
 

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 
Kallelse till sammanträde 1(2) 

 

Kallelse till ordinarie ledamöter 

Underrättelse till ersättare 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 april i förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur. 
 

10.45-ca 11.45 – Anna-Lena Pogulis, SKL talar om hot, hat och våld mot förtroendevalda 

13.00 Sammanträde 

 

Allmänheten är välkommen att närvara från kl. 13.00. 
 

 

D a g o r d n i n g 
  

 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop samt anmälan av eventuellt jäv 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av justerare samt tid och plats för justering 

5. Allmänhetens frågestund 

6. Delgivningar 

7. Interpellationer och enkla frågor 

8. Interpellation - Efterlevnad kommunfullmäktiges fattade beslut 

9. Interpellation - Implementering av ”Miljöpolicy och Miljömål” i kommunkoncernen 

10. Motioner 

11. Inlämnade medborgarförslag 

10:1 Åtgärda isiga trottoarer (Medborgarförslag) 

10:2 Längre öppettider på Centrumbadet när det är lov (Medborgarförslag) 

10:3 Ändring i kommunens miljöpolicy avseende tjänsteresor för kommunens 

        anställda (Medborgarförslag) 

10:4 Uppförande av klocktorn (Medborgarförslag) 

12. Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning - Återställning av underskott 

13. Årsredovisning 2018 

Årsredovisningen finns att läsa här 

14. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2018 

Samtliga revisionsrapporter finns att läsa här 

15. Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB 

16. Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Energi AB 

17. Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurhem AB 

18. Granskningsrapport för år 2018 – Arvidsjaur Kommunföretag AB 

19. Fördjupade granskningar 

19:1 Granskning av investeringsprocessen 

19:2 Granskning av ekonomiska prognoser 

20. Begäran om tilläggsäskande för att utföra pågående projekt - Samhällsbyggnadsförvaltningen 

21. Begäran om tilläggsäskande för byggnation av varmgarage - VA-enheten 

22. Begäran om tilläggsäskande för inköp av blastchiller och frysskåp – Kostenheten 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Arsredovisning_2018_Kf.pdf/
http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf


2(2) 

23. Begäran om tilläggsäskande för inköp av AC på restaurang Spiskroken – Kostenheten

24. Kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan

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

26. Motion – Friskvård för kommunens anställda - Begäran om förlängd handläggningstid

27. Avgift för anlitande av borgerlig begravningsförrättare

28. Avgift för anlitande av borgerlig vigselförrättare

29. Avgifter vid olovlig parkering inom Arvidsjaurs tätort

30. Detaljplan för kvarteret Lommen

Samtliga detaljplanehandlingar kv. Lommen finns att läsa här
31. Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1 – Aktivitetscenter

Samtliga detaljplanehandlingar Aktivitetscenter finns att läsa här
32. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

33. Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

34. Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Peter Rydfjäll 
Kommunfullmäktiges ordförande 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Alla_handlingar_Detaljplan_Lommen.pdf
http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Alla_handlingar_Detaljplan_Aktivitetscenter.pdf
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Fastställande av 

dagordning 

 

 

Kf § 1 

 

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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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 
 

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2019-04-23 5 
 

5 
 

 

Allmänhetens frågestund 

 

 

Kf § Dnr 00067/2019 101 

 

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. 

 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

 

Kf §  

 

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 
 

* Årsredovisning 2018 för kommunens förvaltade fonder (Dnr 52/2019) 

- Fondstyrelser för Arkens donationsfond, Svea Karlssons donations-
fond, Gunhild Steinvalls fond för unga musiker, Rolf Steinvalls 
fond för unga musiker, Inlandets konstfond 

 

* Årsredovisning 2018 - Socialnämnden 

- Socialnämnden 2019-03- § 16 
 

* Internkontrollplan för 2019 

- Socialnämnden 2019-03- § 17 
 

* Kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från 

Försäkringskassan 

- Socialnämnden 2019-03- § 18 
 
* Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Ändring av namnet för gemensam överförmyndarnämnd 

- Skellefteå kommuns kommunfullmäktige 2109-02-27 § 67 
 
* Styrelseprotokoll 2019-03-14 

- Arvidsjaur Kommunföretag AB 
* Extra bolagsstämma 2019-03-28 

- Arvidsjaur Flygplats AB 
* Uppföljning av lokala miljömål 2018 för Arvidsjaurs kommunkoncern 

Dnr 156/2017 
- Samhällsbyggnadskontoret 
 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Interpellationer och enkla 

frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00058/2019 101 

 

Inga interpellationer och enkla frågor hade lämnats in före kallelsens 

utskick. 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar Sara Lundberg 

Kf § 5 2019-02-26 

Interpellation 

Utdragsbestyrkande 
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Interpellation 

- Efterlevnad av

kommunfullmäktiges

fattade beslut

Kf § Dnr 00058/2019 101 

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställde vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 20190-02-26 följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg (s): 

I lokalmedia och på sociala medier har det framkommit att det inom 

Socialförvaltningens område är på gång, möjligen redan har, att startat upp 

en ”Fixartjänst”. 

Lars Lindström lämnade 2015 in en motion ”Återinför fixartjänsten”. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 § 97 att ”motionen avslås med 

anledning av kommunens ekonomiska läge”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kommunstyrelsen under 

vintern 2018 och önskade överföra tre miljoner kronor av 

investeringsmedel från 2020 till 2019 för iordningställande av nytt 

övningsområde för Sandbackaskolans fordonsprogram. 

Kommunfullmäktige beslöt 2018-10-30 § 111 p. 2 att:  

”Markarbeten påbörjas tidigast när detaljplanen för det befintliga 

övningsområdet vunnit laga kraft och försäljningen av marken där 

befintligt övningsområde är placerat genomförts.”. 

I början av februari har skogen på det tilltänkta nya övningsområdet fälts. 

Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen har detaljplanen, som jag uppfattar 

svaret, vunnit laga kraft men försäljningen av marken där befintligt 

övningsområde är placera har inte genomförts! 

Min fråga till kommunalrådet är: 

- är det ekonomiska läget i kommunen nu bättre än 2017 när motionen om

fixartjänster avslogs?

- är kommunfullmäktiges beslut endast rådgivande för förvaltningarna?

- vilka åtgärder avser kommunalrådet vidta för att säkerställa att

förvaltningen följer av kommunfullmäktige fattade beslut?

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 § 5 att interpellationen 

ska besvaras vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Interpellationssvar Sara Lundberg 

Kf § 5 2019-02-26 

Interpellation 

Utdragsbestyrkande



Svar på interpellation 
- Efterlevnad av kommunfullmäktiges fattade beslut

Utifrån en lämnad motion om fixartjänster samt ärende om markförsäljning ställer Bjarne Hald 

följande frågor till kommunalrådet:  

- är det ekonomiska läget i kommunen nu bättre än 2017 när motionen om fixartjänster avslogs?

- är kommunfullmäktiges beslut endast rådgivande för förvaltningarna?

- vilka åtgärder avser kommunalrådet vidta för att säkerställa att förvaltningen följer av

kommunfullmäktige fattade beslut?

Fixartjänst 
Först en beskrivning av socialchefen; 

”Den "fixartjänst" som är nu har inrättats finns inom avdelningen för funktionsnedsatta och ligger 

inom ramen för ordinarie budget, det vill säga att inga kostnader har tillkommit för aktiviteten. 

Syftet är att de brukare som finns inom daglig verksamhet enligt LSS ska beredas möjlighet till 

meningsfull sysselsättning. Inom LSS arbetar verksamheten efter normaliseringsprincipen vilket 

innebär att brukarna ska så långt möjligt är inkluderas i samhället. Daglig verksamhet ska därför 

kunna likställas med ett reguljärt arbete. För att hitta uppgifter som är meningsfulla så har vi startat 

"fixarverksamheten" där våra brukare får utföra sysslorna, men under handledning av en personal 

från Lyckan (gamla A-service). 

Den fixartjänst som fanns tidigare inom Socialtjänstens verksamheter låg hos äldreomsorgen och 

innebar en kostnad för en tjänst. 

Socialförvaltningens bedömning är därför att man inte har gått förbi kommunfullmäktiges beslut då 

det här snarare är en ny aktivitet inom ramen för ordinarie budget. Det kanske var olyckligt att 

kalla det just "fixartjänst" vilket troligtvis gör att man blandar ihop det med tidigare verksamhet.” 

Det ekonomiska läget inte bättre nu än 2017, då motionen om fixartjänsten avslogs. Som framgår 

från socialförvaltningen så har de olika verksamheterna fixartjänst samma namn, men olika utövare 

och målgrupper. 

Försäljning av markområde 
Den 27 mars 2018 § 47 beslutade kommunstyrelsen att sälja ett markområde där skolans nuvarande 

övningsområde ligger. Av beslutet framgår att exploatören önskade komma igång med att 

exploatera området så snart som möjligt. Exploatören och Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

därefter upprättat en detaljplan för att möjliggöra detta. Detaljplanen har vunnit laga kraft och 

exploatören har kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen om att ta fram köpehandlingar med 

önskat tillträdesdatum vid skolavslutningen eller om möjligt tidigare. Förslag till köpehandlingar 

har upprättats under februari. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte fått någon annan föresats än 

att kommunstyrelsen avser sälja aktuellt markområde. 

Avverkningen har genomförts för att det ska vara möjligt att följa tidsplanen om att bygga det nya 

övningsområdet till skolan. Avverkningen ger en mindre intäkt till kommunen. Aktuellt område är 

blött och erbjöd två val; Att genomföra avverkningen på tjälad mark (vilket är det normala vid 

skogsavverkning) och därigenom kunna följa tidsplanen eller vänta tills marken torkat upp och 

därefter avverka, vilket kraftigt skulle minska möjligheterna att hinna klart med övningsområdet. 

Inga påkostade markarbeten har påbörjats eller kommer att påbörjas innan köpehandlingarna är 

påskrivna, vilket var anledningen till beslutsformuleringen 2018-10-30 som 

Samhällsbyggnadsförvaltningen var med och formulerade. 



Beträffande om kommunfullmäktiges beslut endast är rådgivande för förvaltningarna 
Mitt omedelbara svar är givetvis att kommunfullmäktiges beslut inte är rådgivande utan ska följas. 

Själva frågans formulering antyder att man redan vet svaren på sina frågor. Ett annat sätt att jobba 

är att först analysera innan man drar sina slutsatser. 

    Beträffande vilka åtgärder som kommunalrådet avser vidta för att säkerställa att 
förvaltningen följer av kommunfullmäktige fattade beslut? 

Mitt svar blir att uppföljning sker dels genom internkontroll, i uppföljning av policies  m fl 

styrdokument och redovisning  i del- och helårsredovisningar samt i revision. Detta för att på 

rimlig grad av säkerhet bedöma om verksamheten sköter sitt uppdrag. ”Rimlig grad av säkerhet” är 

också det uttryck som revisionen använder där man också säger att det inte utgör någon garanti för 

att man kan upptäcka alla fel och försummelser som begåtts. 

För att använda ordet säkerställa behöver man öppna börsen för att anställa internrevisorer och 

installera allt flera kontroller. Förutom en högre kostnad riskerar det att bli ett ”Storebror-ser-dig-

samhälle” där det torde bli svårt att rekrytera människor. 

De kontroller som finns är till del manuella och dels finns maskinella kontroller där det går att 

använda. Exemplen kan hämtas från olika system med begränsad åtkomst, genom digitala 

körjournaler m fl. Härutöver finns i regelverk fastlagda checklistor, med flera kontroller. 

Tack och lov har vi i Arvidsjaurs kommun mycket kompetenta och lojala medarbetare som också 

arbetar med internkontroll och uppföljningar så att verksamheten bedrivs på avsett sätt. 

Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation 

- Implementering av

”Miljöpolicy och

Miljömål” i

kommunkoncernen

Kf § Dnr 00058/2019 101 

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställde vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-26 följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg (s): 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Det är underrubriken på Arvidsjaurs kommuns Miljöpolicy och Miljömål 

enligt Kommunfullmäktige beslut 2018-04-17 § 42. Det tog nästan ett år att 

ta fram underlaget och nu har det snart gått ett år sedan beslutet togs.  

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

- på vilket sätt kommer redovisning att ske till Kommunfullmäktige hur

arbetet fortskrider mot de uppsatta målen?

- hur säkerställs att kommunstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, följer hur

verksamheterna genomför planering och att åtgärder vidtas i tid för att

nå målen enligt de fastställda tidsplaner?

- hur säkerställs att de kommunala bolagen blir en aktiv del i att nå de

uppsatta målen?

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 § 6 att interpellationen 

ska besvaras vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Interpellationssvar Sara Lundberg 

Kf § 6 2019-02-26 

Interpellation 

Utdragsbestyrkande



 

 

 

 

Svar på interpellation 
- Implementering av ”Miljöpolicy och Miljömål” i kommunkoncernen 
 
 

Frågorna som kommunstyrelsens ordförande ska besvara är:  

- på vilket sätt kommer redovisning att ske till Kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider mot de 

uppsatta målen? 

- hur säkerställs att kommunstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, följer hur verksamheterna 

genomför planering och att åtgärder vidtas i tid för att nå målen enligt de fastställda tidsplaner? 

- hur säkerställs att de kommunala bolagen blir en aktiv del i att nå de uppsatta målen? 

 
Hur arbetet fortskrider mot de uppsatta målen framgår av den redovisning som delgetts 

kommunfullmäktige. Det går ganska bra. Man anser att man ligger i fas med att uppfylla målen till 

77%. 14 % tror sig nå målen om ytterligare åtgärder sätts in.  9 % anser sig dock inte kunna nå 

målen av olika externa orsaker.  

 

Vi har nu en första uppföljning av målen. Om vi där skulle märka att någon verksamhet ligger efter 

så får analys ange vilka åtgärder som krävs eller om vi av andra skäl inte kan uppfylla målen. Det 

kan också vara så att vi har satt orealistiska mål. 

 

De kommunala bolagen deltar i uppföljningen. I ägardirektiven framgår att bolagen skall följa 

kommunens policies och övriga direktiv i tillämpliga delar.  

 

Mitt svar här är liknande det som gäller för förvaltningen; 

Uppföljning sker dels genom internkontroll, i uppföljning av ägardirektiv, policies  m fl 

styrdokument och redovisning  i del- och helårsredovisningar samt i revision. Detta för att på 

rimlig grad av säkerhet bedöma om verksamheten sköter sitt uppdrag. ”Rimlig grad av säkerhet” är 

också det uttryck som revisionen använder där man också säger att revisionen inte utgör någon 

garanti för att man kan upptäcka alla fel och försummelser som begåtts. 

För att använda ordet säkerställa behöver man även här öppna börsen för att anställa internrevisorer 

och installera allt flera kontroller. Förutom en högre kostnad riskerar det att bli ett ”Storebror-ser-

dig-samhälle” där det torde bli svårt att rekrytera människor.  

Tack och lov har vi i Arvidsjaurs kommunkoncern mycket kompetenta och lojala medarbetare.  

 

Misstag begås, om än sällan. Så sker dessvärre när man gör någonting. Förmågan att lära av felen 

är en stor framgångsfaktor för verksamheten, men även för politiken. 

Demokratibranschen arbetar med förtroende. – Att ge och att förtjäna förtroende bygger det goda 

samhället. I detta inryms kontrollpunkter så att vi når våra mål. 

 

 

Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Motioner 

Kf § Dnr 

Inga motioner hade lämnats in före kallelsens utskick. 

Under punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2019-04-23  
 

11:1 
 

 

Åtgärda isiga trottoarer 

(Medborgarförslag) 

 

 

Kf § Dnr 00066/2019 512 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll; 

 

” Problem: Isiga trottoarer som är en stor fallrisk. 
 

Förslag till åtgärd: Att inte tillåta att det från fastigheter ligger stuprör 

direkt ut på trottoarerna, varken på Storgatan eller på andra trottoarer. 

Effekten blir att det rinner vatten som sedan fryser blir det rent livsfarligt. 

Det sandas ibland sent på morgonen och/eller att sanden smält ner el blåst 

bort så då försvinner den funktionen. 
 

Det finns många fastigheter bara på Storgatan som har sina stuprör direkt 

ut på trottoaren, men det är så även på många andra gator. Och om jag 

förstått det rätt så är det butiksägarens ansvar att sanda framför dörr/entré, 

men vem är ansvarig för att sanda i hörnen av alla fastigheter? Om det 

också är butiksägaren så måste ju den i så fall sanda före kl 06.30 varje 

morgon när behovet finns, eftersom många börjar och slutar jobba den 

tiden. ” 

 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Längre öppettider på 

Centrumbadet när det är 

lov (Medborgarförslag) 

Kf § Dnr 00089/2019 441 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll; 

” Jag anser att Centrumbadet skall ha längre öppettider då det är lov. Under 

sportlovet som var, var det bara öppet mellan 12-16. Ifall man arbetar så 

hinner man inte åka på badet med barnen. Det borde vara öppet till ca 

19.00 under loven så att fler har möjlighet att bada. Det behöver inte bara 

vara för att man arbetar, är vädret fint är man gärna ute under dagen, åker 

slalom, skidor, skoter osv. Gör man det på dagen så hinner man inte till 

badet med de öppettider som varit. Då måste man som familj välja: vara 

ute med barnen på lovet eller vara inne på badet när jag anser att man 

borde kunna göra bägge delarna. 

För vår familj så är ofta lördagar fullbokade så det är sällan en dag det 

passar att bada, men söndagar kan passa ypperligt. Men nu är det stängt på 

söndagar så då har man inte ens möjligheten på helgerna. 

De ordinarie öppettiderna under veckorna borde även ses över. Varför inte 

öppna k1.15.00 på vardagar och stänga 19.00. Skulle det öppna 15.00 så 

kan de äldre skolbarnen bada innan middag, idrott, andra aktiviteter, 

läxläsning osv. Detta skulle även passa bra för dom som har 

friskvårdstimme att kunna stämpla ut tidigare och nyttja friskvårdstimmen 

i bassängen innan barnhämtning, middag, aktiviteter osv. ” 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Ändring i kommunens 

miljöpolicy avseende 

tjänsteresor för 

kommunens anställda 

(Medborgarförslag) 

Kf § Dnr 00118/2019 403 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll; 

” Ändra i kommunens miljöpolicy så att när kommunens tjänstemän och 

tjänstekvinnor åker på tjänsteresa räknas bilkörning in som en kostnad per 

km utifrån en fastställd kostnad där även miljön medräknas. Ändringen 

bör fastställas omgående. 

Restid räknas som en kostnad per timme. Även om man har månadslön 

utifrån en fastställd kostnad som medräknas när resorna bokas. Ändringen 

bör fastställas omgående. 

Känns som en ohyggligt låg nivå när man åker bil till Luleå och flyger 

därifrån, då uppfylls inga miljö- eller ekonomiska mål. ” 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Uppförande av klocktorn 

(Medborgarförslag) 

Kf § Dnr 00120/2019 022 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll; 

” År 2001 ritade jag en kopia av det Klocktorn som stod vid östra sidan 

gamla Skolan för cirka hundra år sedan. Ett par år senare byggdes denna 

kopia och sattes ut mitt på Köpmantorget, detta var tydligen ingen bra 

placering, för det stod inte länge. Tornet brändes ner en natt av några 

duktiga individer !! 

Tycker inte att dessa skall gå "segrande" utan jag föreslår att en ny kopia 

byggs och sätts upp på den ursprungliga platsen vid Medborgarplatsen. 

Alternativ placering vid Johannaparken, enligt upprättad plankarta. ” 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Synnerliga skäl enligt 

lagen om god ekonomisk 

hushållning 

- Återställning av

underskott

Ks § 72 Dnr 00125/2019 042 

Enligt balanskravet ska ett negativt underskott återställas. 

Vid slutrevisionsmötet inför årsredovisning 2018 lades förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att underskottet för 2018 - totalt 3 686 Tkr 

(inkl. 511 Tkr som avser realisationsvinster) ska återställas med hänvisning 

till synnerliga skäl. 

Det som anges som synnerliga skäl är att resultatet är belastat med en extra 

pensionsinlösen av engångskaraktär med 20 Mkr av engångskaraktär.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. 2018 år underskott på på 3 686 tkr återställs med hänvisning till
        synnerliga skäl, eftersom resultatet är belastat med en engångsinbetalning
        avseende extra pensionsinlösen med 20,0 Mkr.

Justerandes sign Beslutsunderlag
§ 6 Delegationsbeslut å kommunstyrelsens vägnar, Sara Lundberg

Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

_____ 
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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 2019-04-11 

 

 

Handläggare 

Birgitta Häggström 

 Kommunstyrelsen 

  

  

  
Direktval 
0960-155 23 

 

 

 

 

 

 

 

Balanskravet, återställning av underskott 2018 

 

Enligt balanskravet ska ett negativt underskott återställas. Vid slutrevisionsmötet 

2018 enades vi om att föreslå till kommunfullmäktige att underskottet 2018 som är 

på 3 175 tkr plus 511 tkr som avser realisationsvinster, totalt 3 686 tkr ska 

återställas med hänvisning till synnerliga skäl. Det som anges som synnerliga skäl 

är att resultatet är belastat med en extra avbetalning på pensionsavsättningen med 

20 Mkr som är av engångskaraktär. 

 

Förslag till beslut att 2018 års underskott på 3 686 tkr återställs genom synnerliga 

skäl eftersom resultatet är belastat med en engångsinbetalning avseende 

pensionsavsättningen med 20 Mkr. 

 

 

 

 

Birgitta Häggström 

Ekonomichef 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-04-12 
 

Dnr 00125/2019     -042 



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

Delegeringsbeslut 

Datum 

2019-04-12 § 6

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Ärendegrupp 2. Besluta på nämndens vägnar i ärende som är så

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas

Delegat Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg 

Föredragande Birgitta Häggström 

  Beskrivning av ärendet 

Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning – Återställning av  

underskott 
Dnr 00125/2019 

Enligt balanskravet ska ett negativt underskott återställas. Vid slutrevisionsmötet inför 

årsredovisning 2018 lades förslag att föreslå kommunfullmäktige att underskottet för 2018 

- totalt 3 686 Tkr (inkl. 511 Tkr som avser realisationsvinster) ska återställas med hänvisning 
till synnerliga skäl. Det som anges som synnerliga skäl är att resultatet är belastat med en 
extra pensionsinlösen med 20 Mkr som är av engångskaraktär.

Vid slutrevisionsmötet deltog fullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll, kommunstyrelsens 
ordförande Sara Lundberg, revisionens avgående ordförande Åke Lindberg, revisionens 
ordförande Lars Holmqvist samt auktoriserade revisorer Linda Marklund och Per-Åke 

Brunström. 

Beslut 

1. 2018 år underskott på på 3 686 tkr återställs med hänvisning till synnerliga skäl, eftersom

resultatet är belastat med en engångsinbetalning avseende extra pensionsinlösen med

20,0 Mkr.

Beslutsfattare 

Sara Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-04-12 

Dnr 00125/2019     -042 
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Årsredovisning år 2018 

– Arvidsjaurs kommun 

 

 

 

Årsredovisningen finns 
att läsa här 

Ks § 72 Dnr 00073/2019 042 

 

Årsredovisning 2018 har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern. 

 

Kommunens resultat för 2018 ger ett underskott med 3,2 mkr.  

 

Jämförelse mot budget 

Verksamhetens intäkter har ökat med 3 Mkr jämfört med budget. Statliga 

riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat från bland annat 

Arbetsförmedlingen. 

 

Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som 

sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2018 är 8,6 Mkr. 

Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler.  

 

Bidrag från Migrationsverket har minskat under året. Interkommunala 

avgifter har också blivit lägre än beräknat. Kostnaderna för avskrivning blev 

högre än budgeterat med 0,7 Mkr. 

 

Skatteintäkterna minskade med 0,5 mnkr mot budget på grund av mindre 

skatteunderlag. De generella bidragen har minskat med 0,2 Mkr.  

 

Verksamhetens kostnader har överskridit budget med 5,3 Mkr på grund av 

pensionsinlösen på 20 Mkr inklusive löneskatt. I övrigt ligger 

verksamhetskostnaderna under de budgeterade. 

 

Lönekostnaderna ligger i paritet med budget. 
 

Bolagen 

Arvidsjaurs Energi gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med 

2,6 Mkr. Man lämnar som tidigare 2 mnkr till Flygplatsen i koncernbidrag. 

 

Flygplatsen gör ett negativt resultat före bokslutsdispositioner med 

-1,3 Mkr. Det relativt goda resultatet gör att man har betalat tillbaka 1 mnkr 

till kommunen och det totala driftbidraget från kommunen blir då 1,4 Mkr. 

 

Arvidsjaurhem gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med 

8,3 Mkr. 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 72 2019-04-02 

Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Arsredovisning_2018_Kf.pdfhttp:/arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Arsredovisning_2018_Kf.pdf
http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Arsredovisning_2018_Kf.pdfhttp:/arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Arsredovisning_2018_Kf.pdf
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Ks § 72, forts. 

Bolagen, forts. 

Arvidsjaurs Energi gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med 

2,6 Mkr. Man lämnar som tidigare 2 Mkr till Flygplatsen i koncernbidrag. 

Flygplatsen gör ett negativt resultat före bokslutsdispositioner med -1,3 Mkr. 

Det relativt goda resultatet gör att bolaget kan tillbaka 1 Mkr till kommunen 

och det totala driftbidraget från kommunen blir då 1,4 Mkr. 

Arvidsjaurhem gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med 8,3 

mnkr. 

AKAB gör ett positivt resultat med 54 tkr före dispositioner. 

Koncernen totalt visar ett resultat på 9,7 Mkr före skatt och 7,6 Mkr efter 

skatt, vilket är ca 0,5 Mkr bättre än 2017. 

De bolag som har ålagts finansiella mål från AKAB har delvis uppnått 

sina mål. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning för år 2018 godkänns 2018.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 72 2019-04-02 

Årsredovisning  

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse samt 

ansvarsfrihet för år 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00122/2019 007 

 

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda 

lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av EY:s sakkunniga som biträder revisorerna. 

 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs 

enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 

intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat 

som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 

 

De iakttagelser och synpunkter som vi särskilt vill lyfta fram är följande: 

 

 Styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning bör utveckla sin 

uppföljning och sitt arbete med intern kontroll för att öka följsamheten 

till fullmäktiges anvisningar. 

 Bolagen bör utveckla sitt arbete med intern kontroll för att öka 

följsamheten till fullmäktiges anvisningar. 

 Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med investeringar, bl.a. 

revidera sina regler för investeringar samt införa en ny struktur för 

budget och redovisning av investeringsverksamheten. 

 Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med ekonomiska 

prognoser, bl.a. ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som 

ska ta fram prognoser samt anpassa rutiner, rapporter och verktyg till 

kalkylreglerna. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 

Grundläggande granskning av styrelsen, 

nämnderna och beredningen år 2018 

Utdragsbestyrkande 
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Kf §  , forts. 

Revisorerna bedömer att; 

Sammantaget har styrelse, nämnder och beredningar i Arvidsjaurs 

kommun i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Sammantaget har styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna 

kontroll i stort varit tillräcklig. 

Sammantaget är resultaten enligt årsredovisningen förenliga med de 

finasiella mål som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och beredning samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 

årsredovisning för 2018. 

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 

2018 utgör underlag till ansvarsprövningen 

Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 

Grundläggande granskning av styrelsen, 

nämnderna och beredningen år 2018 

Utdragsbestyrkande

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf


Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 1 1 

Arvidsjaurs kommun 

Revisorerna 

2019-04-11 

Till 

Fullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
Organisationsnummer 212000-2650 

Revisionsberättelse för år 2018 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av EY:s sakkunniga som 
biträder revisorerna. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har ufförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 

De iakttagelser och synpunkter som vi särskilt vill lyfta fram är följande: 

• Styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning bör utveckla sin uppföljning och sitt 
arbete med intern kontroll för att öka följsamheten till fullmäktiges anvisningar. 

• Bolagen bör utveckla sitt arbete med intern kontroll för att öka följsamheten till 
fullmäktiges anvisningar. 

• Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med investeringar, bl.a. revidera sina 
regler för investeringar samt införa en ny struktur för budget och redovisning av 
investeringsverksamheten. 

• Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med ekonomiska prognoser, bl.a. ta 
fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram prognoser samt 
anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Arvidsjaurs kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 



Ordförande 

ikael Renberg 

Revisor 

Disa Lundberg 

Revisor 

Arvidsjaurs kommun 2019-04-11 

Revisor 

Erling Stenlund 

Vi bedömer sammantaget att styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll i 
stort har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultaten enligt årsredovisningen sammantaget är förenliga 
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter. 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 

De sakkunnigas rapporter: 

• Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018 

• Granskning av delårsrapport 2018 

• Granskning av årsredovisning 2018 

• Granskning av investeringsprocessen 

• Granskning av ekonomiska prognoser 

Granskningsredogörelser samt granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 

• Arvidsjaurs Flygplats AB 

• Arvidsjaurs Energi AB 

• Arvidsjaurhem AB 

• Arvidsjaur Kommunföretag AB 



Arvidsjaurs kommun 	 Bilaga till revisionsberättelse 
Revisorerna 	 2019-04-11 

Redogörelse för revisorernas granskning år 2018 

Inledning 
I revisorernas uppgifter ingår att bedöma om den kommunala verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen, nämnder och 
fullmäktigeberedning är tillräcklig. Revisorerna granskar också, genom lekmannarevisorerna, 
verksamheten i de kommunägda bolagen. 

Vidare ska revisorerna årligen avge en revisionsberättelse med ett uttalande huruvida 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, facknämnderna, fullmäktigeberedning och 
förtroendevalda tillstyrks eller ej. 

Berättelsen ska också innehålla en redogörelse för den revision som bedrivits under året. 
Syftet med denna redogörelse är att den ska utgöra underlag till revisionsberättelsen och ge 
en bild av genomförd revision. Revisionsrapporter har löpande under året delgivits 
kommunstyrelse, nämnder och bolag som berörts av revisionens granskning. Rapporterna 
har även tillsänts kommunfullmäktiges presidium. 

Valet av granskningsinsatser grundar sig på en analys som utgår från en helhetssyn på 
kommunen, där risk och väsentlighet samt tidigare års granskningsresultat varit vägledande. 
Utöver de fördjupade granskningsinsatser som denna analys motiverat har en 
grundläggande granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och beredningens styrning, 
uppföljning och kontroll genomförts. Därutöver har delårsrapport och årsredovisning 
granskats. 

Grundläggande granskning av kommunstyrelse, nämnder, 
fullmäktigeberedning och bolag 

För att möjliggöra en effektiv revision har en översiktlig granskning genomförts av styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedning. Vi har kontrollerat deras åtgärder för att styra, följa upp 
och kontrollera sin verksamhet och ekonomi i enligt med kommunfullmäktiges anvisningar. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Dock har vi noterat ett antal 
utvecklingsområden, främst när det gäller områdena intern kontroll och uppföljning enligt 
fullmäktiges anvisningar. Vi har med anledning av detta lämnat ett antal rekommendationer 
till styrelse, nämnder och beredning. 

Granskningen av kommunens bolag har till sin inriktning och omfattning skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen har varit av översiktlig karaktär. 

I vår grundläggande granskning av kommunens bolag har det inte framkommit några 
allvarliga brister. Dock har vi noterat ett antal utvecklingsområden främst när det gäller 
bolagens arbete med intern kontroll enligt ägarens anvisningar. Med anledning av detta har 
ett antal rekommendationer lämnats till bolagsstyrelserna. 
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Delårsrapport och Årsredovisning 

Kommunen är redovisningsskyldig enligt lag om kommunal redovisning. Enligt lag om 
kommunal redovisning ska årsredovisningens och delårsrapportens förvaltningsberättelse 
innehålla en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen ska 
revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål 
om god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Redovisningsrevisionen har inriktats på att bedöma om kommunen följer lag om kommunal 
redovisning och övriga krav på god redovisningssed samt om målen för god ekonomisk 
hushållning uppnåtts. 

Delårsrapport 2018 -08-31 
Kommunen ska enligt redovisningslagen upprätta minst en delårsrapport. I granskningen gör 
vi följande bedömningar: 

• Det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens 
delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. 

• De redovisade finansiella utfallen är i allt väsentligt förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning och kommunen efterlever kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. 

• Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning, låter sig inte bedömas. 

Med anledning av granskningsresultaten rekommenderas kommunen se över sina 
prognosmetoder och redovisningsprinciper i samband med delårsrapportering. Vidare bör 
mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att 
uppföljning, utvärdering och revision kan ske. 

Årsredovisning 2018 
Granskningen visar att årsredovisningen i allt väsentlig redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att årsredovisningen i allt 
väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god 
redovisningssed så som den kommer till yttryck i Lag om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunen efterlever kommunallagens krav på ekonomi i balans genom att åberopa 
synnerliga skäl och utfallen i årsredovisningen är förenliga med de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning samt delvis förenliga med verksamhetsmålen. 

Fördjupade granskningar 

Granskning av investeringsprocessen 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över 
kommunens investeringar. 

Granskningsområdet valdes dels mot bakgrund av de senaste årens stora budgetavvikelser 
föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt i tiden, dels av att rapporteringen 
av investeringarna i års- och delårsredovisningen bedömts vara i behov av utveckling. 
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Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i investeringsprocessen inte är 
tillräcklig. 

Vi grundar främst vår bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte efterlevs 
och är i behov av en översyn samt att uppföljning och rapportering inte sker så att kontrollen 
över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten har vi lämnat ett flertal rekommendationer för hur 
kommunens regler kan ändras och för en ny struktur för budget och redovisning av 
investeringsverksamheten. 

Granskning av ekonomiska prognoser 

Syftet med granskningen var att bedöma om prognosarbetet bedrivs på ett ändmålenligt sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll 

Vår sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs ändmålenligt och med 
tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning dels på den prognossäkerhet nämnder 
och kommunstyrelsen haft de senaste åren. Vidare visar granskningen att de i stor 
utsträckning saknas kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser. 

Med anledning av granskningen lämnar vi ett förslag på hur kommunen med olika metoder 
kan försöka öka träffsäkerheten i sina prognoser. 
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Kf § Dnr 00107/2019 007 

 

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag 

AB’s verksamhet under år 2018. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 

verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande 

dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern 

kontroll. 

 

I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte 

framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen. 

Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och 

ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll 

bedöms som bristfällig. 

 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med 

godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas 

synpunkter, till handlingarna. 

 
Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Granskningsrapport för år 

2018 

- Arvidsjaurs Energi AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00108/2019 007 

 

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag 

AB’s verksamhet under år 2018. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 

verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande 

dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern 

kontroll. 

 

I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte 

framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen. 

Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och 

ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll 

bedöms som i stort tillräcklig. 

 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med 

godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas 

synpunkter, till handlingarna. 

 
Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport  

Utdragsbestyrkande 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Granskningsrapport för år 

2018 

- Arvidsjaurhem AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00109/2019 007 

 

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag 

AB’s verksamhet under år 2018. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 

verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande 

dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern 

kontroll. 

 

I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte 

framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen. 

Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och 

ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll 

bedöms som bristfällig. 

 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med 

godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas 

synpunkter, till handlingarna. 

 
Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport  

Utdragsbestyrkande 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Granskningsrapport för år 

2018 

- Arvidsjaur 

Kommunföretag AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00110/2019 007 

 

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaur Kommunföretag 

AB’s verksamhet under år 2018. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 

verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande 

dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern 

kontroll. 

 

I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte 

framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen. 

Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och 

ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll 

bedöms som bristfällig. 

 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med 

godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas 

synpunkter, till handlingarna. 

 
Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport  

Utdragsbestyrkande 

 

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Granskning av 

investeringsprocessen 

Kf § Dnr 00106/2019 007 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs 

kommun granskat investeringsprocessen i syfte att bedöma om 

kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över kommunens investeringar. 

Granskningsområdet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora 

budgetavvikelser föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt 

i tiden, dels av att rapporteringen av investeringarna i års- och 

delårsredovisningen bedömts vara i behov av utveckling. Den 

sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i 

investeringsprocessen inte är tillräcklig. Främst grundas de förtroendevalda 

revisorernas bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte 

efterlevs och är i behov av en översyn, samt att uppföljning och 

rapportering inte sker så att kontrollen över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten lämnas följande 

rekommendationer för hur kommunens regler kan ändras och för en ny 

struktur för budget och redovisning av investeringsverksamheten; 

Rekommendationer - styrande dokument 

Kommunens samlade regelverk för investeringsverksamheten bör ses över. 

För att skapa överblick, undvika upprepningar och risker för att det uppstår 

motsägelsefulla regler bör alla ekonomistyrregler samlas i ett gemensamt 

dokument - en ekonomihandbok. Vid översynen bör reglerna anpassas så 

att de beaktar respektive investerings karaktär. Det kan ske genom att 

fullmäktige binder anslagen till vissa investeringar på projektnivå och vissa 

ges i form av ramanslag. 

Rekommendationer— följsamhet mot egna regler 

Mot bakgrund av reglernas utformning föreslås kommunstyrelsen, efter en 

översyn implementera nya regler och säkerställa dess efterlevnad. 

Rekommendationer— uppföljning och rapportering 

För att skapa förutsättningar rekommenderas kommunen införa en 

rapportering (och även en budgetering) enligt den rapportstruktur som 

framgår av granskningsrapporten. 

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att de regelverk som nämns i 

rapporten ses över med beaktande av revisorernas synpunkter. 

Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Granskning av 

ekonomiska prognoser 

Kf § Dnr 00000/2019 007 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs 

kommun granskat kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs 

ändmålenligt och med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas 

dels på den prognossäkerhet nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste 

åren. Vidare visar granskningen att de i stor utsträckning saknas 

kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser. 

Med anledning av granskningen lämnar revisorerna ett förslag på hur 

kommunen med olika metoder kan försöka öka träffsäkerheten i sina 

prognoser. 

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram

prognoser

 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna

 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de

passar olika verksamheters kostnads- och intäktsposter

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunstyrelsen tar 

revisorernas rekommendationer i beaktande. 

Revisionsrapporten finns att läsa här 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Granskningsrapporter_Kf_23_april_2018.pdf
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Begäran om 

tilläggsäskande för att 

utföra pågående projekt 

- Samhällsbyggnads- 

  förvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 74 Dnr 00115/2018 041 

 

Nedanstående investeringsprojekt blev enligt ny modell inte överflyttade från 

förra årets investeringsbudget; 

 

Köp av Lommen parkering (projekt 1701) – 721 tkr 

Köp av Lommen Affärsfastighet (projekt 1702) – 254 tkr 

Köp av Prästberget (projekt 1703) – 50 tkr 

 

Marken på Prästberget är redan köpt men kostnaden för fastighetsregleringen 

kvarstår och när denna kostnad kommer beror på lantmäteriets 

handläggningstider. Handläggningen beräknas bli klar under detta år.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 126 att köpa mark på Prästberget 

och 2017-10-31 § 151 att köpa mark inom kv. Lommen. 

Marken inom kv. Lommen har kommunen ännu inte kunnat köpa då 

detaljplanen ännu inte är klar. Köpet bör dock kunna genomföras under 2019.  

 

För att kunna verkställa politiskt fattade beslut och färdigställa pågående 

projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, har 

samhällsbyggnadschef Åsa Andersson begärt ett tilläggsäskande i 2019 års 

investeringsbudget med 1 025 tkr. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas tilläggsäskande i 2019 års 

investeringsbudget till följande projekt;  
 

    721 tkr  fördelas till projektet 1701 

    254 tkr fördelas till projektet 1702 

      50 tkr  fördelas till projektet 1703 

1 025 tkr 

 

___ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson 

Ks § 74 2019-04-02 

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 2019-03-18 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Åsa Andersson  
 Kommunstyrelsen 
  
Direkt ank 
0960-157 89 
 
 

Tilläggsäskande till investeringsbudgeten 2019 - Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Nedanstående investeringsprojekt blev av någon anledning inte överflyttade från 
förra årets investeringsbudget; 
 
- Köp av Lommen parkering (projekt 1701) – 721 tkr 
- Köp av Lommen Affärsfastighet (projekt 1702) – 254 tkr 
- Köp av Prästberget (projekt 1703) – 50 tkr 
 
Marken på Prästberget är redan köpt men kostnaden för fastighetsregleringen kvar-
står och när denna kostnad kommer beror på lantmäteriets handläggningstider. 
Handläggningen beräknas bli klar under detta år.  
 
Marken inom kv Lommen har kommunen ännu inte kunnat köpa då detaljplanen 
ännu inte är klar. Köpet bör dock kunna genomföras under 2019. Kommunstyrelsen 
har 2018-06-05, § 126 beslutat att köpa mark på Prästberget och 2017-10-31, § 151 
beslutat att köpa marken inom kv Lommen.  
 

2. Slutsats samt förslag till beslut 
 

För att kunna verkställa politiskt fattade beslut och färdigställa pågående projekt  
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsäskande om 1025 tkr för de  
medel som saknas i årets investeringsbudget:  
 
721 tkr föreslås fördelas till projektet 1701 
254 tkr föreslås fördelas till projektet 1702 
50 tkr föreslås fördelas till projektet 1703 

 
 Totalt: 1 025 tkr 

 

 
Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Revidering har skett av tidigare tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbets- 
Utskott med avseende på summeringar. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-03-20 
 

Dnr 00115/2018 -041 
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Begäran om 

tilläggsäskande för 

byggnation av 

varmgarage 

- VA-enheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 75 Dnr 00115/2018 041 

 

År 2014 flyttade gatu- och VA-enheten till lokaler på IH 4. Eftersom 

lokalerna redan då var för små för verksamheten flyttades delar till IH 2 i 

väntan på att intilliggande lokal (f.d. Idéum) skulle bli ledig. 

 

I avvaktan på lokalen har slambil, traktor, reservkraftverk och ångpanna 

förvarats på IH 2. Verksamheten har redan från flytt påpekat att det är 

opraktiskt och ineffektivt att ha sin verksamhet utspridd på olika platser samt 

att det finns behov av bättre spolmöjligheter. De fordon som finns på IH 2 

nyttjas dagligen och lokalen är inte anpassad för verksamhetens behov. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 182 att sälja resterande del av 

IH 4, vilket innebär att den tänkta lösningen att gatu- och VA-enheten tar 

över och anpassar en del av dessa lokaler för sin verksamhet inte längre är 

möjlig. En annan permanent lösning behövs därför. 

 

Fastighetskontoret har gjort en grov kalkyl på en byggnation av ett 

varmgarage på 225 m2. Byggnaden uppskattas kosta ca 3,4 miljoner kronor 

att bygga. Byggnaden måste placeras på fastigheten Arvidsjaur 9:1 i 

anslutning till Arvidsjaur 9:40, då den inte ryms på samma fastighet som 

IH 4 utan måste byggas på baksidan där det idag finns upplag. 

 

Med anledning av att en ny modell har kommit vad gäller överföring av 

investeringsmedel till kommande år, saknar verksamheten pengar till 

projektet. VA-enheten begär därför ett investeringsäskande på 3.4 Mkr för att 

kunna påbörja byggnationen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Begäran om tilläggsäskande avslås. 

 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Ks § 75 2019-04-02 

Utdragsbestyrkande 

 



Arvidsjaurs kommun 
Ärviesjåvrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 

Datum 

2019-02-11 

Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 1 1 

 

   

  

Kommunarstyrelsen 

Direktval 

0960-1 55 73 

Byggnation av varmgarage 

1. Bakgrund/sammanfattning 
2014 flyttade gatu- och VA-enheten till lokalerna på IH 4. Eftersom lokalerna redan 
då var för små för verksamheten flyttades delar till III 2 i väntan på att intilliggande 
lokal skulle bli ledig. 
I avvaktan på lokalen har slambilen, traktorn, reservkraftsverk och ångpannan 
förvarats på IH 2 och verksamheten har redan från flytt påpekat att det är opraktiskt 
och oeffektivt att ha sin verksamhet utspridd på olika platser samt att det finns 
behov av bättre spolmöjligheter. Vi nyttjar dagligen de fordon som finns på 11-1 2 
och lokalen är inte anpassad för vårt behov. Det är trångt och ventilationen är inte 
anpassad för att spola vilket medför att lokalen är full av ånga när högtryckstvätten 
har använts. Detta är inte bra för vår reservkraft. Det uppstår även problem med 
grus i ledningarna då lokalen inte har brunnar med sandfång för att fånga upp gruset 
innan det går ut i ledningen. 
Denna tillfälliga lösningen har accepterats i avvaktan på att intilliggande lokaler på 
IH 4 skulle frigöras. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 182 att sälja resterande del av IH 4, 
vilket innebär att den tänkta lösningen att gatu- och VA-enheten tar över och 
anpassar en del av dessa lokaler för sin verksamhet inte längre är möjlig. En annan 
permanent lösning behövs därför. 

2. Ekonomisk analys 
Fastighetskontoret har gjort en grov kalkyl på att en byggnation av ett varmgarage 
på 225 m2. Byggnaden uppskattas kosta ca 3,4 miljoner kronor att bygga. 
Byggnaden måste placeras på fastigheten Arvidsjaur 9:1 i anslutning till Arvidsjaur 
9:40 då den inte ryms på samma fastighet som IH 4 utan måste byggas på baksidan 
där vi idag har upplag. 

2,9 miljoner finns över i investeringsredovisningen för 2018, se bilaga 1. Dessa kan 
omfördelas till detta projekt 2019. Resterande 0,5 miljoner kronor kan tas från 
projektet gator Arvidsjaur för 2019. 

Arvidsjaur Energi äger IH 2. Flyttar vi kan de hyra ut det till ett företag som är i 
behov av en lokal. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kommungarvidsjaur.se 	5143-7903 



3. Slutsats samt förslag till beslut 
Gatu- och VA-enheten behöver ett varmgarage för de fordon som förvaras 
temporärt på IH 2. I och med försäljningen av resterande del av IH 4 omöjliggjordes 
planerna på att flytta in i befintliga lokaler och anpassa dem efter vårt behov. En 
annan permanent lösning behövs. Kostnad för detta är beräknad till 3,4 miljoner 
kronor. 
Medel omfördelas från investeringar 2018 och 2019 så att detta projekt kan 
genomföras under 2019. 

Erika Harr 
	

Sara Persson 
Gatu- och VA-chef 
	

Fastighetschef 

Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 



Arvidsjaurs kommun 
Årviesjtivrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 

Datum 

2019-02-28 

Kommunstyrelsen 

Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -03- 0 7 
brIr 

Direktval 

0960-155 73 

Byggnation av varmgarage, komplettering 

1. Bakgrund/sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen länmade 2019-02-01 in en skrivelse till 
kommunstyrelsen om att bygga ett garage nere på IH 4. Pengar till att finansiera 
detta hittades i 2018 års befmtliga investeringsbudget. Medel som inte använts och 
inte ska användas kunde omfördelas till detta projekt. Nya direktiv har kommit och 
investeringsmedel förs inte över från 2018 till 2019. Detta innebär att det inte finns 
pengar till detta projekt och många andra projekt som redan hade påbörjats. 

2. Ekonomisk analys 
Utbyggnaden från Tallbacka kommer inte att ske under 2019 så vissa av dessa 
medel kan användas till andra investeringar. På grund av att många investeringar 
redan är påbörjade och saknar pengar till att slutföras så önskar 
samhällsbyggnadsförvaltningen överföringar från Tallbacka till andra projekt i en 
separat skrivelse. VA-enheten hittar därför inte längre pengar i befintlig 
investeringsbudget att omfördela och önskar därför ett tilläggsäskande på 3,4 
miljoner kronor. 

Erika Han 	 Åsa Andersson 
Gatu- & VA-chef 	 Samhällsbyggnadschef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

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

tilläggsäskande för inköp 

av blastchiller och 

frysskåp 

- Kostenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 76 Dnr 00115/2018 041 

 

Kostenheten har för 2018 avstått beviljade medel för två blastchiller samt kyl 

till restaurang Spiskroken på Ringelsta. Pengarna överfördes till 2019 för om- 

och tillbyggnad av Ringelskolan. 

 

I och med att centralisering av kostenhetens verksamheter inte blev av, har 

verksamheten funnit en lösning för produktion av kall mat till hemtjänsten 

inom Spiskrokens lokaler. För detta behövs två nya blastchillrar och ett 

rostfritt frysskåp. 

 

Kostnaden beräknas till 500,0 Tkr. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kostenheten beviljas ett tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 med 

500,0 Tkr för inköp av två nya blastchillrar och ett rostfritt frysskåp till 

restaurang Spiskroken. 

 

_____ 

 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 

Ks § 76 2019-04-02 

Utdragsbestyrkande 

 



Datum 

2019-01-21 

Dnr 

Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 2 

il5/2,0d 641 

Arvidsjaurs kommun 
Ärviesjdvrien kommuvdna 

Handlliggare 
Kostchef Camila Grahn 

Dircktval 

0960-156 25 

§'ankällsbyg adschef 
Åsa Andersson 

Kostchef 
Camilla Grahn 

Tilläggsäskande KOST 2019 

1. Bakgrund/sammanfattning 
Kostenheten har för 2018 avstått beviljade medel för balstchiller 1 och 2 samt kyl 
till restaurang Spiskroken på Ringelsta. Dessa har överförts till 2019 projekt om-
och tillbyggnad av Tallbackaskolan enligt beslut Kf §137. 

Centraliseringsförslaget på kostenheten lades sedan tidigare ned och vi skulle utreda 
en ev utbyggnad av restaurang Spiskroken. Det kommer inte att behövas någon 
utbyggnad då det i dagsläget inte rör sig om så många portioner och vi har funnit en 
lösning på kall mat till hemtjänsten på befintliga yta. 

Till detta behöver vi 2 nya blastchillrar till Köket på Ringelsta och den gamla där 
kommer att användas på Ringelskolan. Vilket gör att vi initialt ej behöver investera 
i en blastchiller till Ringelskolan. 

Vi behöver det till 2019 för att komma igång med den kalla maten till herntjänsten 
enligt regler för livsmedelssäkerhet. 

Sedan behöver vi ett rostfritt frysskåp till vagnhallen och detta behov har tillkommit 
efter senaste investeringsredovisningen. 

2. Ekonomisk analys 

Önskar tilläggsäska 500 tkr för år 2019: 
- Blastchiller 1 Ringelsta 200 tkr 
- Blastchiller 2 Ringelsta 200tkr 
- Frysskåp Ringelsta 100tkr 

3. Slutsats samt förslag till beslut 
Att kostenheten beviljas tilläggsäskande på 500 tkr. 

Postadress 	 Telefon 	 Telefax 	 E-post 
	

Plusgiro 

933 81 ARV1DSJAUR 
	

0960-155 00, vihel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	600 68-4 
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Begäran om 

tilläggsäskande för inköp 

av AC på restaurang 

Spiskroken 

- Kostenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 77 Dnr 00115/2018 041 

 

Restaurang Spiskroken på Ringelsta har produktion under den varmaste delen 

av sommaren och i köket bidrar spis, grytor, stekbord och ugnar med extra 

värme. En AC skulle förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar under de 

varmaste perioderna. 

 

Kostenheten ansöker om tilläggsäskande med 100,0 Tkr ur 2019 års 

investeringsbudget till inköp av AC till restaurang Spiskroken. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kostenheten beviljas ett tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 med 

100,0 Tkr för inköp av AC till restaurang Spiskroken. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 

Ks § 77 2019-04-02 

Utdragsbestyrkande 

 



Datum 

2019-03-19 

Arvidsjaurs kommun 
Kommunslyrelsen 

2019 -03 2 5 

r  0/212- 091 

Arvidsjaurs kommun 
Ärviesfrivrien kommuvdna 

Handläggare 
Kostchef Camila Grahn 

1111  

Åsa Andersson 
stchef 

Camilla Gralm 

Direktval 

0960-156 25 

Äskande KOST 2019 

1. Bakgrund/sammanfattning 
Restaurang Spiskroken på Ringelsta har produktion under den varmaste delen av 
sommaren och i köket bidrar spis, grytor, stekbord och ugnar med extra vänne. Vi 
har försökt kompensera med fläktar och det räcker inte långt. 

En AC skulle förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar under de varmaste 
perioderna. 

2. Ekonomisk analys 
AC och installation kostar ca 100tkr. 

3. Slutsats samt förslag till beslut 
Att kostenheten beviljas 100 tkr till investeringsbudget 2019 för AC på Spiskroken. 

Postadress Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Plusgiro 

933 81 ARVIDSJA1111 	0960-155 00, växel 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	600 68-4 
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Kostnadstäckning för 

tillbakadragen 

assistansersättning från 

Försäkringskassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 78 Dnr 00112/2019 709 

 

För beslut om personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller 

Försäkringskassan. Det beror på hur stort behovet av hjälp är. Enligt lag 

ansvarar kommunen för assistans upp till 20 timmar/vecka. Om behovet av 

hjälp är mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov har sökanden 

rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.  

 

I nuläget finns det ärenden inom LSS-verksamheten där kommunen går in och 

finansierar tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan. Detta 

medför stora kostnader för kommunen. 

 

Socialnämnden har diskuterat om hur länge kommunen ska tillhandahålla 

kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan, 

under en överklagandeprocess eller tills vidare. 

 

Socialnämnden beslutade 2018-12-10 § 66 att nämnden tillhandahåller 

kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan 

endast under en överklagandeprocess. 

 

Socialnämnden har 2019-03-11 behandlat ärendet igen, för att överlämna det till 

kommunfullmäktige för prövning, med anledning av att ärendet är av principiell 

karaktär och av stor ekonomisk vikt eftersom socialnämnden tar på sig ett 

ansvar för personlig assistans utöver vad Försäkringskassan bedömer behövs.  

 

Socialnämnden har 2019-03-11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta i enlighet med socialnämndens beslut 2018-12-10 § 66 med tillägg att 

begränsa tidsrymnden för överklagandeprocess till att endast omfatta 

överklagande inom svenskt rättsväsende. 

 

För nytillkommande grupper gäller Försäkringskassans beslut även under en 

eventuell överklagningprocess. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Socialnämnden tillhandahåller kostnadstäckning för tillbakadragen 

assistansersättning från Försäkringskassan endast under en 

överklagandeprocess inom svenskt rättsväsende. 

2. För nytillkommande grupper gäller Försäkringskassans beslut även under 

en eventuell överklagningprocess. 
 

______ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 78 2019-04-02 

Sn 2019-03-11 § 18, Sn 2018-12-10 § 66 

Tjänsteskrivelse Maria Rådman 

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 2019-02-27 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 

Maria Rådman 
Socialnämnden 
 
 
 

Direktval 
0960-155 36 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser för kommunen i samband med att Försäkringskassan vid 
omprövningar beslutar att en persons behov av personlig assistans saknas 
 
Personlig assistans är en insats som kan beviljas utifrån två olika lagstiftningar 
beroende på vem som utreder och vem som ska stå för kostnaden. 
I kommunen arbetar biståndshandläggaren utifrån Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). När en person eller dennes legala företrädare ansöker 
om insatser via LSS görs först en personkretsutredning för att fastställa att personen 
tillhör någon av de tre personkretsarna: 
 
Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd 
 
Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom 
 
Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och försorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 
stöd eller service 
 
Personkretstillhörigheten stärks genom läkarutlåtande kring diagnos samt 
funktionshindrets beskaffenhet utifrån livet i stort. Det kan även styrkas via 
utlåtanden från psykologer, arbetsterapeuter samt andra med god kännedom kring 
personen. 
 
När det är fastställt att personen tillhör en personkrets fortsätter utredning kring sökt 
insats och nu utreds om man har det behov som krävs för att beviljas personlig 
assistans, generellt kan man säga att man måste ha behov av insatser som är av 
personlig karaktär och kroppsnära samt att det gäller de grundläggande behoven. 
  

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2019-03-01 
 

Dnr 00291/2018 -709 



 2 (4) 
 
Enligt 9 a § LSS ska den som har behov av personlig assistans för sina 
grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov 
om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Det vill säga den som är i behov av 
personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för övriga 
behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Exempel på övriga behov kan vara 
städning, tvätt, nödvändig träning och fritidsaktiviteter. Om rätt till personlig 
assistans föreligger räknas tiden för grundläggande behov och för andra personliga 
behov ihop och utgör omfattningen av den personliga assistansen 
 
Ovanstående begrepp betyder:  
 
VARAKTIGHET: funktionsnedsättning ska inte vara av tillfällig eller mer 
övergående natur. 

STORT: Inbegriper flera livsområden, som t.ex. grundläggande behov att 
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 
den funktionshindrade. 

BETYDANDE: att inte klara flera vardagssituationer själv som avser grundläggande 
behov och viktiga livsområden.  

OMFATTANDE: återkommande behov av hjälp att klara funktioner som andra 
klarar på egen hand. 

 
För att personer över 65 år ska vara berättigade till assistans, måste ansökan 
inkomma före 65 års ålder. Beviljad assistans kan inte utökas efter 65-års årsdagen. 
Behov av utökade insatser får därefter sökas via socialtjänstslagen, (enligt 9 b § LSS 
9 § 2).  
 
VAD MENAS MED GRUNDLÄGGANDE BEHOV? 
 
Personlig hygien – I personlig hygien ingår hjälp med behov som en person normalt 
inte kan avstå från. Exempel på detta är hjälp att torka sig efter toalettbesök, hjälp 
med tandborstning och att använda tandtråd, hjälp med att duscha, hårtvätt, tvåla in,  
rakning, hjälp med insmörjning efter dusch, byte av mensskydd, hjälp att tvätta 
ansiktet, hjälp med enklare håruppsättningar och hjälp att klippa naglar. Behoven ska 
vara av kroppsnära och integritetskänslig karaktär. 
 
Måltider – Hjälp vid måltider som räknas till grundläggande behov är hjälp att föra 
mat och dryck till munnen. Sondmatning räknas även som ett grundläggande behov.  
Tiden räknas för på/avkoppling av sond, manuell hjälp och maskinell som kräver 
övervakning (tid för rengöring av redskapen ingår ej) 
 
Av- och påklädning - Alla inomhuskläder som en person behöver hjälp att ta på sig 
räknas som grundläggande behov, såsom exempelvis underkläder, byxor och t-shirt 
(kläder som är närmst kroppen). Ytterkläder kan även bedömas vara grundläggande 
behov i vissa fall, exempelvis om personen har smärtproblematik, kontrakturer 
och/eller spasticitet.  
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Kommunicera med andra – Kommunikation med andra räknas som grundläggande 
behov om en assistent behöver vara närvarande för att kommunikation med tredje 
person överhuvudtaget ska kunna vara möjlig. Detta genom t.ex. teckenspråk eller 
annat kommunikationsmedel. 
 
Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade – För att 
räknas som grundläggande behov avser detta ingående kunskaper kopplade till 
personen (inte funktionsnedsättningen). Exempel kan vara om en person har 
medicinska behov, t.ex. en svårartad epilepsi och /eller psykisk funktionsnedsättning 
som kräver specifik kunskap om hur personen behöver bli bemött i de utmaningar 
som kan uppstå. Att då t.ex. kunna tolka kroppsspråk, mimik, känslolägen som 
kräver ingående kunskap och personlig kännedom för att kunna möta upp det 
specifika behovet. 
Ett rekvisit för att ha rätt till denna insats är alltså att personen ska ha behov av 
personlig assistans för sina grundläggande behov. Om de grundläggande behoven 
enligt 9 § 9 a inte uppfylls så avslås ansökan om personlig assistans. 
 
När en person av kommunen bedöms ha ett behov som överstiger 20 timmar i 
grundläggande behov per vecka så ska kommunen anmäla detta till 
Försäkringskassan. När Försäkringskassan gör sin bedömning utgår de från sitt 
vägledningsmaterial som för närvarande heter: Assistansersättning, Vägledning 
2003:6 version 22, som går att hitta på deras hemsida: www.fk.se. 
 
Nu gör försäkringskassans utredare en förnyad personkretsutredning enligt LSS och 
sedan fortsätter arbetet med att göra bedöming av behovet av personlig assistans 
enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och med den vägledning som är gällande. Hos 
försäkringskassan är utredning och beslut delat upp i olika led, först gör en 
handläggare utredningen som skickas vidare till en föredragande som drar ärendet för 
beslutande. 
 
De personer som beviljats personlig assistans har ofta en komplicerad 
funktionsnedsättning som skapar svårigheter i många delar av vardagen och när en 
omprövning sker utifrån nya riktlinjer och domar så kan det ske att försäkringskassan 
beslutar att avslå ansökan om personlig assistans enligt SFB. 
 
I Arvidsjaurs kommun har några personer förlorat sin assistans enligt SFB och enligt 
tidigare beslut i nämnden har kommunen gått in och betalat kostnaden för all 
assistans. 2018-12-10 togs beslutet att kommunen bara betalar assistansen under den 
tid som överklagningsprocessen pågår och om överklagan inte går igenom så ska den 
enskilde erbjudas andra insatser i stället för personlig assistans enligt LSS. 
 
De insatser som kan vara aktuella är bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I kommunen har vi tre gruppbostäder: 
Borgen (4 platser), Lärkan (7 platser) samt Staren (5 platser). En annan insats som 
kan bli aktuell är olika kombinationer av personlig assistans enligt LSS med inslag 
från Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet eller stöd i boendet. För en del 
personer är det svårt att klara av behovet av hjälp med någon annan insats än 
personlig assistans dygnet runt. 
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Kommunen står alltid för de 20 första timmarna/vecka och betalar till 
Försäkringskassan 299,80 kr per timme gånger 20 timmar, totalt   
ca 25 183,20 kronor/månad per SFB ärende. 
 
Ett personlig assistans ärende med fyra assistenter som arbetar dygnet runt redovisas 
under februari månad 2019 med en kostnad på 365 000 kronor för löner, OB-
ersättningar och jourersättningar. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Maria Rådman 
Områdeschef AFF 



ARVIDSJAURS KOMMUN 
Årviesftivrien kommuvdna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 
	

2019-03-11 	 26 

Sn § 18 Dnr 00291/2018 	 709 

Kostnadstäckning för 
tillbakadragen 
assistansersättning från 
Försäkringskassan 
-Omprövning av beslut 

Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Socialnämnden har vid sammanträde 2018-10-19 diskuterat förutsättningar och 
tänkbara förändringar inom socialnämndens verksamheter inför arbetet med 
mål- och resursplan 2020-2022. Det som är känt är att kommunens ekonomi 
kommande år visar på ytterligare besparingar. 

För beslut om personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller 
Försäkringskassan. Det beror på hur stort behovet av hjälp är. Enligt lag 
ansvarar kommunen för assistans upp till 20 timmar/vecka. Om behovet av 
hjälp är mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov har sökanden 
rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. 

En fråga som lyftes är ärenden inom LSS-verksamheten där kommunen går in 
och finansierar tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan. Detta 
medför stora kostnader för kommunen. 

Vid sammanträde 2018-12-10 diskuterade socialnämnden om hur länge 
kommunen ska tillhandahålla kostnadstäckning för tillbakadragen 
assistansersättning från Försäkringskassan, under överldagandeprocess eller tills 
vidare? 

Socialnämnden beslutade 2018-12-10 § 66 att nämnden tillhandahåller 
kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan 
endast under en överklagandeprocess. 

Utskottet har 2019-02-14 behandlat ärendet igen med anledning av att ärendet 
är av principiell karaktär och av stor ekonomisk vikt eftersom socialnämnden 
tar på sig ett ansvar för personlig assistans utöver vad Försäkringskassan 
bedömer behövs. Utskottet föreslog att ärendet skickas vidare till kommunfull-
mäktige för prövning av socialnänmdens beslut 2018-12-10 § 66. 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av områdeschef Maria Rådman, AFF 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med socialnämndens beslut 
2018-12-10 § 66 med tillägg att begränsa tidsrymnden för 
överklagandeprocess till att endast omfatta överklagande inom svenskt 
rättsväsende. 

2. För nytillkommande grupper gäller Försäkringskassans beslut även under 
en eventuell överldagningprocess. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Sn 2018-12-10 § 66 
SnB 2018-11-19 

Tjänsteskrivelse Maria Rådman 
SnB 2019-02-14 

Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering



ARVIDSJAURS KOMMUN 
firviesjdvrien kommuvdna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 	 2018-12-10 	 109 

Sn § 66 Dnr 00291/2018 	 709 

Kostnadstäckning för 
tillb akadragen 
assistansersättning från 
Försäkringskassan 

Socialnämnden har vid sammanträde 2018-10-19 diskuterat förutsättningar 
och tänkbara förändringar inom socialnämndens verksamheter inför arbetet 
med mål- och resursplan 2020-2022. Det som är känt är att kommunens 
ekonomi kommande år visar på ytterligare besparingar. 

För beslut om personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller 
Försäkringskassan. Det beror på hur stort behovet av hjälp är. Enligt lag 
ansvarar kommunen för assistans upp till 20 timmar/vecka. Om behovet av 
hjälp är mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov har 
sökanden rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. 

En fråga som lyftes är ärenden inom LSS-verksamheten där kommunen går 
in och finansierar tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan. 
Detta medför stora kostnader för kommunen, ca 6 mkr/år i dagsläget. 

Socialnämnden bör fatta ett principbeslut; 
Hur länge ska kommunen tillhandahålla kostnadstäckning för tillbakadragen 
assistansersättning från Försäkringskassan? Under överklagandeprocess eller 
tills vidare? 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnänmden tillhandahåller kostnadstäckning för tillbakadragen 
assistansersättning från Försäkringskassan endast under en 
överklagandeprocess. 

Beslutet skickas till: 
•AFF 
• Socialchef 
• Socialnämnden 
•Revisorer 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

SnB 2018-11-19 

Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-04-02 99 

25 
Motion - Tung trafik 

genom Arvidsjaur - 

Begränsning av 

genomfartstrafiken på 

Storgatan 

Ks § 79 Dnr 00150/2018 009 

Följande motion lämnades in till kommunkansliet 2018-05-15 av 

fullmäktigeledamoten Martin Nilsson (c); 

Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaurs 

centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som 

genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk. 

Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar. 

Jag vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se vilka möjligheter det finns 

att leda om den tunga trafiken, via exempelvis Järnvägsgatan eller Sten 

Laestadiusvägen, eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken. 

Att leda om trafiken kan dock på negativa effekter för näringsidkare på 

samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget. 

Motionens utredningsdirektiv: 

• Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter,

"långtradare" inte sker på Storgatan.

• Utredningen skall ta fram olika alternativ till att leda om den tunga trafiken

och/eller att vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av tunga

transporter.

• Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för besöksnäringen i de

olika alternativen, med speciell fokus på drivmedelsanläggningar och

matserveringar.

• Trafiksäkerhetsanalyser i de olika alternative skall redovisas.

• Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur köpmannaförening.

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

myndigheter.

• Utredningen ska vara färdigställd senast december 2018.

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2018-10-30 § 121 till miljö-, 

bygg- och hälsoskyddsnämnden med ytterligare utredningsdirektiv. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-09-17 § 55 yttrat sig i ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen besvaras i enlighet med upprättat yttrande.
(Mbhn 2019-01-30 § 5)

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Mbhn 2019-01-30 § 5 – yttrande         Ks § 79 2019-04-02 

Utredning, arbetsgruppen för farligt gods 

Motion 

Utdragsbestyrkande



Yttrande - Motion om tung trafik genom Arvidsjaur - Begränsning av genomfartstrafiken 
på Storgatan 

Kommunfullmäktige har 2018-10-30 § 121 beslutat att återremittera motionen om tung trafik 

genom Arvidsjaur - begränsningar av genomfa1tstrafiken på Storgatan för att utöver den 

ursprungliga motionens sju utredningsdirektiv ytterligare: 

- Mäta vilken typ av farligt gods som passerar genom tätorten

- Uppskatta omfattningen av den tunga trafiken med anledning av Tjernfjelltunnelns öppnande,

samt hur stor del av denna som innehåller farligt gods

- Bedöma annat som är av vikt.

Mäta vilken typ av farligt gods som passerar genom tätorten 

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 132 fattat ett beslut om att Storgatan (väg 95) ska utgöra led 

för farligt gods. Som underlag för detta beslut tog en arbetsgrupp under år 2016 fram ett 

omfattande faktaunderlag och ett yttrande där faktorer såsom lagstiftning, transport av farligt 

gods, vägvalsstyrning, tillsynsmyndighet, riktlinjer för skyddsavstånd, vardagliga risker, statistik 

m.m. berördes.

Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller både transport och hantering av farligt gods. MSB

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är den myndighet som ansvarar för reglering av

farligt gods i Sverige. MSB skriver på sin hemsida att det är viktigt att poängtera att resultat av

mätningar endast ger en ögonblicksbild av hur flöden ser ut. Bland annat förändringar i

transportstruktur och efterfrågan av farligt gods förändrar flödena över tid. Övriga antaganden

och osäkerheter som påverkar resultat av mätning av tung trafik framgår av MSB:s information.

Den senaste undersökningen av farligt gods genomfördes av Räddningsverket år 2006 och 

föranleddes av ett regeringsuppdrag (undersökning genomfördes av SCB). Med anledning av att 

kunskapsunderlagen om flöden av farligt gods behöver uppdateras har Trafikanalys under år 

2015 genomfört en förstudie om möjligheterna att kartlägga flödena av farligt gods i Sverige 

tillsammans med MSB, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket kring databehov och 

datatillgång. Trafikanalys konstaterar i sin förstudie följande: 

"Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att 

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

sårbarhetsanalyser. Det finns bristande kunskaper om flöden av farligt gods och behovet av ny 

statistik bedöms som stort. Samtidigt finns det ett behov av att skydda samhället mot 

säkerhetshot och att förhindra att känslig information som kan missbrukas och komma i fel 

händer läcker ut. 

Förutsättningarna att genomföra kartläggningar av farligt gods för publice1ing kan ha förändrats 

med anledning av en ökad hotbild i omvärlden. Möjligheten att lämna ut data begränsas också av 

sekretesslagstiftningen. Det kan konstateras att rådande lagstiftning utgör hinder för att 

sammanställa statistik utifrån befintliga register för sjöfa1ien och bantrafiken. Det skulle 

möjligtvis gå att identifiera huvudsakliga stråk för godstransporter på väg men den geografiska 

upplösningen blir då bristfällig. Nya enkätinsamlingar skulle bli kostsamma och medföra en stor 

uppgiftslämnarbörda och det skulle fo1ifarande kvarstå begränsningar med att använda 

materialet för statistikframställning". 

Att kommunen själva, mot bakgrund av ovanstående, ska mäta vilken typ av farligt gods som 

passerar genom Arvidsjaurs tätort, längs väg 95 (Trafikverkets väg) anser nämnden inte vara 

meningsfullt och har svårt att se hur detta ska gå till. 



Uppskatta omfattningen av den tunga trafiken med anledning av Tjernfjellstunnelns 

öppnande samt hur stor del av denna som innehåller farligt gods 

Norska Vegvesendet har under våren 2018 mot bakgrund av Tjernfjellstunneln presenterat en 

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

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

trafiken som kan tänkas köra genom Arvidsjaurs samhälle (väg 95) är svårt att veta eftersom man 

kan anta att en del av trafiken väljer att köra väg E 45 via Sorsele eller Jokkmokk. 

Trafikverket är väghållare av väg 95 som går genom Arvidsjaurs tätort. Trafikverket arbetar för 

närvarande med en s.k. stråk ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som omfattar hela RV 95 genom Norr- 

och Västerbotten. Studien görs utifrån identifierad brist i regionala planen för Norrbotten. Inom 

ramen för detta arbete ingår att se över transporter på RV 95. Åtgärdsvalsstudien kommer sedan 

att ligga till grund för beslut om fortsatt arbete. Trafikverkets målsättning är att 

åtgärdsvalsstudien skall färdigställas under våren 2019. 

Kommunen följer detta arbete och har senast under vintern 2018 översänt förslag till åtgärder 

som kommunen anser är viktiga att lyfta upp. 

Nämnden anser att kommunen bör avvakta den åtgärdsvalsstudie som pågår och som genomförs 

av Trafikverket. 

Bedöma annat som är av vikt  

Att bedöma annat som är av vikt görs fortlöpande. 

Om kommunen själv ska utreda det som föreslås i återremissen, och om det är möjligt att göra 

detta, måste uppdraget köpas av extern konsult och medel måste anslås. 

__________ 



Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

Blad 

Kommunstyrelsen 2019-04-02 100 

26 

Motion – Friskvård för 

kommunens anställda 

- Begäran om förlängd

handläggningstid

Ks § 80 Dnr 00103/2018 101 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnade 2018-04-17 (Kf § 28) in en 

motion med följande lydelse; 

Friskvård är aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det är 

också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vi föreslår följande friskvårdssatsningar för kommunens anställda; 

 Höjd friskvårdsersättning till 1 000 kronor.

 Fritt nyttjande av badhuset för anställda.

 Central hälsopott/trivselpeng för hälsobefrämjande aktiviteter till ett

belopp av 30 000 kronor/år.

All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. Friskvårdssatsningarna 

får nyttjas av alla anställda med en sammanhängande anställningstid som 

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

Förmånen gäller även då den anställde är sjukskriven eller föräldraledig. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-17 § 28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningstiden för motioner är ett år. HR-chef Åsa Fjällman har begärt 

förlängd handläggningstid. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Begäran om förlängd handläggningstid godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 80 2019-04-02 

Tjänsteskrivelse Åsa Fjällman 

Motion 

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 



Datum 

2019-03-13 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -03- 13 
Dnr:  Iö3/zotg   

Arvidsjaurs kommun 
Ärviesjävrien kommuvdna 

Handläggare 

KOMM 1.1 nstyrelsen 

Direktval 

Motion — Friskvård för kommunens anställda, begäran om förlängd 
handläggningstid 

HR-avdelningen har tilldelats motionen "Friskvård för kommunens anställda" för 
handläggning. 

Kommunen införde friskvårdstimme under första halvåret 2018 som sedan 
permanentades av fullmäktige. 

Arbetet med att ta fram ett strategidokumentet "Attraktiv arbetsgivare", efter en 
motion i fullmäktige, pågår fortfarande. Resultatet av rubricerade motions 
handläggning hänger samman med innehållet i strategidokumentet. Med anledning 
av detta begärs förlängd handläggningstid. 

c9 

li[k1-01/1/ 

Åsa Fj -
HR-ch 

Ulf Starefeldt 
Kommunchef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 
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Avgift för anlitande av 

borgerlig begravnings-

förrättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 81 Dnr 00027/2019 051 

 

Leif Andersson (c) initierade vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-22 

en översyn av taxan för borgerlig begravning med anledning att den är 

väsentligt högre än den taxa fullmäktige beslutat för borgerlig vigsel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 § 25 om kommunal taxa för 

borgerlig begravning vid anlitande av ”kommunal” begravningsförrättare. 

Taxan sattes oförändrat till 4 000 kronor (Kf § 134 2012-10-29). En trolig 

uppskattning är att nivån på taxan är satt för att täcka upp för arvode och ev. 

förlorad arbetsinkomst. En borgerlig begravning kräver i de flesta fall mer av 

förberedelse och tid för förrättningen än en borgerlig vigsel. 

 

En jämförelse har gjorts med närliggande och andra kommuner vad gäller 

Arvidsjaurs kommuns nivå på taxa för anlitande av borgerlig begravnings-

förrättare. Det varierar stort mellan kommunerna. En del kommuner erbjuder 

inte tjänsten, i andra kommuner är det gratis och vissa tar betalt. 

 

I Arvidsjaur arvoderas både begravningsförrättarna och vigselförrättarna med 

ett dagsarvode samt ersättning för resekostnader inom kommunen. 

 

Kommunchef Ulf Starefeldt har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet med förslag 

att fastställa taxa för borgerlig begravningsförrättning till 1 500 kr inkl. 

moms. Summan täcker arvodes- och resekostnaden inkl. PO-påslag. Taxa för 

anlitande av borgerlig vigselförrättare föreslås fastställas till samma nivå. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Avgift för anlitande av borgerlig begravningsförrättare fastställs till  

1 500 kronor inkl. moms. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 25 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 81 2019-04-02 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Utdragsbestyrkande 

  



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-01-25 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Kommunstyrelsen 

Direktval

Översyn av taxa för anlitande av borgerlig begravningsförrättare 

Efter utträde ur Svenska kyrkan upphör rätt till en kyrklig begravningsceremoni. 

Ett alternativ är en borgerlig begravning. Med borgerlig begravning avses en 

ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de 

efterlevande eller efter den avlidnes önskemål. 

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör Svenska 

kyrkan eller annat samfund. Det vanligaste är dock att den avlidne själv önskat sig en 

borgerlig begravning och dessutom visat det genom att inte tillhöra Svenska kyrkan 

eller något annat samfund. 

Vem som helst kan förrätta en borgerlig begravning och det ställs inga krav på 

utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller 

begravningsförrättare från begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda 

begravningsförrättare. 

Borgerliga begravningsförrättare utses av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har utsett två begravningsförrättare nominerade av Arvidsjaurs 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14 § 74 om kommunal taxa för borgerlig 

begravning vid anlitande av ”kommunal” begravningsförrättare. Taxan sattes 

oförändrat till 4 000 kronor (Kf § 134 2012-10-29). Gissningsvis är nivån på taxan 

satt för att täcka upp för arvode och ev. förlorad arbetsinkomst. En borgerlig 

begravning kräver i de flesta fall mer av förberedelse och tid för förättningen än en 

borgerlig vigsel. 

Leif Andersson (c) har initierat en översyn av avgiften med anledning av att 

fullmäktige beslutat att avgiften för borgerlig vigsel är 500 kronor. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-01-25

Dnr 00027/2019     -051 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


 

Avgift för borgerlig begravning i andra kommuner 

 

En jämförelse har gjorts med närliggande kommuner och andra: 

 
Kommun Begravningsförrättare  Avgift 

Arjeplog Nej - 

Båstad  Ja 1 325 kr 

Ekerö Ja Ersättningen regleras direkt 

mellan dödsboet och 

begravningsförrättaren 

Eslöv Ja Gratis 

Falköping Ja 2,5% av prisbasbeloppet 

1 662,50 kr 

Hallsberg Ja Gratis 

Lerum Ja 2 000 kr 

Malå Nej - 

Mölndal Ja Gratis 

Nykvarn Ja 3,2% av prisbaseloppet 

1448,00 kr 

Skellefteå Nej 
Kommunen erbjuder inte 

längre borgerliga 

begravningsförrättare, med 

hänvisning till att det finns 

flera privata alternativ som 

erbjuder denna tjänst 

- 

Sorsele Nej - 

Umeå Nej - 

Älvsbyn Nej - 

Örebro Ja Gratis 

 

Som framgår i tabellen så varierar det väldigt mellan kommunerna. En del 

kommuner har avstått från att erbjuda borgerliga begravningsförrättare för att det 

finns privata alternativ. Andra tillhandahåller tjänsten gratis och en del tar betalt.  

I någon kommun får de som anlitar förrättaren betala resekostnader och ersättning 

för eventuellt förlorad arbetsinkomst. Vi har försökt hitta någon kommun som har en 

avgift som ligger i nivå eller högre än Arvidsjaur, men har inte hittat någon. 

 

Borgerlig begravnings/vigselförrättning arvoderas med ett heldagsarvode. Förrättarna 

har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader inom kommunen 

enligt fastställda regler, mot uppvisande av intyg. 

 

Eftersom avgift för att anlita borgerlig begravningsförrättare är något som varje 

kommun själva beslutar om föreslås följande; 

 

. Samma avgift sätts för borgerlig begravning och borgerlig vigsel 
  (idag är avgiften för att anlita vigselförrättare 500 kr exkl. moms) 

 

. Avgiften föreslås sättas till 1 500 kr inkl. moms 
  (täcker arvodeskostnaden för förättning - inkl. po-påslag) 
 

 

 

Ulf Starefeldt 

Kommunchef 
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Avgift för anlitande av 

borgerlig vigselförrättare 

Ks § 82 Dnr 00084/2019 051 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14 § 74 att fastställa avgift för 

borgerlig vigsel till 500 kronor. 

I Arvidsjaur arvoderas både begravningsförrättarna och vigselförrättarna 

med ett dagsarvode samt ersättning för resekostnader inom kommunen. 

Kommunchef Ulf Starefeldt har i tjänsteskrivelse i ärendet ”Avgift för 

anlitande av borgerlig begravningsförrättare” lämnat förslag till en taxa som 

täcker arvodes- och resekostnaden. Han föreslår att taxan för anlitande av 

borgerlig vigselförrättare fastställs till samma nivå. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgift för anlitande av borgerlig vigselförrättare fastställs till

1 500 kronor inkl. moms.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 74 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 82 2019-04-02 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Utdragsbestyrkande
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Avgifter vid olovlig 

parkering inom 

Arvidsjaurs tätort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 83 Dnr 00085/2019 051 

 

I Trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna 

och parkera. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas 

bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är 

anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. 

 

2007-11-26 tog fullmäktige beslut om felparkeringsavgifter inom 

Arvidsjaurs tätort.  

 

Förslag till nya avgifter har upprättats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fastställa följande avgifter för felparkering inom Arvidsjaur samhälle: 
 

Allmän platsmark 

Felparkeringsavgift vid olovlig parkering  450 kr 

Felparkeringsavgift vid olovlig parkering på p-platser för 

handikappade  800 kr 
 

Kvartersmark 

Kontrollavgift vid olovlig parkering  450 kr 

Kontrollavgift vid olovlig parkering på p-platser för  

handikappade  800 kr 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 157 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 83 2019-04-02 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

 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 2019-02-11 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 
Sara Persson Kommunstyrelsen 
  
  
 
 
 

Parkeringsövervakning samt avgifter vid olovlig parkering 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

I Arvidsjaur tätort är det ett problem med hur fordonsägare parkerar sina bilar både 
på gator och fastighetsmark. Trafikreglerna efterlevs inte och polisen kan inte lägga 
den tid som behövs för att stävja problemet på gatorna. På fastighetsmark bötfäller 
inte polisen utan fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill möjliggöra att kunna anlita entreprenör för att 
hjälpa till med övervaktningen samt se över de avgifter som är beslutade idag. 
 

2. Allmän platsmark 
Regler för övervakning på allmän plats framgår av lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. samt lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Dessa 
lagar kan tillämpas för parkeringsförseelser med registrerade fordon. En 
förutsättning för övervakningen är att parkeringsreglerna är beslutade och utmärkta 
på ett korrekt sätt. 
Parkeringsövervakning på allmän plats är en form av myndighetsutövning som får 
göras av polisen samt av parkeringsvakter som kommunen har förordnat. Av 
kommunens beslut ska det framgå inom vilket område övervakningen får ske och 
det minsta antalet parkeringsvakter som behövs. Parkeringsvakter kan vara anställda 
i kommunen, i andra kommuner, kommunala parkeringsbolag eller i ett auktoriserat 
bevakningsföretag. 
 
Parkeringsövervakning kan, trots att det är myndighetsutövning, upphandlas av 
privata företag. Kommunen är fortfarande huvudman och beslutar om villkor för 
övervakningen. En parkeringsvakt ska ha utbildning enligt Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter. Innan en parkeringsvakt får börja övervaka i kommunen ska denna vara 
bemyndigad genom beslut i den nämnd som ansvarar för parkeringsövervakning. 
Nämnden kan sedan delegera uppgiften att bemyndiga vidare till tjänsteman.  
 
Polisen har alltid rätt att utföra parkeringsövervakning på allmän plats om än det 
finns parkeringsvakter och det ska alltid samrådas med polisen om inriktning och 
omfattning av parkeringsövervakningen. Dennas skrivelse är samråd med Tomas 
Åman hos polisen som ställer sig positiv. 
 
Transportstyrelsen administrerar felparkeringsavgifter utfärdade på allmän plats. 
Om kommunen själva ansvarar för parkeringsövervakningen tillfaller avgiften, med 
undantag för administrationskostnaden (för närvarande 53 kr) kommunen.  
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-02-14 
 

Dnr 00085/2019 -051 



 

 

Även om kommunen anlitar en entreprenör tillfaller bötern kommunen. Om 
kommunen inte har egen parkeringsövervakning tillfaller felparkeringsavgiften 
staten.  
Den som anser att avgiften är felaktigt utfärdad ska vända sig till polisen. Om 
fordonsägaren inte anser att denne får rättelse kan hen överklaga. 

 
3. Kvartersmark 

Övervakning av att parkeringsregler följs på kvartersmark är inte 
myndighetsutövning, utan kan utföras av markägaren själv eller dennes entreprenör. 
Den som äger, arrenderar eller på annat sätt genom avtal förfogar över kvartersmark 
får själv bestämma vilka regler som ska gälla för parkering, förutsatt att de inte 
strider mot detaljplanens bestämmelser.  
Regler för övervakning på kvartersmark framgår av lag (1984:318) om 
kontrollavgift mot olovlig parkering. En förutsättning för att utfärda kontrollavgift 
är att villkoren för parkering framgår tydligt genom utmärkning på plats. 
Markägaren ansvarar för att den som utför övervakningen har lämplig utbildning.  
Den som anser att en kontrollavgift är felaktig ska först vända sig till 
fastighetsägaren eller fastighetsägarens entreprenör. Kontaktuppgifter ska finnas på 
skyltningen av platsen samt på den utfärdade kontrollavgiften. Markägaren eller 
entreprenören administrerar handläggningen av utfärdad kontrollavgift. 
 

4. Kommunala beslut 
2007-11-26 tog fullmäktige beslut om felparkeringsavgifter inom Arvidsjaurs tätort 
(Dnr 00399/2007). I detta framgår det att det kostar 400 kr att felparkera samt 700 
kr för felparkering på parkeringsplats för handikappade. Beslutet ger även vissa 
personer uppdraget att utfärda felparkeringsavgifter på vissa delar av kommunens 
mark (kvartersmark). Eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens 
kvartersmark samt allmänna platsmark genom sitt reglemente behöver inte frågan 
om vem som får övervaka behandlas i kommunfullmäktige utan det räcker med 
kommunstyrelsen. Avgiftens storlek ska dock beslutas i kommunfullmäktige. 
Lämpligt är att exempelvis fastighetschef får delegation av kommunstyrelsen att 
utse lämpliga personer till att utfärda kontrollavgifter på kommunens kvartersmark 
samt att exempelvis samhällsbyggnadschefen får delegation av kommunstyrelsen att 
bemyndiga utbildade parkeringsvakter. 
 

5. Avgiftens storlek 
Felparkerings- och kontrollavgifterna har inte höjts sedan 2007. Om avgifterna 
index uppräknas skulle de idag vara 456 kr respektive 797 kr. 
 
Piteå har idag en avgift på 500 kr eller 600 kr för felparkering, beroende på 
felparkering karaktär, samt 800 kr om parkering sker på parkering för 
handikappade. De har även en avgift för övriga företeelser, exempelvis att ha stått 
för länge på en parkering, med 350 kr. 
 
Kiruna har 500 kr för felparkering och 1000 kr för parkering på plats för 
handikappade. 

  



 

 

6. Slutsats samt förslag till beslut 
Trafikreglerna efterlevs inte i Arvidsjaur tätort. Det är ett stort problem då problem 
med framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet uppstår. Ett sätt att stävja 
problematiken är att övervaka och utföra påföljder vid överträdelser av 
bestämmelser. 
 
Att kommunen själva ska utbilda en parkeringsvakt för att bötfälla på allmän 
platsmark är inte ett alternativ då det först och främst inte finns personer i vår 
organisation som har tid över i sin tjänst att vara parkeringsvakt. Det krävs även en 
omfattande utbildning. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar därför kunna 
möjliggöra för entreprenörer med rätt utbildning att kunna bötfälla på allmän 
platsmark.  

 
Förslag till beslut: 
Fastställa följande avgifter i Arvidsjaur samhälle: 
 

Allmän platsmark 
Felparkeringsavgift vid olovlig parkering     450 kr 
 
Felparkeringsavgift vid olovlig parkering på p-platser för 
handikappade        800 kr 
 
Kvartersmark 
Kontrollavgift vid olovlig parkering     450 kr 
 
Kontrollavgift vid olovlig parkering på p-platser för ¨ 
handikappade        800 kr 

 
Att kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 §157 upphör att gälla. 
 

Parkeringsövervakning får ske i hela Arvidsjaur tätort. 
 

Parkeringsövervakning ska ske med minst en parkeringsvakt. 
 

Att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att fastighetschef får 
utse lämpliga personer att utfärda kontrollavgift på kvartersmark. 
 

Att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att 
samhällsbyggnadschefen får besluta om förordnande av parkeringsvakt. 
 

     
Sara Persson    Erika Harr 
Fastighetschef    Gatu- och VA-chef 
 

 
Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
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Detaljplan för kvarteret 

Lommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 84 Dnr 00070/2019 214 

 

En detaljplan för kvarteret Lommen i centrala delen av Arvidsjaur har 

upprättats. Föreslaget planområde omfattar ca 2,1 hektar tidigare planlagd 

mark. Syftet med planen är att vidga centrumkärnan och lyfta delar av 

kvarteret Lommen från en oattraktiv baksida i A-läge till en inbjudande och 

attraktiv centrummiljö med parkytor, gång- och cykelvägar och parkering. 

Syftet med detaljplanen är även att skapa planmässiga förutsättningar för en 

ny kontors, - handels- och bostadsbyggnad. 

 

Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära 

betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens 

översikts- och tillväxtplan. 

 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 

 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 

2018-08-27 till 2018-09-27 och granskning under perioden 2018-10-24 till 

2018-11-14. 

 

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning samt 

granskningsutlåtande har upprättats 2018-12-04. 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har via delegation 

beslutat föreslå att det granskningsutlåtande som upprättats godkänns samt 

att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Detaljplan för kvarteret Lommen antas. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Marcus Lundberg (s) deltar varken i beslut eller överläggning. 

 

 
Samtliga detaljplanehandlingar kv. Lommen finns att läsa här 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 84 2019-04-02 

Förslag till detaljplan 

 Utdragsbestyrkande 

  

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Alla_handlingar_Detaljplan_Lommen.pdf
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Detaljplan för del av 

Arvidsjaur 8:14 och 6:1 

- Aktivitetscenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 85 Dnr 00079/2019 214 

 

Förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - 

Aktivitetscenter är under upprättande. 

 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Arvidsjaurs tätort, mellan 

Tvättjärn och väg 95. Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna av 

kvartersmark för aktivitetscenter, kontor och restaurang samt gym.  

 

Planen ger förutsättningar att uppföra en byggnad till en högsta 

byggnadshöjd av 8 meter och med en takvinkel mellan 10 och 30 grader. 

Planen ger även förutsättningar till cirka 25 nya parkeringar för besökande 

till badstranden. 

 

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översikts- och tillväxtplan. 

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.  

 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2019-01-15 att göra 

detaljplanen för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - 

Aktivitetscenter tillgänglig för granskning.  

 

Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden  

2019-01-18 t.o.m. 2019-02-08. 

 

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 

granskningsutlåtande har upprättats 2019-02-22. 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2019-03-06 § 15 beslutat att 

godkänna upprättat granskningsutlåtande och överlämna detaljplanen till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1 – Aktivitetscenter antas. 

 

_____ 

 
Samtliga detaljplanehandlingar Aktivitetscenter finns att läsa här 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Britta Lundgren 

Ks § 85 2019-04-02 

Förslag till detaljplan 

 Utdragsbestyrkande 

  

http://arvidsjaur.se/globalassets/kommun/protokoll/kommunfullmaktige/2019/Alla_handlingar_Detaljplan_Aktivitetscenter.pdf
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Val av ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kf §  Dnr 000063/2019 102 

 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-02-26 § 26 Naeimi Forsgren (s) begärt 

entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Valärendet tas upp för behandling. 

 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 26 2019-02-26 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2019-04-23  
 

33 
 

 

Val av ersättare i miljö-, 

bygg- och hälsoskydds-

nämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kf §  Dnr 000061/2019 102 

 

Kommunfullmäktige beviljade 2019-02-27 § 26 Ruschadaporn Lindmark (s) 

begärt entledigande från uppdraget som ersättare i bygg- och hälsoskydds-

nämnden. 

 

Valärendet tas upp för behandling. 

 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 27 2019-02-26 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande från uppdrag 

som ordinarie ledamot i 

barn- och 

utbildningsnämnden 

- Anna Lindholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kf §  Dnr 000103/2019 102 

 

Anna Lindholm (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i barn-och utbildningsnämnden. 

 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 

  



Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 01 

Dnr:   /42  1)1 9  	

Arvidsjaur 
Barn- & Utbildningsnämnden 

AVS: 

Anna Lindholm 

Domängatan 69 

933 33 ARVIDSJAUR 

Begäran om entledigande 

Härmed begär jag entledigande från mitt uppdrag som ledamot i Barn- och 

Utbildningsnämnden. 

Min sista dag som ordinarie ledamot i nämnden är 2019-04-22 

Anledningen är att jag inte hinner med både jobbet, fritiden och uppdraget till 100% och då 

känner att jag inte har möjlighet att göra ett fullgott arbete. 

Jag önskar med det nämnden ett stort Lycka Till! 

2019-03-29 

Anna Lindholm (761218-8982) 

Vänsterpartiet 
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