under byggfasen med 

samma belopp som vid anslags- och lånefinansiering trots att det i det ena alternativet är en privat 

part som genom eget och lånat kapital betalar för investeringen eller en del av denna.2 Om riskerna 

inte anses överförda på den privata partnern är det således inte bara betalningarna från staten till 
den privata partnern som påverkar de offentliga finanserna. Hela investeringen påverkar den 

offentliga sektorns finansiella sparande.3 Detta innebär i sig att det krävs särskilda skäl för att välja 

ett OPS alternativ framför sedvanlig anslagsfinansiering eller lån genom Riksgälden. 

Intäkter 
Som en följd av EU-direktivetfärdejärnvägspaketet kommer ett antal nya svenska järnvägslagar. 

Ett tydligt syfte med EU-direktivet är att skapa konkurrensneutralitet på järnvägsinfrastruktur. 

Inlandsbanan AB som infrastrukturförvaltare skall upplåta trafikrättigheter till alla tågoperatörer 

på lika villkor. Inlandsbanan AB:s intäkter kommer från banavgifter från tågoperatörer och det 

statliga bidraget. En förvaltare av järnvägsinfrastruktur kan inte direkt eller indirekt bedriva 

järnvägsverksamhet (tågoperatör). 

Intäkterna från banavgifterna är blygsamma i förhållande till den totala kostnaden för 

anläggningen. Mindre än 1/5 av intäkterna förväntas komma från banavgifter (snittet för 

järnvägsinfrastruktur i Sverige är 17% om än stigande) och resterande del är statligt stöd. 

Under arbetets gång har det redan nu framkommit några väsentliga skillnader mellan de olika 
finansieringsalternativen. 

2  SOU 2017:13 sidan 84; För att investeringen istället skall klassificeras som en del av den privata 
sektorn måste Eurostats kriterier vara uppfyllda. Det har blivit allt svårare att få en OPS tillgång 
klassificerad utanför offentlig sektor. Det ekonomiska ägandet är avgörande. 
3  SOU 2017:13 sidan 85 
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Beräknat behov av årligt genomsnittligt statsstöd 

i fast penningvärde, mnkr 
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• Partnermodell 	Egen regi steg 1 	• Egen regi uppräknad med 21 % 

I tabellen ovan visas förväntat årligt statligt stöd enligt den modell och de beräkningar partnern 

presenterat för Trafikverket. Vidare visas det statliga stöd som beräknas vara nödvändigt för egen regi. 

Eftersom egen regi projektet förutsätts ske i flera etapper redovisas dels kalkylerna för första etappen 

dels för jämförelses skull en beräkning där kalkylerna räknats upp med 21 % för att inkludera samma 
projektomfattning som för partnern. 

Ackumulerat kapital tillskott till IBAB de första 16 

åren, mnkr 
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Rörligt driftsnetto 	Lån •Partner 

Partnerns modell förutsätter att ett avtal träffas för alla delar av projektet. Partnern tillskjuter 

aktiekapital och bolaget lånar från kommersiella banker. Givet statsbidragen kommer bolaget få ett 

kraftigt kassaöverskott som under många år väsentligen förutsätts gå till partnern. Partnern kräver en 

mycket hög avkastning på tillskjutet kapital. De externa lånen antas vara amorteringsfria under läng tid. 

Det ackumulerade kassaflödet inklusive utdelning och återbetalning av aktiekapitalet beräknas enligt 

partnerns modell bli enligt ovan. 
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Ackumulerat kapitalflöde 

första 16 åren mnkr 
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Staten 	Rörligt driftsnetto 	Län 

Modellen egen regi bygger på förutsättningen att statens fasta kapitalåtagande är sådant att de 

tillsammans med bl.a. fasta byggkontrakt och fast ränta är tillräcklig säkerhet för lånen från 
institutionerna. Krediterna amorteras över 25 år. 

Externa lån mnkr 
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• Partnermodell 	Egen regi steg 1 	• Egen regi uppräknad 21% 

Skulder 

Amorteringstakten skiljer sig kraftigt mellan modellerna. I partnermodellen startar amorteringen efter 

17 år och 1/3 av krediterna ligger kvar mycket länge. I eget regimodellen sker rak amortering över 

samma period som statsbidraget. 

Frågor? 
Kontakta gärna Inlandsbanan AB om du har frågor kring projektet: 

Peter Ekholm, vd, Inlandsbanan AB 

070-241 53 16, peter.ekholmPinlandsbanan.se  

Caisa Abrahamsson, styrelseordförande, Inlandsbanan AB 

070-595 oo 26, caisa.abrahamssonPinlandsbanan.se   
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FULLMAKT 

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud 

Namn: 	 Personnr: 

att representera 	 kommun 

vid Inlandsbanan AB:s, org. nr 556438-1795, extra stämma den 1 mars kl 9.00 2018 i Östersund. 

Ort och datum: 

Underskrift 	 Namnförtydligande och titel (Behörig företrädare) 

Vik här 

Inlandsbanan AB:s aktieägare skall enligt Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag 
utfårda ombudsinstruktion (p.2.4, sida 9) gällande hur ombudet ska rösta på stämman i förekommande 
ärenden. Eftersom de frågor som ska behandlas på denna extra stämma är av principiell beskaffenhet är 
kommunfullmäktige förbehållen rätten att utfårda ombudsinstruktionen i enlighet med Principer för styrning 
av kommun - och landstingsägda bolag. 

Fullmakten omfattar röstning i de nedan angivna frågorna på det sätt som ovanstående kommun har angett i 
det följande. 

Röstning från ovanstående kommun 
Ja: 	Nej: 

1. Skall enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och företagsledning, ha 
kontakter med tredjeman avseende pågående projekt och verksamheter? 

2. Att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag. 

3. Att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses. 

4. Att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, med partnern Macquarie 
fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om. 

Ort och datum: 

Underskrift 
	

Namnförtydligande och titel (Behörig företrädare) 



Deloitte. 

Till styrelsen i Inlandsbanan AB 

Bakgrund 

Av ordförande och VD har vi fått i uppdrag att gå igenom de beslut som fattats av styrelsen 
under 2017 hänförliga till projektet "tredje späret" för bedömning av att besluten är i 
överensstämmelse med bolagsordning och ägardirektiv. Detta moment ingår även i den årliga 
lagstadgade revisionen och slutligt ställningstagande görs i samband med lämnade av 
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017. 

Genomfört arbete 

Vi har läst samtliga styrelseprotokoll under året 2017 (nr 1 tom nr 6 2017-10-23) och bedömt om 
det beslut som fattas är i överensstämmelse med bolagets bolagsordning och ägardirektiv. 

Slutsats 

Vår bedömning så här lång är att de beslut som under året har fattas av styrelsen är i 
överensstämmelse med bolagsordning och ägardirektiv. 

2017-12-05 

Deloitte AB 

/g  2 
Lars Magnusson 

Auktoriserad revisor 



(Organisationsnumrner 556438-1795) 

Antagen på bolagsstämma 2017-05-09 

BOLAGSORDNING FÖR INLANDSBANAN AKTIEBOLAG 

§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Inlandsbanan (IBAB) Aktiebolag. 

§ 2 Styrelsen säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund, Jämtlands län. 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska på uppdrag av ägarna utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på 
sträcka Mora — Gällivare samt anslutande järnvägar. Bolaget ska verka för att ut-
veckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommu-
nernas och näringslivets behov. Bolaget ska skapa förutsättningar för en miljö-
vänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik. 

Bolaget ska aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen. Bolaget ska sträva 
efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard för 2000-talet. 

Bolaget ska aktivt verka för att tillskapa möjligheter för kollektiv persontågtrafik på såd-
ana sträckor där möjligheter kan ges som alternativ till annan kollektivtrafiklösning. 

Bolaget ska på sikt verka för att tillskapa möjligheter för person- och godstrafik på hela In-
landsbanan, delen Gällivare — Kristinehamn. 

Bolagets uppgift är att förvalta spåranläggningar inklusive mark och byggnader, fördela 
tågrättigheter samt tillhandahålla den basservice på och längs banan som trafikoperatörer-
na behöver, d v s banunderhåll, tågledning, tågplanering, säkerhet och terminaltjänst m m. 
Vidare ska bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin position till att vara ett le-
dande järnvägsföretag. 

§ 4 Fullmäktiges yttrande m m 

Bolaget ska bereda sina ägarekommuner (f n 15 st) möjlighet att yttra sig innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt såsom ändring av 
bolagsordning och aktiekapital, fusion av företag och bildande av dotterbolag. Bolaget 
ska följa de ägardirektiv som ägarna fastställer. 
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§ 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra 2 350 000 kronor och högst 9 400 000 kronor. 

§ 6 Aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 2 350 och högst 9 400. 

§ 7 Styrelse 

Styrelsens sammansättning; ska bestå av lägst två och högst nio ordinarie ledamöter ex-
klusive arbetstagarrepresentanter. 

Styrelsen utses av ägarekommunerna från tiden från den ordinarie bolagsstämman som 
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordina-
rie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige i respektive ägare-
kommun. 

§ 8 Röstning 

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla röstetalet av de aktier som han 
företräder. 

För fattande av beslut på bolagsstämma i fråga rörande ändring av bolagsordningen, änd-
ring av aktiekapitalet eller rörande ansvarsfrihet fordras, utöver vad i lag stadgas, att mer 
än halva aktiekapitalet är representerat vid stämman. 

§ 9 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag 
gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska ägarekommunerna utse två 
lekmannarevisorer. 

§ 11 Bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor för stämman. 
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§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport; 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna. 

9. Utseende av personalrepresentanter för fackliga organisationer. 

10. Val av revisor i förekommande fall 

11.1 förekommande fall val av styrelse och lekrnannarevisorer. 

12. Antagande av ägardirektiv i förekommande fall. 

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolags-
lagen eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Hembud 

Har aktie övergått till någon, som ej förut är aktieägare i bolaget, ska aktien oför-
dröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom 
köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När aktie sålunda hernbjudits, ska styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare 
med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen an-
mäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akti-
ens övergång. 

Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, 
verkställd av Notarius Publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna först, så långt ske kan, skall i förhållande till förutvarande aktieinnehav 
fördelas bland dem som vill lösa. 

Lösenbeloppet ska i brist på åsämjande bestämmas i den ordning vid tillfället 
gällande lag om skiljemän stadgar. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk el-
ler lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 

§ 16 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av ägare (fn 15 st) 
kommunerna. 
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ÄGARDIREKTIV för Inlandsbanan AB med koncern. 

Företag: 	Inlandsbanan AB — 556438-1795 

Destination Inlandsbanan AB — 556629-7692 

Inlandståget AB — 556781-9320 
Bolagen benämns nedan gemensamt "Koncernen" 

Adress: 	Box 561, 831 27 ÖSTERSUND 

Giltighet 	Fr o m årsstämman 2017 och fram till årsstämman 2018 

1 Allmänt 

Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att den ger stöd för 
tillväxtarbetet efter hela inlandsbanans sträckning. 

Koncernen ska följa de regler och förpliktelser som framgår av bolagsordningen, av 
det med Svenska staten träffade avtalet om Inlandsbanan samt av dessa Ägardirektiv 

Koncernen ska aktivt verka för att: 

• Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan. 

• Återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan. 

• Minirnera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter. 

• Höja banstandarden. 

• Öka turisttrafiken på Inlandsbanan. 

• Tvärbanorna öppnas för trafik. 

• Hela sträcken fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik. 

Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden "Inlandsbanan 
skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt". 

2 Principer för bolagsstyrning 

För koncernen ska gälla de bolagsstyrningsprinciper som framgår av "Principer för 
styrning av kommun- och landstingsägda bolag" (2006), sidorna 8 -15. Ägaren 
påminner om att koncernen är att jämställa med myndighet enligt Sekretesslagen. 



3 Ekonomiska mål 

Koncernen ska genom sin verksamhet säkerställa att koncernens mål och vision 
uppnås. Verksamheten ska generera resultat som innebär att aktiekapitalet hålls 
intakt. Ägarna ställer inga avkastningskrav men koncernens verksamhet ska präglas 
av god ekonomisk hushållning och utnyttjande av bolagets resurser på bästa sätt. 

4 Placering av bolagets medel 

Bolagets medel ska placeras på ett sätt som ger bästa möj liga avkastning med låg 
risk. Koncernen ska inte i något avseende använda andra finansiella instrument än 
vad Östersunds kornmuns placeringspolicy tillåter. 

5 Verksamhetsrapportering 

Årsredovisning 
Utöver de lagstadgade krav som gäller koncernens årsredovisningshandlingar, ska 
koncernen, på förfrågan från ägarna, överlämna preliminärt bokslut till ägarna senast 
vid utgången av februari månad. Definitivt bokslut med revisionsberättelse och 
lekrnannarevisorernas rapport ska lämnas till ägarna senast vid maj månads utgång. 
Styrelsen ska, på förfrågan från ägarna, rapportera om verksamheten. 

6 Ersättning till vd 

Den totala ersättningen till koncernens vd/vd-ar ska vara rimlig och väl avvägd. Den 
ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig. Ersättningen ska inte 
vara löneledande i förhållande till branschen och lokaliseringen. Rörlig lön ska inte 
ges. Ersättningen ska betalas ut till fysisk person. 

ÄGARKOMMUNERNA 

Mora 	 Orsa 	 Ljusdal 

Härjedalen 	 Berg 	 Östersund 

Strömsund 	 Dorotea 	 Vilhelmina 

Storuman 	 Sorsele 	 Arvidsjaur 

Arjeplog 	 Jokkmokk 	 Gällivare 

Kristinehamn 	 Storfors 	 Filipstad 

Vansbro 
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