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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. 
 
Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande 

Lotta Åman (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Sven-Olov Granlund (c) 
Martin Nilsson (c) 
 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Heikki Kairento, teknisk chef, § 11 

Liselott Sandström, nämndssekreterare 
  

 
 
 
 

  
 

 
 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2012-06-01 
plats och tid 
 
    
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 11-12 
 
   
 Ordförande Jerry Johansson 
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott – delegering 
 
Sammanträdesdatum 2012-05-28 
 
Datum då anslaget 2012-06-01 Datum då anslaget 2012-06-23 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 

AuD § 11 Dnr 00009/2012 101
Information från tekniske chefen 
 
AuD § 12 Dnr 00356/2009 024 
Information från ordföranden 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information från tekniske 
chefen 
 

AuD § 11 Dnr 00009/2012 101
 
Heikki Kairento informerar vid dagens sammanträde om följande; 
 
Personal 
 

Fastighetsingenjörer 
Sedan Joachim Blomberg avslutade sin tjänst för annat arbete har tekniska 
gått från två fastighetsingenjörer till en. 
 

Avfallschef 
Frågor har framkommit om heltidsanställningen av avfallschef. Situationen 
är denna: 

- Ny PBL-lagstiftning från maj 2012 med större ålägganden på 
kommunerna och därmed större arbetsbelastning. 

- Betydligt högre krav från staten på vattensidan, bl.a. när det gäller 
livsmedelshygien samt upprättande av planer. Nu står tekniska inför att 
upprätta nya planer för 15 av våra 17 vattentäktsområden, lagstiftningen 
har blivit mycket hårdare när det gäller rutiner och dokumentation. 

- Byggnadsinsektören/avfallchefen (50% avfall, byggnadsinspektör 50%) 
och gatuchefens arbetstyngd låg över den nivå som arbetsgivaren ska 
acceptera. 

- Lösningen blev att avlasta byggnadsinpektören på avfallssidan och 
gatuchefen på vattensidan genom att anställa en 100% avfallschef med 
fördelningen 50% avfall, 40% VA samt 10% slam. 

 

Ny fastighetschef 
Gunder Hägg har varit tillförordnad fastighetschef efter Joachim Blomerg. 
Gunder går i pension 1/9. Tjänsten har varit utannonserad, 15 ansökningar 
kom in. Sara Persson, kommunens nuvarande byggnadsinspektör, har 
tilldelats tjänsten vilket också innebär att hon blir enhetschef för 
fastighetsavdelningen. 
 

Byggnadsinspektör 
Byggnadsinspektörer är en kategori som är svår att rekrytera. Annons ska gå 
ut inom kort.  Några av norrbottens kommuner köper delvis tjänsten, bl.a. 
Gällivare och Kiruna. Situationen är likartad på ingenjörssidan, mycket 
beroende på att de stora investeringsvolymerna i Malmfälten suger upp den 
här typen av kompetens till höga löner. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 forts. AuD § 11. 
 
Översyn av rektryteringsbehov i norrbotten av teknisk personal 
Generellt kan sägas när det gäller tekniska tjänster att rekryteringsläget 
starkt har försämrats, en orsak är som nämnts tidigare investeringarna i 
Malmfälten men också att nivån på löneläget har ökat. 
 

Gällivares tekniske chef har tillsammans med Heikki Kairento fått 
kommunförbundets uppdrag att se över hur man kan angripa rekryterings-
problemet för teknisk personal, inte bara i inlandet utan arbetet ska innefatta 
hela norrbotten utifrån ett norrbottensperspektiv. De tankar som initialt finns 
är att norrbottenskommunerna hittar vägar att bygga en gemensam 
paraplyorganisation. 
 

Lokala miljömål 
Staten har 16 nationella miljömål. Bedömningen är att 2020 kommer man att 
uppnå ett av målen, Storslagen fjällmiljö. 
Regionala miljömål kommer inte att tas fram, utan ett 
miljöhandlingsprogram som länsstyrelsen tar fram tillsammans med 
kommuner och andra aktörer. Heikki Kairentos förslag är att vänta på det 
handlingsprogram som Länsstyrelsen utarbetar. Länsstyrelsen kommer att 
besöka Arvidsjaur och informerar om arbetet. 
 

Agenda 21 och kommunens lokala miljömål 
Efter kontroll med andra kommuner, så visar det sig att nästan ingen har 
Agenda 21 kvar. 
Det är Heikki Kairentos synpunkt att man inte bör anta fler lokala miljömål 
än man kan uppfylla och utvärdera. 
 

EKO-kommun 
En ekokommun är en kommun som tagit ett aktivt beslut att arbeta för ett 
ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle som genomsyras av 
kretsloppstänkande och tvärsektoriell helhetssyn. Sådana kommuner finns 
både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Sverige är verksamheten på 
frammarsch. 
 

När Övertorneå blev EKO-kommun 1983 anställde de en särskild 
tjänsteman. De har nu tagit bort tjänsten pga besparingskrav. Om 
Arvidsjaurs kommun ska arbeta fullt ut med det här kommer tiden för 
tjänstemännen ej att räcka till. I befintlig personalstyrka blir 
arbetsbelastningen då alldeles för hög. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Exp beslut: 
. Heikki Kairento 
 

forts. AuD § 11. 
 
Beslutet om budning vid slamtömning 
I nuvarande avtal är budning inte möjlig annat än med godtycke från 
entreprenören. Eftersom specifik budning kräver mycket arbete, binder 
kunden vid en viss tid och därmed försvårar akutinsatser så är uppgiften 
under nuvarande avtalsperiod omöjlig enligt direktiven i 
kommunfullmäktiges beslut. 
 

Avfallschefen kommer att följa med slambilen för att undersöka grunden till 
de klagomål som kommit in när det gäller fakturor. En fråga som ofta 
kommit är ökningen av tömning med lång slang, en åtgärd som debiteras av 
entreprenören. En förklaring kan vara att hösten var enormt blöt med 
mycket vatten, vilket gjorde att det inte gick att köra ända fram till brunnen. 
Avfallschefen kommer att avlägga rapport i ärendet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information från 
ordföranden 

AuD § 12 Dnr 00168/2012 109 
 
Skrivelse om återtagande av detaljplanebeslut Lappstaden 2 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 § 23 att anta detaljplan för 
Lappstaden 2. Detaljplaneändringen genomfördes med anledning av 
tillbyggnad av ett omsorgsboende vid Ringelsta. Samrådsförhandlingar har 
genomförts och planen har efter ändring som godkänts av berörda. 
 

Arvidsjaurs Sameförening har lämnat en skrivelse angående detaljplanen för 
Lappstaden 2, där de vill att kommunen drar tillbaka detaljplanen. Orsaken 
är att de arbetar för att Lappstaden ska bli ett världsarv tillsammans med 
Gammelstads kyrkstad samt att de vill utveckla Turismen kring Lappstaden. 
De bedömer att det omsorgsboende som är planerat vid Ringelsta kommer 
att förstöra deras planer. 
 

Länsstyrelsen har avstyrkt ansökan om världsarv. 
 

Jerry Johansson kommer att skriva svar till Sameföreningen och påtala att 
beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Bestridande av faktura för el vid värmestuga 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att överlåta den s.k. 
Hemvärnsgården som värmestuga vid Rymmarstadion. Kommunfullmäktige 
beslutade också att avsätta 150 000 kronor för flyttning och uppsättning . 
Fastigheten skulle inte utrustas med vatten eller avlopp. Föreningarna har 
dragit ström till lokalen och en elmätare har installerats. Kommunen har 
debiterat skidföreningarna 5078,00 kr för förbrukad elström 2011/2012. 
 
Skidföreningarna har bestridit fakturan med hänvisning till att föreningarna 
har ett dispositionsavtal med kommunen om brukande av stugan, vilket 
borde innebära att föreningarna äger frågan om hur, när och av vem lokalen 
ska användas. Mer än 500 000 kr kommer att satsas på utveckling av 
Rymmarstadion, förutom de 150 000 kr som kommunen har bidragit med. 
Föreningarna är beredda att ingå avtal om nivå för kostnadsfri 
elförbrukning, under förutsättning att motsvarande sker för övriga 
anläggningar, som fotbollsplan, ishall m.m. De vill att fakturan hävs före 
sista betalningsdag. 
 
Heikki Kairento kommer att kontakta föreningarna i frågan. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-05-28 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jerry Johansson 1          

 2 Lotta Åman 1          

 3 Britt-Inger Hedman 1          

 4 Sven-Olov Granlund 1          

 5 Martin Nilsson 1          
 
 
Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jan Åge Mikalsen           

 2 Catrin Vikström           

 3 Peter Manner           

 4 Ann-Karin Sörmo           

 5 Monika Olsson           
 

SUMMA 5          
 
_____ 
 


