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Kommunfullmäktige inkl Överförmyndare, Revision o Valnämnd 
 
  2014   2013   

Tkr Budget Redovisat
Förbr. 
i %  

Period-
resultat Redovisat 

Förändring 
i % Prognos

            
Personal 1 917,0 625 33 14,1 480,6 130 1 917,0
Verksamhet 1 588,0 283 18 246,7 257,9 110 1 888,0
Kapitalkostnader    0    0  
Interna 
hyreskostnader    0    0  
Summa kostnader 3 505,0 908 26 260,8 738,5 123 3 505,0
Intäkter -933,0 -233 25 -77,8 -58,2 401 -933,0
Internhyror    0    0  
Summa intäkter -933,0 -233 25 -77,8 -58,2 401 -933,0
Netto 2 572,0 674 26 183,0 680,3 99 2 572,0
           
Totaler 2 572,0 674 26 183,0 680,3 99 2 872,0
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett 
politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten.  
Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige 
leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall 
bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika 
verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även 
styrelse i bolagen.  
 
Mandatfördelning 2011-2014 
 
Socialdemokraterna 15 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centern 8 mandat
Moderaterna 2 mandat
Folkpartiet 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
SUMMA 31 mandat
 
Ordförande: Eivor Sandström (s) 
1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 
2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 
 
Ekonomi 
Kf har beslutat om att tillsätta dels en Mål- och utvärderingsberedning samt en Beredning för 
bostadsförsörjning. Medel härför är inte reserverade i budget för 2014. Prognosticerat utfall för 
utredningarna är 300 tkr 
 
Framtiden 
2014 är Supervalåret. Merparten av kostnaderna uppstår efter första tertialet och täcks av bidrag 
från Länsstyrelsen.  
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Överförmyndaren 

117 Överförmyndare       Period 1401-1404
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  1 005 490 49 288 70           1 005

Verksamhet 95 28 29 9 211               95

Summa kostnader 1 100 517 47 296 105           1 100

Intäkter -600 -233 39 -58 302            -600

              

Netto 500 285 57 238 -20             500
Periodresultat -118
 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en själv-ständig myndighet som står under Läns-
styrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka 
det förordnats god man eller för-valtare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya god-
manskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn 
över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. 
Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur 22 ensamkommande flyktingbarn, varav 18 har fått permanent 
uppehålls-tillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 70 -80 flyktingbarn. 
Volymen har ökat från ca 10 till 20 barn per år som uppehåller sig på boendet vid samma tid, 
vilket har ökat arbetsbördan för överförmyndaren.  
 
Ekonomi 
Det har varit en ökning av svåra godmanskap/förvaltar-skap där arvoden har ökats på för att 
kunna rekrytera ställföreträdare. Detta har påverkat ekonomin negativt. Tyvärr är detta en trend 
som håller i sig och detta påverkar ekonomin framöver.  
Negativt periodresultat p.g.a. arvoden för årsredovisningarna ligger i denna period. Vid årets slut 
kommer budget och utfall vara i balans. 
 
Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF § 24)  för att motsvara ökade 
krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. 
 
Framtid 
Det har kommit en ny proposition ang bättre förut-sättningar för goda män och förvaltare. Enligt 
denna kommer överförmyndaren få ett tydligt och klart utredningsansvar i nya godmansärenden. 
Överför-myndaren kommer att åläggas att bistå tingsrätten med utredningsmatrial i stället för 
tingsrätten som i dagsläget har utredningsansvaret. Vidare får överförmyndaren ett större ansvar 
när det gäller utbildning av goda män och förvaltare. Detta beräknas gälla från 2015-01-01. Detta 
kommer att öka arbetsbelastningen för överförmyndaren.  
 
Nina Ask  
Överförmyndare  
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja 

åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen 
 Byggnads och anläggningsverksamhet 
 Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och 

parkmark/grönområden. 
 Kommunens centrala informationsverksamhet 
 Upphandling 
 Konsumentfrågor 
 Måltidsverksamhet 
 IT-verksamheten 
 Högskoleverksamhet 
 Flyktingmottagning 
 Bostadsanpassning 
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2014 Redovisat
Verksamhet Budget  1401-1404 Resultat Prognos 
00600 Kommunstyrelsen 4 297 2 825 -1 393 4 297 
01000 Förl pensförmån förtroend 25 7 1 25 
02300 Föreningsbidrag 40 -181 194 3 
03500 Allmänna utredningar 75 0 25 75 
03600 Strukturåtgärder 520 120 53 520 
07200 Fysisk planering 300 106 -6 300 
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 101 60 -26 101 
11200 Industrimark 5 0 2 5 
19100 Näringslivsstöd 78 0 26 78 
19300 Stöd till koncernen 6 350 2 117 0 6 350 
21100 Allmän markreserv -106 -88 53 -106 
23100 Exploateringsverksamhet 0 -42 65 70 
23200 Bostadsmark 55 0 18 55 
26100 Gemensam verksamhet 0 270 -270 270 
28400 Bostadsanpassning 1 200 317 83 1 200 
89100 Civilt försvar -100 54 -88 -100 
33100 Bidrag till vägar 715 560 -322 715 
33200 Bidrag till gårdsbelysnin 15 0 5 15 
55900 Bidrag till enskilt va 100 10 23 100 
36100 Lokal landsbygdstrafik 2 100 411 289 2 100 

15 770 6 546 -1 268 16 073 

Kommentar  till utfall 
00600 Kommunstyrelsen Här ingår avgångsarvode totalt 2 Mnkr 
02300 Föreningsbidrag Bygdemedel för 2012 
26100 Gemensam verksamhet Beräknad kostnad för rivning Moskosel 
 
 
 
Lotta Åhman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bostadsanpassning 
 
                 Tkr  Redovisat 

2013-04-30 
Budget  
2014 

Redovisat 
2014-04-30

Prognos för 
helår 2014 

Redovisat 
för 
2013             

  473 1 200 300 1 200 1182 
 
28 ansökningar är inkomna, 25st beslut är tagna, till en kostnad av 232600 kr. Bokförd kostnad 
för perioden är 300 100kr. 3st ansökningar inkomna under perioden är under handläggning och 
beslut har ej ännu tagits för dessa. 
 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit och att ett antal 
anpassningar från år 2013 och även 2012 ej ännu är utförda och betalda, är hela årets budget 
troligen inbokad. I snitt beslutar kommunen om ca 69 bostadsanpassningsbidrag per år. Detta 
innebär att fler ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kommer att inkomma till kommunen. 
Kostnaderna för dessa är svåra att bedöma eftersom de beror på hur omfattande anpassningarna 
är.  
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att 
den funktionshindrade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir 
helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
 
Måluppfyllelse. 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
 
Johan Åberg 
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Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 

 
         Diagram 1. Kostnader och budget år 2013. 
 

 
 

Diagram 2. Utveckling av BAB‐kostnad från år 1996 och framåt. 
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Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt. 
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avfall och fastigheter  

 

2014-04-30 
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Tekniska exkl Camp Gielas, VA, avfall 
och fastigheter   201401-201404  
       
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal  6 689 2 011 30 2 133 94 6 689

Verksamhet 8 505 3 461 41 3 067 113 8 505

  

      

Summa kostnader 15 194 5 472 36 5 200 105 15 194

      

Intäkter -4 222 -1 256 30 -1 375 91 -4 222

     

Netto 10 972 4 216 38 3 825 104 10 972
 Periodens 
resultat  -559  -173 

 
Verksamheten 201401—04 
Verksamheten består av bad och simundervisning, gatuverksamhet, parkverksamhet samt kart- 
GIS- och planverksamhet. Dessutom handhar vi budgetering och redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet samt fakturering av konsumtionsavgifter. 
Verksamheten har förlöpt planenligt i stort sett. Förutom kommunens översiktsplan och LIS-
planen arbetar vi med fyra detaljplaner. 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
Vi arbetar med flera spännande projekt med bäring på bil- och turistbranschen. 
Simkunnigheten för årskurs 3 blev 100 % och målet uppfylldes därmed. 
 
Ekonomi 201401—04 
Vi fick inte pengar av staten i år för att kunna slutföra saneringen av Lidströms såg i Moskosel. 
De nyupptäckta föroreningarna kostar runt 5 milj kr att åtgärda. 
Driftekonomin har förlöpt planenligt. Verksamhetskostnaderna ser höga ut då vi har större delen 
av årets snöröjningskostnader under första tertialen. 
 
Prognos 
Budgeten bör kunna hållas. 
 
Personal 2014-01--04 
Sjuktalen ligger på cirka 1,5 %. 
 
Framtiden 
Vi fick inte pengar av staten i år till de nyupptäckta dioxinföroreningarna på Lidströms såg i 
Moskosel utan får inrikta oss på att sanera färdigt 2015. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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Ledningsfunktionen tekniska   201401-201404  
       
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal  1 341 437 33 406 108 1 341

Verksamhet 561 330 59 256 129 561

  

       

Summa kostnader 1 902 767 40 662 116 1 902

       

Intäkter -120 -111 92 -125 88 -120

      

Netto 1 782 656 37 537 122 1 782
    

 Periodens 
resultat  -62  52 

   

Verksamheten 201401—04 
Enheten har arbetat med flera lokaliseringsutredningar för biltest  med hjälp av GIS-teknik. 
Översiktsplanearbetet fortskrider. Vi har arbetat med fyra olika detaljplaner under perioden. 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
Vi arbetar med flera spännande projekt med bäring på bil- och turistbranschen. 
Vi förhandlar med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om exploateringsmöjligheter på Vittjåkk. 
 
Ekonomi 201401—04 
Verksamhetskostnaderna ser höga ut på grund av en felkonterad faktura på 130 tkr. Utgifterna 
är i verkligheten 200 tkr och består i huvudsak av kostnader för konsulter i samband med 
översiktsplanearbetet. 
 
Prognos 
Budgeten bör kunna innehållas. 
 
Personal 2014-01--04 
Sjukskrivningstalet ligger på 1 %. 
 
Framtiden 
Detaljplaneprocessen blir ett allt viktigare verktyg vid exploateringsprojekt för biltest och 
eventbranschen. 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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Gatuenheten   201401-201404  
       
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat
Förbrukat 

i % Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal  1 288 507 39 558 91 1 288

Verksamhet 6 087 2 602 43 2 342 111 6 087

  

      

Summa kostnader 7 375 3 109 42 2 900 107 7 375

      

Intäkter -2 059 -546 27 -568 96 -2 059

     

Netto 5 316 2 563 48 2 332 110 5 316
      

 Periodens 
resultat  -791 -559 

 
Verksamheten 201401—04 
 
Vedgård 
Det har varit en del problem med strömförsörjningen i vinter.  
 
Barmarksunderhåll 
Inget barmarksunderhåll ännu 
 
Vinterväghållning 
Vinterväghållningen har varit besvärlig beroende på det milda vädret. Vi halkbekämpat mer än 
någonsin. Ibland har sanden/gruset tinat ner i isen så att det några timmar senare varit halkigt 
igen, men sett ut som det varit nysandat. Det har även påverkat mängden snö som trampats fast i 
gatorna. När snön varit varm (kramsnö) har den trampats fast fortare än normalt, plogfordonen 
har inte fått lös den och det har byggts på i gatorna. Detta tillsammans med den kraftiga blida 
som var i slutet av februari och början på mars har gjort att ishyvlingen varit besvärlig. Blidan 
gjorde att det slog ordentligt i gatorna. Vi fick göra punktinsatser där de var som besvärligast. 
När det sedan blev kallt igen hade den packade snön blivit till kärnis, se bild nr 1. Vi börjar 
normalt ishyvlingen i slutet av februari, men vi får nog börja tidigare med den i framtiden, för 
trenden verkar vara att blidvädret kommer tidigare. 
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Park och anläggningar   201401-201404  
       
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat
Förbrukat 

i % Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal   1 368 197 14 341 58 1 368 

Verksamhet 1 453 368 25 326 113 1 453 

   

       

Summa kostnader 2 821 565 20 667 85 2 821 

       

Intäkter -1 283 -366 29 -421 87 -1 283 

      

Netto 1 538 199 13 246 81 1 538 
 
 

 Periodens 
resultat  313 216 

                               
  
Verksamheten 201401—04 
Skog 
Ingen verksamhet under denna period. 
 
Park 
Parkverksamheten bedrivs till största del mellan maj och oktober. Perioden som har varit har 
bestått av löpande skötsel samt planering för kommande månader. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Första tertialen har bestått av utbetalning av föreningsbidrag samt betalning av energikostnader. 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
Parkchefen har försökt göra besparingar i form av ändringar/borttagning av vissa driftsbidrag 
som betalas ut till olika föreningar. Detta lades på is av politiken i väntan på det reviderade 
fritidspolitiska programmet. 
 
Ekonomi 201401—04 
Personal 
Utfallet för personalkostnaderna är lågt eftersom verksamhetens säsongsanställda anställs under 
perioden maj till oktober när verksamheten är som störst. Anledningen till att kostnaderna är 
lägre i år än föregående år är att vi föregående år hade en heltidsanställd med lönebidrag hela 
året. 
 
Verksamhet 
De högre verksamhetskostnaderna beror på att de årliga driftsbidragen föregående år felaktigt 
omfördelades från perioden. De löpande kostnaderna för verksamheten är ca 50 tkr lägre hittills i 
år än föregående år. 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 15 (57) 
Januari – April Kommunstyrelsen 
 
 
Intäkter 
Intäkterna hittills i år är lägre jämfört med föregående. Detta beror på att vi föregående år hade 
en heltidsanställd med lönebidrag.  
 
Prognos 
Parkenheten räknar med att klara budget. 
 
Personal 2014-01--04 
Parkchefen arbetar 25 % åt VA samt en anställd på halvtid. Sjukfrånvaron är 10,51%. 
 
Framtiden 
Vi ska jobba för att ha attraktiva parker och grönområden. Fokus kommer att ligga på de 
områden som är mest besökta eftersom det inte finns resurser för att hålla alla områden i 
toppskick och vi måste därför prioritera. 
Alla allmänna platser innefattas av Boverkets regler om tillgänglighet och enkelt avhjälpta 
hinder. Vi måste aktivt jobba med att göra våra områden mer tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Vår maskinpark börjar bli gammal och är i behov av uppgradering. 
 
 
Erika Harr 
Parkchef 
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Centrumbadet   201401-201404  
       
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal  2 692 869 32 829 105 2 692

Verksamhet 404 161 40 145 111 404

  

       

Summa kostnader 3 096 1 030 33 974 105 3 096

       

Intäkter -760 -233 31 -262 89 -760

      

Netto 2 336 797 34 712 111 2 336
 
 

 Periodens 
resultat  -18 116 

 
Verksamheten 201401—04 
I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid finns 
det en 50 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. Centrumbadet 
har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och förbereda sommar 
respektive vintersäsong. Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger 
under hela året. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till 
allmänheten. 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
 
Simkunnighet 
  
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2014 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 
2013 var simkunnigheten 100 %. 
 
Fria bad för ungdomar  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem två 
bad under vårterminen.  56 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Ekonomi 201401—04 
Personal 
Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
normala löneökningar. 
 
Verksamhet 
Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt dock med en liten ökning av kostnader. Vissa 
reparationer har genomförts i sporthallen bland annat har en ny motor bytts ut helt i en av de 
takfasta basketkorgarna.   
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Intäkter 
Centrumbadets intäkter är något lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
att cirka 30 tkr skulle ha bokförts på år 2012 registrerades istället på år 2013.  
 
Prognos 
Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas.  
 
Vi bedömer att verksamhetsbudget kommer att innehållas. 
 
Vi bedömer att intäktsbudget kommer att innehållas. 
 
Personal 2014-01--04 
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med 
Camp Gielas. Glädjande nog har ingen personal vid Centrumbadet varit sjukskriven under årets 
första tertial. All personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
 
Framtiden 
Vi hoppas att sommaren får fint badväder och att turistströmmarna genom kommunen är 
positiva. Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya 
besökare till Centrumbadet. 
 
 
Katarina Landstedt 
Föreståndare 
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Fastighet 
 

  

Tkr   2014   2013   

  Budget Redovisat 
Förbrukat

% Redovisat 

Förbrukat 
i % mot 
f.g. år  Prognos

Personal  8 270 2 938 36 2 867 102 8270

Verksamhet 13 344 4 531 34 4 638 98 13344

      

Summa kostnader 21 614 7 469 35 7 505 99 21614

    

Budgetbalans  

Intäkter -2 928 -947 32 -1 165 81 -2 928

Internhyror -26 475 -8 825 33 -9 362 94 -26 475

  

Summa intäkter -29 403 -9 772 33 -10 527 93 -29 403
  

Netto 
‐7 789

-2 303 30 -3 022 76
‐7 789

 
Periodens resultat                                     -293    -961                                         
 
Verksamhet 2014-04-30 
Deltagande i utredning av åtgärder angående flytt av Åkerbärets verksamhet till A-service 
lokaler samt projektledning för att utföra ombyggnationerna. 
Utredning av åtgärder för flytt av Kulturskolan till Humlan och Turistbyrån till Lommen 11.  
Deltagande i diverse arbetsmiljöutredningar angående inomhusmiljö samt utförande av CO2-
mätningar i alla klassrum på Tallbackaskolan. 
Utredning av åtgärder på Centrumbadet/sporthallen. 
Åtgärdande av uppkommen fuktskada i kommunhuset. Ej slutfört. 
Åkerbäret och Kråkan 3 har lagts ut till försäljning. 
Lokalvård för Solbacken har tillkommit. 
Åtgärder för energieffektiviseringsprojektet har utretts. 
Förslag till ny internhyresmodell har tagits fram och revidering av handboken har påbörjats. 
Inventering av externa lokalhyresavtal har påbörjats. 
 
Händelser av betydelse 2014-04-30 
Torgrillen har sålts fr.o.m 2014-06-01. 
 
Ekonomi 2014-04-30 
Personalkostnaderna är större än budgeterat på grund av att nya städområden tillkommit på 
Ishallen och Solbacken samt en semesterlöneskuld som regleras efter semesterperioden.  
Verksamhetskostnaderna följer budget. 
Intäkter för nya städområden tillkommer men förväntas jämnas ut av intäkter som försvinner på 
grund av minskade hyresintäkter. 
Prognosen är att budget ska hållas. 
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Personal 2013-04-30 
Fastighetsenheten har 19,35 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en städchef, en 
ekonom på 15 %, 2,6 fastighetsskötare och 14,6 städpersonal (inklusive semestervikarier). 
Sjukfrånvaro 3,15 % 
 
Framtiden 
Frågan om vad man ska göra med Centrumbadet kvarstår att lösa. Den kanske kan drivas i 5-10 
år till med de mindre renoveringsåtgärder som ska utföras under året. 
Åkerbäret och före detta Brandstationen är ute på anbud och planeras att säljas eftersom 
verksamheterna flyttar till andra lokaler och lokalerna inte bedöms behövas till annan kommunal 
verksamhet. 
Skolan och sporthallen i Moskosel har stängts och har föreslagits till KS att de bör säljas då 
skolverksamheten där upphört. Brandstationen i Moskosel planeras också att säljas om 
räddningstjänsten får hyra lokal till rätt hyra. Det blir förmodligen ingen större besparing, men 
man slipper framtida underhållskostnader. 
 
Stora underhållsbördor har skjutits på framtiden i många år och vi står även inför reinvesteringar 
av många tekniska installationer (till exempel larm och ventilationssystem) eftersom dess 
livslängd för länge sedan löpt ut. 
Det finns två byggnader som borde rivas. Gamla vaktmästarbostaden vid Fridhemsskolan som är 
svårt mögelskadad, samt ett bostadshus med komplementbyggnader på Bernhardsborg där det 
detaljplanerats för handel. 
Mer pengar i budgeten behövs till planerat underhåll för att undvika dyra akuta felavhjälpande 
åtgärder och ökade underhållskostnader. Ett förslag till ny internhyresbudget där underhåll finns 
inlagd är upprättat. 
 
Komponentavskrivning ska införas. Ett komponentavskrivnings-system innebär att en byggnad 
delas upp i komponenter med olika avskrivningstider, anpassade till respektive komponents 
förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts betraktas det som en reinvestering som 
aktiveras i balansräkningen och sedan skrivs av under den förväntade nyttjandeperioden. 
 
Exakt hur det ska införas och vilka konsekvenser det får för fastighetsbudgeten är dock inte 
klarlagt i dagsläget. 
 
 
Fastighetsenheten 
Sara Persson 
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701 Personalenheten   1401-1404   

Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos 

Personal  2 499 745 30 936 20       2 499 

Verksamhet 2 333 981 42 757 22       2 673 

Internhyra            

             

Summa kostnader 4 832 1 726 36 1 693 2      5 172 

             

Intäkter - 2 978 -1 003 34 -1 140 12     - 3 318 

             

             

             

Netto 1 854 683 37 553 24       1 854 

Periodresultat 65 79 
 
Verksamhet 
Personalenheten arbetar huvudsakligen med att ge stöd till alla chefer ute i vår organisation inom 
alla områden för personalfrågor. Arbetsmiljö, arbetsrätt, friskvård, rehabilitering och 
företagshälsovård är exempel på sådana områden. Dels i form av individuellt stöd men också 
genom utbildningar och/eller tematräffar. Vidare ansvarar personalenheten för att teckna 
övergripande avtal med de fackliga organisationerna samt se till att vi som arbetsgivare följer 
lagen om fackliga förtroendemäns intentioner.  
 
Händelser av betydelse 
En översyn av verksamheterna som ligger under Ks är påbörjad under årets första kvartal, där är 
bl.a. personal- och löneenheten berörda i första hand. Förslag om ny organisation är på gång och 
facklig samverkan pågår. 
 
Ekonomi 
Bedömningen är att personalenheten kommer att klara sin budget för år 2014. 
 
Personal 
Två personer har arbetat heltid vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och 
personalchef Ulrica Lundgren. 
 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2014: 

 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla våra 
förhållandevis låga sjuktal. 

 Utveckla arbetsprocesser med inriktning mot digitalisering. 
 Påbörja översyn av vårt samverkansavtal. 

 
 
Ulrica Lundgren  
Personalchef  
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71 Serviceenheten   1401-1404   

Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat
Förändr  
i %  Prognos

Personal  2 462 861 35 1 060 19 2 462

Verksamhet 1895 444 23 709 37 1895

       

       

Summa kostnader 4 357 1 305 30 1 769 48 4 357

       

Intäkter -925 -265 29 -388 32 -925

       

Netto 3 432 1 020 18 1 381 25 3 432
     

Periodresultat  104   
 
Verksamhet 
Inom enheten finns information, reception och växel, nämndskansli samt samisk förvaltning. 
Enheten ansvarar också för bland annat varuhemsändning och konsumentrådgivning som köps 
som tjänst av Arjeplog. 
Växelsamarbetet inom SAMSA (Sorsele, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur) fungerar bra och med 
den gemensamma samordnare som finns i Malå har en stor förbättring skett. Kontinuerliga 
möten och uppföljningar av funktioner och kostnader görs kontinuerligt. 
Nämndskansliet administrerar allt rörande alla nämnders sammanträden förutom MBHN och 
vissa perioder är väldigt hektiska. Avsaknaden av bra stödsystem är mycket påtaglig. Detta år, 
supervalåret, är mycket arbete inriktat på de två valen och förberedelserna har gjorts. Det är 
nämndskansliets personal som bistår valnämnden i detta. 
Informationsarbetet innehåller många olika delar och är en viktig funktion både internt och 
externt. Kommunens hemsida är en del av vårt ansikte utåt men med den utveckling som är inom 
detta område är den inte så bra som man kan kräva. Med införandet av e-tjänster och andra mer 
interaktiva funktioner krävs en uppgradering och ny struktur. Kommunens facebooksida har rönt 
uppskattning och uppmärksamhet. Med över 3000 ”gillare” är den för andra året i rad med på 
”Topp 10”-listan när man ser till procent av antalet invånare i kommunen.  
Behovet av ett intranät är stort och har inte kommit längre än att vi enats om att använda ett 
system som vi redan betalar för men att bygga strukturen tar tid. Ett underlag för detta finns nu 
och IT-chefen skall utforma det efter vårt behov. Arbetsgruppen skall sedan fortsätta sitta arbete. 
Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning har inte bedrivit någon verksamhet under första 
kvartalet p g a sjukdom.  
Verksamheten fortlöper enligt regleringsbrev från Sametinget. 
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning på samisk förvaltningskommun pga sjukskrivning som ej kunnat ersättas med 
vikarie. I övrigt inga avvikelser. 
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Personal 
Informatör på heltid, två nämndssekreterare på heltid, en kontorsvaktmästare/receptionist på heltid 
och två receptionister/telefonister på 50% resp 25% tjänst. Kultur- och fritidschefen är 
personalledare för gruppen.  
Sjukfrånvaron på 12,77 % beror till största delen på en långtidssjukskrivning pga 
olyckshändelse.  
 
Framtiden 
Information är en komplex och mycket viktig del i en kommuns arbete. Det gäller såväl intern som 
extern information och kommunikation. Till detta behövs olika typer av hjälpmedel och man måste 
följa med i utvecklingen för att synas och höras i det mediabrus som omger oss i samhället. Det 
gäller att välja rätt kanaler för varje situation och till det krävs kunskap.  
Översyn av säkerheten i kommunhuset görs i samverkan med MSB som kan bistå med 
ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. Ombyggnation av entréer och reception skall göras och 
någon form av inpasseringssystem skall införas. 
Stödsystem för ärendehantering kommer att införskaffas så snart det är möjligt för att 
effektivisera och förbättra flödet inom administrationen. 
 
 
Kristina Grubbström 
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72 Ekonomi 1401-1404 

Tkr   2014   2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i %  Prognos

Personal  3 785 1 466 38 1 251 17 3785

Verksamhet 3 003 884 29 791 9 3 003

Internhyror, kap kostn 0 0    0 0

             

Summa kostnader 6 788 2350 36 2 042 14 6 788

             

Intäkter -1 355 -537 40 -352 52 -1355

             

Netto 5 433 1 813 35 1 690 6 5 433

 

Periodresultat -2 -10 0
 
Verksamheten 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror, kravhantering samt kommunens ekonomiska redovis-
ning och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med 
ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första 
hand till kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur 
Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Test & Training AB (ATT) och Lappland 
Aviation Academy AB (LAA). 
 
Väsentliga händelser 
Ekonomisystemet har uppdaterats för införande av fakturascanning av leverantörsfakturor, vilket 
sker fr o m 2 juni 2014. 
 
Ekonomi 
Verksamheten beräknas vara i överensstämmelse med budget för 2014, förutsatt att vi klarar  
idag obemannade arbetsuppgifter i ny organisation fr o m juli 2014. 
 
Personal 
På enheten arbetar 7 personer varav en är upphandlare. En tjänst som redovisningsekonom är 
vakant.  
 
Framtiden 
Det finns ett stort behov att utveckla ekonomistyrningen i vår kommun. Ekonomienheten 
behöver tillsammans med kommunledningen vidareutveckla rutiner och arbetssätt som innebär 
bättre uppföljning och att åtgärder för en budget i balans sätts in direkt som prognoserna visar på 
ett underskott. Under hösten införs därför programvara för budget och prognos som ska skapa 
enhetliga och mera kvalitets-säkrade arbetssätt. 
Under hösten startar eventuellt upphandling av nytt system. Vi har kontakt med kommuner som 
inför senaste version av nuvarande system. Allt för att få utlåtanden innan våra beslut. 
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Vidare behöver manuella arbetssätt och rutiner inom ekonomienheten att utvecklas ytterligare för 
att möjliggöra en effektivare ekonomiadministration. En del i detta är införande av ny kodplan fr 
o m 2015. 
Fr o m 1 juli planeras ekonomichefen  även ha förvaltningsekonomerna under sina vingar. Detta 
kommer att höja den samlade kompetensen i gruppen. 

 
 

Sara Eklund 
Ekonomichef 
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73 Löner     1401-1404   

Tkr 2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat
Förändr  

i % Prognos 

Personal  1 973 647 33 786 82  1 973

Verksamhet 1 021 492 48 316 156 1 021

       

       

Summa kostnader 2 994 1 139 38 1 103 103 2 994

       

Intäkter -229 -62 27 -71 88 -229

       

Netto 2 764 1 077 39 1 031 104 2 764

Periodresultat -155 -43
 
Verksamhet 
Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT samt 
Arvidsjaur Energi. Förutom systemansvar, har vi självservice vilket innebär att man själv kan 
lägga in viss frånvaro och extra tid.  
Vi jobbar även i WINLAS där vi håller reda på alla anställningsdagar som är kopplade till LAS 
(Lagen om anställningsskydd). Vi jobbar med att komplettera detta system med totala 
anställningsdagar för all personal. Neptune är behörighetssystemet där vi sköter all behörighet 
för vår personal till lönesystemet ca 2000 personer. HR-support där man lägger in lediga tjänster. 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor för Arvidsjaurs kommun och 
Energibolaget. Vi gör ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter där 
arbetsförmedlingen beviljat bidrag. 
 
Händelser av betydelse 
En översyn av verksamheterna som ligger under Ks är påbörjad under årets första kvartal, där är 
bl.a. personal- och löneenheten berörda i första hand. Förslag om ny organisation är på gång och 
facklig samverkan pågår. 
 
Ekonomi 
Bedömningen är att löneenheten kommer att klara sin budget för år 2014. 
 
Personal 
En lönechef heltid, löneassistenter 2,7 heltider och en systemansvarig 0,5. En av 
löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. 
Vårt sjuktal för denna period är 16,64 %. 
 
Framtiden 
Efter förfrågan från A-hem som vill att vi ska ta över deras löneutbetalningar, (de har i dagsläget 
3 centrala avtal som vi i så fall måste köpa in, Fastigo K, Fastigo F och Måleriavtalet) så har vi 
börjat titta på vilka möjligheter som finns. 
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef  
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761 IT 1401-1404 

Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  3 215 1 141 35 1 103 103 3 215

Verksamhet 3 000 1 580 41 1 247 100 3 000

Internhyra  0 0 0 0

            

Summa kostnader 6 215        2 721 38        2 350 101 6 215

            

Intäkter -1588 -188 12 -1 070 18 -1588

            

Netto 4 627 2 533 47 1280 171 4 627

Periodresultat -652 310 
 
Verksamhet 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av kommunbolagens 
och andra närliggande kommuners behov av IT-tjänster. 
 
Händelser av betydelse 
Vi arbetar nu med Skolans 1:1satsning samt med trådlös nätverksupphandling 
 
Ekonomi 
Leasing av datorer kommer att omfördelas på verksamheterna under 2014. Detta är den post som 
gör att budget per 20140430 överskrids 
 
Personal 
Löpande verksamhet fungerar som vanligt 
 
Framtiden 
Skolans 1.1 innebär att antalet stattionära datorer kommer att minska och ytterligare en omgång 
leasingdatorer löses in under 2014. Under detta år måste upphandling av c:a 200 datorer 
upphandlas för den administrativa delen av kommunförvaltningen. Beslut måste fattas om man 
ska leasa eller köpa dessa. Organisatoriskt är det olyckligt om dessa utbyten sker samtidigt. 
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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77 Kostenheten 1401-1404 

Tkr 2014 2013   

  Budget 
Redovisa
t 

Förbruk
n i % 

Redovisa
t 

Förändr 
i % Prognos 

Personal  8 682 3 113 36 3 143 1 8700 

Verksamhet 11 647 3 727 32 2 988 25 11650 

Internhyra 702 234 33 308 24 702

            

Summa kostnader 21 031 7 074 34 6 439 10 21 052 

            

Intäkter -8 186 -2 677 33 -2 587 4 8 200 

            

Netto 12 845 4 397 34 3 852 -14 12 852 

Periodresultat -116 249 

                 -
7 

 
Verksamhet 
Kostenheten är organiserad under kommunstyrelsen, under kommunchef och som en del i 
stödfunktionen. Enheten styrs övergripande av en kostchef och har 2 restaurangchefer på de 2 
större enheterna samt huvudansvariga kokerskor på de 2 resterande enheterna. Kostenheten 
består av 4 produktionskök: 
Parkskolans Restaurang i Glommersträsk 
Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan 
Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan 
Restaurang Spiskroken på Ringelsta servicehus 
Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorgen. Vår strävan är god, näringsriktig och 
säker mat, som speglar lokal matkultur och årstidernas växlingar. 
 
Händelser av betydelse 
Ökat antal ätna portioner på hemtjänsten i Glommersträsk och minskat antal portioner i 
hemtjänsten i Moskosel. Det är övervägande positiva reaktioner på maten. 
Konferens: Nära mat – hur vi handlar smart och äter lokalt i offentliga miljöer. Torsdag den 24 
april kl. 09.00-16.00 Kulturens hus i Luleå 
 
Ekonomi 
De ökade intäkterna kommer från ett ökat antal ätna portioner inom äldreomsorgen. 
Personalkostnaderna ligger på samma som i fjol och beror på att man provar ett nytt schema på 
Spiskroken där man jobbar färre på helger och det genererar mindre kostnader. Det är kraftigt 
ökade kostnader för livsmedel på årets första 4 månader och det beror dels på att 
livsmedelsavtalens sista år är dyrast och dels på att vi i den gemensamma grundmatsedeln 
använder mer kött på matsedeln. Kostnaderna beräknas minska under årets andra halva pga nytt 
avtal. Priserna sjunker med ca 5-10% under ett livsmedelsavtals första år. Jag går igenom 
statistiken på inköpta varor och kommer att sitta med verksamheterna och diskutera vad vi 
använder för produkter och hur vi kan anpassa utbudet utan att minska näringsvärdet. Sedan har 
det varit höga kostnader för rep och underhåll då mycket varit eftersatt. 
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Personal 
Vi är idag 21 anställda (inkl kostchef) på 20,0 tjänster.  19 % av medarbetarna är män och 
medelåldern är 49 år. 10 % av medarbetarna är 29 år eller yngre, 38 % är mellan 30 och 49 år 
och 53 % är 50år eller äldre. 
Sjukfrånvaron ligger för perioden på 4,97% varav 50% är långtidssjukfrånvaro. Det är en ökning 
i jämförelse med samma period i fjol, då sjukfrånvaron låg på 2,74%.  
 
Måluppfyllelse, kvalitet och nyckeltal 
Öka andelen matgäster som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med maten genom en kost- och 
måltidsenkät:Via skolmatsverige har vi gått ut med en elevenkät och en personalenkät. Nedan 
redovisar jag bara elevernas svar per den 14 maj. 
Parkskolans restaurang: På 23 svar anger att 87% att de äter i matsalen varje dag och 82% 
tycker att maten alltid eller oftast ser god ut, 83% anger att maten alltid eller oftast smakar gott, 
4% anger att de sällan eller aldrig brukar äta sig mätt i matsalen, 91% uppger att de alltid eller 
oftast har tid på sig att äta, 95% uppger att de sällan eller aldrig behöver vänta på att få en 
sittplats, 83% anger att personalen i köket alltid eller oftast är snälla och hjälpsamma och 100% 
upplever sig alltid trygga i matsalen. 
Restaurang Ringelbiten: På 69 svar anger att 88% att de äter i matsalen varje dag och 74% 
tycker att maten alltid eller oftast ser god ut, 82% anger att maten alltid eller oftast smakar gott, 
21% anger att de sällan eller aldrig brukar äta sig mätt i matsalen, 70% uppger att de alltid eller 
oftast har tid på sig att äta, 95% uppger att de sällan eller aldrig behöver vänta på att få en 
sittplats, 84% anger att personalen i köket alltid eller oftast är snälla och hjälpsamma och 90% 
upplever sig alltid trygga i matsalen. 
Restaurang Gläntan: På 30 svar anger 60% att de äter i matsalen varje dag och 56% tycker att 
maten alltid eller oftast ser god ut, 76% anger att maten alltid eller oftast smakar gott, 30% anger 
att de sällan eller aldrig brukar äta sig mätt i matsalen, 83% uppger att de alltid eller oftast har tid 
på sig att äta, 94% uppger att de sällan eller aldrig behöver vänta på att få en sittplats, 93% anger 
att personalen i köket alltid eller oftast är snälla och hjälpsamma och 83% upplever sig alltid 
trygga i matsalen. 
Säker mat: Det finns goda rutiner för avvikelsehantering och det sker en årlig revision av 
befintligt egenkontrollprogram. 
Den mat vi serverar är religionsneutral. 
God mat: Jobba vidare på inspiration, kreativitet och kundrelationer.  
Näringsriktigmat: Arbetet med en gemensam grundmatsedel går vidare och vi ser om de ökade 
livsmedelskostnaderna kan ha att göra med att vi använder mer näringsrika produkter så som kött 
i produktionen. 
Lokal matkultur och årstider ska återspeglas:  
Viltkött i Förskola/skola: 

 Älggrytbitar 1 dukning på hösten 
 Rengrytbitar 1 dukning på våren 
 Renskav, 2 dukningar/år 
 Älgfärs 2 dukningar/år 

Viltkött i äldreomsorgen: 
 Älggrytbitar 1 dukning på hösten 
 Rengrytbitar 1 dukning på våren 
 Renskav, 5 dukningar/år 
 Älgfärs, 5 dukningar/år 
 Sågad rensida, 10 dukningar/år 
 Renblod 10 dukningar/år 

Uppmärksammar samernas nationaldag den 6 februari varje år genom att laga en dukning den 
veckan med samisk anknytning. 
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Framtid 
Den klimatsmarta måltiden: Vi kommer att se närmare på hur andra jobbar med klimatsmarta 
måltider och sedan diskutera hur vi kan implementera detta i våra verksamheter. Andel 
ekologiskt är en del av den klimatsmarta måltiden. 
 
Andel ekologiska livsmedel: Vi väntar på nytt livsmedelsavtal och när vi fått dem så kan vi se 
över kostnader och sortiment. Sedan kan politiken besluta om andel ekologiskt. 
Kaffe, te, kakao och bananer ger de största effekterna för den enskilde individen och där skulle 
det vara bra om vi kunde köpa det ekologiskt. Den MSC märkta fisken är en miljömärkning som 
säkerställer fiske ut hållbara bestånd. 
Ekologiskt är ett val för miljön, inte fördelaktigare ur näringssynpunkt. 
 
Kostpolicy: Presentation har skett i KS och en styrgrupp utsågs för översyn av kostpolicyn och 
löpande rapportering ska ske till kommunstyrelsen. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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Camp Gielas 2014-04-30 
 
Verksamhetsberättelse 
 
Verksamheten 201401—04 
Camp Gielas omfattar verksamheterna 

 Stugby och Campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 

 

Händelser av betydelse 201401—04 
Under årets första tertial är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med samma period år 2013. 
Detta beror på att färre gäster har övernattat i anläggningens stuglägenheter. Den sena 
påskhelgen gav ett intäktsbortfall, vilket är normalt jämfört med år 2011 när påsken var sent i 
april. 
 
Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 
till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Ekonomi 201401—04 
 
Personal 
Personalkostnaderna är något lägre jämfört med samma period föregående år.  
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror 
på att inget driftsbidrag har utbetalts till Vittjåkks entreprenör. Det har även varit en mildare 
vinter än normalt, vilket innebär sänkta energikostnader.  
 
Intäkter 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period 
föregående år. Detta beror på att verksamheten har haft mindre boende i anläggningens 
stuglägenheter.  
Prognos 
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare inte har påverkat 
verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med minus 1,4 miljoner kronor för år 
2014. Om förväntningar finns att Camp Gielas skall göra ett noll- eller positivt resultat, måste 
någon av de olika verksamheterna tas bort från affärsverksamheten, exempelvis sporthallen som 
är en ren kommunal angelägenhet som skola och föreningsliv nyttjar, eller någon av de turistiska 
delarna i verksamheten Prästberg, Vittjåkk och Skidspår. Se avvikelserapportering. 
 
Personal 2014-01--04 
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en 
pistör och en verksamhetschef som delas med Centrumbadet. Viss extrapersonal arbetar också 
vid campingplatsen under högsäsong. Verksamheten har tråkigt nog en långtidssjukskrivning 
under hela årets första tertial. Detta ger ett sjuktal med 15 %. Noterbart är att korttidsfrånvaron är 
0 %. 
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Framtiden 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas 
bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar.  
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas inför år 2014 har beviljats en halv miljon i 
investeringspengar. Verksamheten har införskaffat nya TV-apparater, och har ambition att utöka 
internetkapaciteten och investera i diverse möblemang.  
 
Camp Gielas kommer också att måla om de återstående 28 stuglägenheterna som inte har 
renoverats sedan de byggdes 1986. Verksamheten kommer även att börja renovera taken på 
stugorna. Dessa åtgärder kommer att kosta cirka 500-700 tkr och kommer att belasta 
verksamhetskostnaderna. Detta underhåll motsvarar i pengar ungefär de kostnader som Camp 
Gielas kommer att spara in från Vittjåkks tidigare driftskostnader. 
 
 
Katarina Landstedt 
Föreståndare 
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Camp Gielas 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 

Redovisat 
2014-04-

30 
Prognos 

2014 

Redovisat 
2013-04-

30 

Redovisat 
2013-12-

31 
Förbrukningsavgifter 559 44 559 65  221
Bidrag 200 34 200 131 298
Skatter, räntor m.m. 0 0 0  0 0
Sidoordnade intäkter 8 307 2 827 8 307 2 980 8 085
Summa 9 066 2 905 9 066 3 111  8 604
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -772 -241 -772 -290  -738
Tjänsteköp -3 063 -1 022 -3 854 -1 556  -3 611
Personalkostnader -4 195 -1 294 -4 195 -1 328  -3 855
Av och nedskrivningar -1 026 -342 -1 026 -364  -1 086
Övriga rörelsekostnader -150 -24 -150  -62 -209
Summa -9 206 -2 923 -9 997 -3 600  -9 499
        
Verksamhetens 
nettokostnader -140 -18 -931 -489  -895
        
Ränteintäkter 0 0 0 0  7
Räntekostnader -369 -126 -369 -206  -600
        
Periodens resultat  
2014-04-30 -509 -144 -1 300 -695  -1 488
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Camp Gielas per verksamhet 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt 

2014-04-30 Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår 
Stugby & 
Camping 

Förbrukningsavgifter 44 44 0 0 0 0

Bidrag 34 0 0 0 0 34

Sidoordnade intäkter 2 827 266 0 0 100 2 461

Summa 2 905 310 0 0 100 2 495

            

Rörelsens kostnader           
Varor och 
förbrukningsinventarier -241 -32 -2 -47 -46 -114

Tjänsteköp -1 022 -180 -104 -169 -74 -495

Personalkostnader -1 294 -208 -20 -90 -65 -911

Av och nedskrivningar -342 -93 -104 -17 -15 -113
Övriga 
rörelsekostnader -24 -10 0 -2 0 -12

Summa -2 923 -523 -230 -325 -200 -1 644

            
Verksamhetens 
nettokostnader -18 -213 -230 -325 -100 851

             

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader -126 -39 -24 -9 -5 -50

             

Periodens resultat 
2014-04-30 -144 -252 -254 -334 -105 801
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Stadsnät 
 
 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna.  
I de fall el-ledningar markförläggs är vi bundna av avtal att samförlägga. Vi bekostar material, 
vattenfall bekostar arbetet.  
Vattenfall beslutar i ett ganska sent skede,  om, var och när, förändringar utförs.  
 
Tillsammans med IT Norrbotten förs diskussioner med bl.a. Vattenfall om tolkning av avtalen, 
vad gäller kostnaden för flytt av fiber i Vattenfalls el-ledningar. 
 
Ekonomi 
Under 2014 kommer el-ledning i Moskosel att markförläggas, uppskattad kostnad ca 250TSEK. 
 
Prognos 
Kostnaderna för utsättning ökar i samband med att fler och fler installerar jord/bergvärme. 
 
I övrigt ser vi inga större avvikelser. 
 
Framtiden 
Avtalet med OpenUniverse löper ut under 2014 och diskussioner pågår om framtiden. 
 
I samband med Net4Mobilitys satsning på utbyggnad av deras mobila nät förs diskussioner, i 
samråd med IT Norrbotten, om möjlighet att ansluta deras basstationer till vårt 
ortssammanbindande nät på olika ställe i kommunen.  
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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Stadsnät 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 

Redovisat 
2014-04-

30 
Prognos 

2014 

Redovisat 
2013-04-

30 

Redovisat 
2013-12-

31 
Förbrukningsavgifter 1 000 1 000  
Bidrag 38 38  38
Skatter, räntor m.m.  
Sidoordnade intäkter 220 297 220 146 1 664
Summa 1 258 297 1 258 146 1 702
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier  
Tjänsteköp -664 -122 -750 -340 -1 667
Personalkostnader -336 -104 -336 -115 -330
Av och nedskrivningar -521 -174 -521 -345 -1033
Övriga rörelsekostnader 0 -2 0  -6
Summa -1521 -403 -1607 -799 -3 036
       
Verksamhetens 
nettokostnader -263 -105 -349 -653 -1 334
       
Ränteintäkter  
Räntekostnader -69 -25 -69 -50 -134
       
Periodens resultat  -333 -130 -418 -703 -1 468
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Vatten och avlopp 2014-04-30 
 
Verksamhetsberättelse 
 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand 
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamheten 201401—04 
Första tertialet har varit väldigt gynnsamt för oss. Vi har endast haft en vattenläcka under 
perioden. Vi har inte behövt eltina någon dricksvattenledning över huvud taget.  Det har även 
varit ovanligt lite tining av dagvatten i år.  
 
Vi ser en ökning av fel typ av papper mm som kommer in till reningsverket i Arvidsjaur. Vi 
kommer därför att göra en insats genom information till våra brukare om vad man får och inte får 
spola ned i avloppet. 
 
Vi utreder hur vi skall få bukt med de problem vi har på bland annat Fiskarvägen där vi har 
kombinerat avloppssystem för att eventuellt göra åtgärder 2015. 
 
Vi har tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av avloppsanläggningar i Järvträsk stora 
och Södra sandträsk samt för avloppsledningsnätet i Järvträsk stora. Ledningsnätet i Sandträsk 
kommer vi att undersöka så fort det går komma fram med spol- och filmbil. 
 
Vi har påbörjat inventeringen av de avloppsanläggningar som vi fick underkända av 
tillsynsmyndigheten.   
 
Händelser av betydelse 201401—04 

 Endast en vattenläcka under perioden 
 Inte en enda eltining av vattenledning 
 Byggt om och anpassat våra nya lokaler på IH4 
 Vi har haft en källarupptryckning i en fastighet i Arvidsjaur på grund av avloppsstopp i 

en stamledning. 
 
Ekonomi 201401—04 
Vi har haft betydligt lägre kostnader första perioden än 2013. Detta är positivt. Det beror bland 
annat på få vattenläckor och ingen vattentining. Vi har inte heller bytt några vattenmätare. Det 
kommer att göras i höst. Det innebär att vi kan underhållsspola spill- och dricksvattenledningar 
i en större omfattning detta år. Dock inte i den nivå vi borde.  
 
Prognos 
Vi räknar med att klara budget. 
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Personal 2014-01--04 
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och en deltid som vi köper 
av fastighet som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I Moskosel, Rättsel, 
Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en dag i veckan en 
pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig lösning. Moskosel 
behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre. Vi kommer att se över vår organisation på 
VA för att klara framtida utmaningar vi står inför. Vi har även rekryterat en ny medarbetare som 
nu är tillsvidareanställd, Ronny Lundberg, som ersatt Anders Nilsson som har gått i pension efter 
43 års tjänstgörning åt Arvidsjaur kommun. Ronny kommer från träindustrin där han arbetat 
mycket med bland annat styr- och reglerteknik. Detta har visat sig vara en kanonrekrytering. 
 
Sjuktal 0% 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och 
våra anläggningar. Vi har drygt 20 mil ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet 
och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som 
vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka 
inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla 
åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är 
nödvändig. Vi har dessutom haft tillsyn av 11 små avloppsanläggningar och alla har fått 
underkänt av olika anledningar. Vad som kommer ett behöva åtgärdas på dessa kommer att 
variera i omfattning. Vi har gjort en åtgärdsplan för dessa 11 anläggningar som är en löpande 
plan där vi gör en inventering, prioritering, utredning och åtgärdsbehov av prioriterade 
anläggningar 2014. Åtgärdar 2015 och fortsätter med prioriteringar, utredningar och så vidare 
varje år. Vi kommer även inkludera de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.  
 
Detta påverkar även vår VA-organisation som vi också kommer att titta i på detta arbete.  När 
huvudelen av Arvidsjaurs VA-system och infrastruktur byggdes upp hade vi en större 
organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll. 
 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
Naturvårdsvårdsverket är idag ansvarig myndighet för all avloppsverksamhet. Som det ser ut 
kommer Havs och Vattenmyndigheten att överta ansvaret för ”små avloppsanläggningar” det vill 
säga anläggningar upp till 200 pe (personekvivalenter). Det ligger även ute en remiss för 
skärpning av lagstiftningen för små avloppsanläggningar. Det arbetas även med en ny föreskrift 
för anläggningar större än 2 000 pe. Idag finns det två föreskrifter (SNFS 1990:14 och SNFS 
1994:7) och vilken som har tolkningsföreträde är inte helt klart. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för 
Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta 
resultaten av provborrningarna vi gjort på klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka 
det/de nya skyddsområdena.  
 
Vi kommer att behöva höja vår VA-taxa för att klara de investeringar vi måste göra. Rimligtvis 
kommer den att behöva höjas med cirka 4 % per de närmaste 5 åren.  
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef  
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Vatten och avlopp 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 
Redovisat 
2014-04-30

Prognos 
2014 

Redovisat 
2013-04-30 

Redovisat 
2013-12-31

Förbrukningsavgifter 12 550 4 211 12 550 4 089 12 440
Bidrag 263 35 263 69 206
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 814
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 193
Sidoordnade intäkter 0 29 0 0 221
Summa 12 813 4 275 12 813 4 158 13 874
            
Rörelsens kostnader           
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 876 -456 -1 876 -698 -1 832
Tjänsteköp -5 030 -1 041 -5 030 -1 647 -5 386
Personalkostnader --3 716 -1 195 --3 716 -1 164 -3 668
Av och nedskrivningar -1 460 -489 -1 460 -470 -1 410
Övriga rörelsekostnader -214 -52 -214 -52 -181
Summa -12 296 -3 233 -12 296 -4 031 -12 477
            
Verksamhetens 
nettokostnader 517 1 042 517 127 1 397
            
Ränteintäkter 0 0 0 0 14
Räntekostnader -517 -177 -517 -250 -730
            
Periodens resultat  0 865 0 -123 681
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Vatten och avlopp per verksamhet 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt      

2014-04-
30 Vattenverk Avloppsverk Ledningar 

Ofördelade 
kostnader 

Förbrukningsavgifter 4 211 0 0 0 4 211
Bidrag 35 0 0 0 35
Sidoordnade intäkter 29 0 0 0 29
Summa 4 275 0 0 0 4 275
          
Rörelsens kostnader         
Varor och 
förbrukningsinventarier -460 -103 -184 -26 -147
Tjänsteköp -1 041 -266 -247 -86 -442
Personalkostnader -1 195 0 -11 -6 -1 178
Av och nedskrivningar -489 -65 -81 -330 -13
Övriga rörelsekostnader -52 0 0 0 -52
Summa -3 237 -434 -523 -448 -1 832
          
Verksamhetens 
nettokostnader 1 038 -434 -523 -448 2 443
          
Ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader -177 -17 -26 -131 -3
          
Periodens resultat  861 -451 -549 -579 2 440
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Avfallsenheten 2014-04-30 
 
 
Verksamhetsberättelse  
 
Verksamheten 201401—04 
Mängden hushållsavfall har ökat mot samma period 2013. Ökningen beror på hög beläggning på 
hotell och liknade under vintermånaderna. Både hotell och flygplats har haft extratömningar 
under perioden. 
 
Mifo 1 inventering av nedlagda deponier fortskrider. 
 
 
Händelser av betydelse 201401—04 
Från 1 januari har vi ny transportör av avfallstransporter, inom kommunen, till förbränning, 
deponi med mera. Förövrigt samma entreprenör som sedan tidigare har sophämtningen, IL 
recycling AB. 
 
Under perioden har projekteringen av utbyggnad/renovering av mellanlagringen för 
hushållsavfall påbörjats. Avfallsenheten har även under perioden upphandlat ett tält från Gillmet 
AB som ska stå uppe året runt på ÅVC. 
 
Arbetet med att inventera fritidshus till den nya grundavgiften som började gälla 2014-01-01 
pågår för fullt, men är betydligt mer tidskrävande än planerat. Inga fakturor har ännu skickats ut 
och det är oklart när de kan skickas ut. 
 
Statistik  
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur är fortsättningsvis över 8 000. Det har under perioden varit 
9 295 bilar vilket är 437 stycken fler än toppnoteringen förra året.  
 
Mängden inkommit avfall januari-april  
 tert1 2014 tert1 2013 tert1 2012 tert1 2011 tert1 2010 
Avfall till sortering 5 ton 9 ton 8 ton 0 ton 2,9 ton 
Restavfall till Deponi 0 ton* 20 ton 21 ton 44 ton 15,5 ton 
Brännbart 140 ton 118 ton 153 ton 92 ton 180 ton 
Hushållsavfall 496 ton 470 ton 453 ton 445 ton 445 ton 
*Inga uttransporter har skett under perioden. 
 
Ekonomi 201401—04 
På den lagstadgade delen av avfallshanteringen inkom räkningen för sophämtning gällande april 
månad in efter att bokföringen stängts. Räkningen var på ca 150 tkr och hamnar således på nästa 
period. 
 
Å-nyo ligger något sämre än samma period förra året, mycket på grund av färre inlämningar 
under så kallad lågsäsong. 
 
Slamsäsongen har ännu inte dragit igång ordentligt, ett antal räkningar för extratömningar har 
nyligen skickats ut till kund. 
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Prognos 
Prognos enligt kolumnen Prognos 2014, sida 3. Sidoordnade intäkter i form av ersättningar för 
upplåtande av mark samt insamling av elavfall inom producentansvaret beräknas tillkomma 
utöver budgeterade intäkter. Kostnader för extrapersonal förväntas öka. 
 
Personal 2014-01—04 
På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC är det två 
heltidsanställda samt en på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 2,07 % sjukfrånvaro under 
perioden. 
 
Framtiden 
Under perioden har det gjorts en utredning om det är möjligt att ta slamhämtningen i egen regi, 
förslaget ligger i skrivande stund hos politiken. 
 
 
Johan Åberg 
Avfallschef 
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Avfallsenheten 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 

Redovisat 
2014-04-

30 
Prognos 

2014 

Redovisat 
2013-04-

30 

Redovisat 
2013-12-

31 
Förbrukningsavgifter 9 273 2 537  9 273 2 628 8 448
Bidrag 224 35  224 73 228
Skatter, räntor m.m. 0 0  0 0 128
Sidoordnade intäkter 0 123  153 227 947
Summa 9 497 2 695 9 650 2 928 9 751
           
Rörelsens kostnader          
Varor och 
förbrukningsinventarier -196 -22 -196 -40 -151
Tjänsteköp -6 033 -1 394 -6 003 -1 279 -5 508
Personalkostnader -2 395 -803 -2 409 -1 022 -2 583
Av och nedskrivningar -375 -125 -375 -123 -367
Övriga rörelsekostnader -60 -23 -69 -32 -49
Summa -9 059 -2 367 -9 082 -2 496 -8 658
           
Verksamhetens 
nettokostnader 438 328 568 432 1 093
           
Ränteintäkter 0 0 0 0 8
Räntekostnader -108 -37 -111 -59 -172
           
Periodens resultat  330 291  457 373 929
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Avfallsenheten per verksamhet 2014-04-30 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt    

2014-04-
30 

Lagstadga
d avfalls-
hantering 

Slam-
tömnin

g 

Affärsmässi
g avfalls- 
hantering 

Gemensa
m avfalls-
hantering Å-NYO

Förbrukningsavgifter 2 537 2 129 0 227 39 142
Bidrag 35 14 0 0 0 21
Sidoordnade intäkter 123 0 17 106 0 0
Summa 2 695 2 143 17 333 39 163
            
Rörelsens kostnader           
Varor och 
förbrukningsinventari
er -22 -20 0 0 0 -2
Tjänsteköp -1 394 -1 210 -18 -31 -118 -17
Personalkostnader -803 -464 -29 -66 -25 -219
Av och 
nedskrivningar -125 -125 0 0 0 0
Övriga 
rörelsekostnader -23 -23 0 0 0 0
Summa -2 367 -1 842 -47 -97 -143 -238
            
Verksamhetens 
nettokostnader 328 301 -30 236 -104 -75
            
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -37 -37 0 0 0 0
            
Periodens resultat  291 264 -30 236 -104 -75
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3 Fritids- och kulturförvaltningen 1401-1404   

Tkr   2014   2013   
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   

i % 
Prognos 

Personal  6 444 2 125 33% 2 221 -4 6 418

Verksamhet 2 663 861 33% 1066 -18 2 609

Internhyror, kap kostn 6 876 2 292 33% 2 384 -4 6 876

  

Summa kostnader 15 983 5 287 33% 5 671 -7 15 903

  

Intäkter -1 528 -488 32% -401 22 -1 438

  

Netto 14 455 4 790 33% 5 270 -9 14 465

  
Periodens resultat 18 -672 
 
Verksamhet 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 
lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. 
Biblioteken skall vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, särskilt främja 
läsning och tillgång till litteratur och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Bibliotekens prioriterade grupper är 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, nationella 
minoriteter. 
 
I Arvidsjaur har vi ett nära samarbete med skolan och förutom huvudbiblioteket och filialen i 
Glommersträsk ansvaras för skolbiblioteken på alla skolor med bemanning, inköp och skötsel. 
Utlåningen på biblioteken har ökat med 6% men besökandet har minskat. Bibliotekens utökning 
av e-tjänster gör att besökandet minskar för omlån och reservationer. 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för arrangemang och aktiviteter som föreningar, 
privatpersoner, företag och kommunen själv ansvarar för. Lokalerna har använts vid 337 
tillfällen och det är en ökning med nästan 8 % från föregående period. Till detta skall läggas 
skytteföreningarnas nyttjande av skyttehallarna. Biografverksamhet bedrivs i egen regi och 
antalet biovisningar är i snitt tre per vecka. Besökandet har sjunkit med i snitt två personer men 
betydligt mer på ”vanliga” kvällsbion. De digitala visningarna samt matineér och dagbio går 
fortsatt bra. 
 
Allmänkulturell verksamhet tillhandhålls i första hand genom föreningars verksamhet men för 
barn och ungdomar finns ett utbud som till största delen erbjuds genom kultur och fritids försorg. 
Kultur i vården erbjuder fortsatt utbud för de som finns inom äldreomsorgen, både på och 
utanför boenden. Det är en mycket uppskattad verksamhet som har stor betydelse för det sociala 
innehållet för varje enskild deltagare. 
Detta år finns projektmedel för att kunna stötta speciella arrangemang och aktiviteter och arbetet 
pågår för att hitta samarbetspartners. 
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Kulturskolans sammangående till en kreativ aktivitets- och mötesplats kommer att ytterligare 
förbättra utbudet för barn och unga. Det kommer även att bidra till en förbättrad integration och 
ge barn och unga ett bra stöd tack vara de olika kompetenser som kommer att arbeta tillsammans 
med kulturskolans pedagoger.  
Kulturskolan har haft en besvärlig tid i tillfälliga lokaler men trots detta så har man nästan 
bibehållit antalet elever. Verksamheten har kunnat bedrivas nästan fullt ut och totalt så har man 
haft 244 elever igång under vårterminens fyra första månader. 
Föreningsstödet till idrottsföreningar och skoterföreningar har fördelats. Totalt 17 föreningar 
som delat på 253 tkr. Stödet till föreningar med annan barn- och ungdomsverksamhet fördelas 
ensare under året. Fria lokaler är ett viktigt stöd för föreningslivet och har kunna behållas även 
detta år. 
 
Händelser av betydelse 
Ny bibliotekslag gäller from januari och den reglerar tydligare bibliotekens ansvar och vad 
verksamheten skall innehålla. 
Kulturskolan i Arvidsjaur har antagits till det 3-åriga projektet ”Om vi fick bestämma” 
tillsammans med 19 musik- och kulturskolor runt om i Sverige. Projektet leds av SKL och 
SMoK med medel från Allmänna Arvsfonden. Kulturskolans elever har en egen 
fokusgrupp/förening med elever genom RUM (Riksförbundet Unga Musikanter). Gruppen ska 
säkerställa ungas delaktighet och inflytande på Kulturskolan och har ett eget konto/egen budget. 
 
Ekonomi 
Löneökningarna har lagts på tilldelad ram och nya löner gäller from första april. 
Verksamhetsstödet till föreningar periodiseras så att de fördelas jämnare över året. I 
personalkostnader ligger semesterlöneskulden fördelat lika tills den tas ut. Ett litet överdrag på 
budgeten i prognosen men det är mer troligt att vi går plus minus noll. 
Den enda osäkerhet som finns är intäkterna som troligen blir lägre, bl a med minskningen av 
antalet besök på biografen. Insatser kommer att göras för att få fler besökare men svårt att vara 
säker på att det lyckas. 
 
Personal 
Inom förvaltningen finns 15 personer anställda, 7 deltidsanställda med varierande 
tjänstgöringsgrad från 0,5 – 0,95 % tjänst samt 8 heltidsanställda. Sjukfrånvaron har varit 3,09 % 
under perioden. 
 
Framtiden 
Den nya kreativa mötesplatsen färdigställs under våren och sommaren för att kunna invigas i 
anslutning till skolstarten. Ett intensivt arbete med planering och utbildning för den personal som 
skall arbeta här har pågått kontinuerligt. Det är nu också klart med all personal, även de som 
kommer från övriga förvaltningar. 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet har startat och en arbetsgrupp har utsetts. 
Man har börjat med en öppen diskussion som följs av en fas av kunskapsinsamling. En 
medborgardialog där man bjuder in 400 slumpvis utvalda personer i åldern 15-80 år kommer att 
genomföras för att få kunskap om vad medborgarna vill. Eventuellt kommer ytterligare grupper 
att bjudas in till dialog. Förhoppningen är att under 2015 kunna ha ett nytt program klart. 
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30 
Allmänkultur och 
ledningsfunktion   1401-1404   

Tkr  2014  2013   

 Budget Redovisat Förbr i 
% 

Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  1 553 557 36% 526 6 1 553

Verksamhet 982 237 24% 536 -56 928

Internhyror, kap kostn 4 260 1 420 33% 1 433 -1 4 260

  

Summa kostnader 6 795 2 214 32% 2 495 -11 6 795

  

Intäkter -458 -189 41% -103 83 -458

  

Netto 6 337 2 025 32% 2 392 -15 6337

  
Periodens resultat 87 -327 
 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten består av arrangemang och aktiviteter inom områdena konst, 
teater, musik, dans, film, folkbildning och kulturmiljövård.  
Stödet till föreningar och organisationer regleras i kommunens bidragsbestämmelser där barn- 
och ungdomar upp till 20 år är prioriterade. 
En stor del av verksamheten genomförs av det civila samhället och Norrbottens Kulturplan och 
det fritidspolitiska programmet samt politiska mål anger inriktning för arbetet. 
Den egna verksamheten är till största delen inriktad på barn- och ungdomar som ges möjlighet 
till eget skapande, ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang och förutsättningar att vara med 
och påverka eller arrangera själv. 
 
Kulturgrupperna på högstadiet och gymnasiet besöks regelbundet och täta kontakter med 
elevråden upprätthålls. Stödformer för ungas eget arrangerande finns och kommunens 
ungdomsprojektpengar, UPP, har beviljats till olika typer av arrangemang. Till dessa har även 
stöd från landstinget sökts och i vissa fall beviljats. 
Föreningsstödet för idrott har fördelats och betalas ut kontinuerligt under året. Summan uppgår 
till 221.0 tkr vilket är 65% av budgeterade medel och fördelad på 14 föreningar. Stöd till 
skoterleder har också beviljats, tre föreningar har delat på 32,3 tkr. 
 
Kultur i vården har bedrivit sin verksamhet i samverkan med projektet ”Kultur för äldre” som 
haft stöd från staten. Projektet avslutades sista mars men ordinarie aktiviteter fortgår. Vid 
mätningar i Kkik får Arvidsjaur goda betyg när det gäller det sociala innehållet inom 
äldreomsorgen och kultur - fritids insatser har stor del i detta. Förändrade boendeformer har gjort 
att önskemål om fler aktiviteter har ökat och dessa tillgodoses så långt det är möjligt. 
 
Händelser av betydelse 
Problemen med Arvidsjaurs Fotoarkiv består men en projektbeskrivning för att kunna söka externa 
medel till ett nytt system är i princip klar och vi arbetar för att få med grannkommunerna Arjeplog, 
Sorsele och Malå. Arjeplog har sagt ja, Malå är intresserade och vi skall fråga Sorsele igen som 
intresse.  
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Ekonomi 
Intäkterna ligger något högre pga bidrag för kultur i vården. Inget förväntat underskott. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef, tillika bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef, samordnare för kultur i 
vården samt assistent för fotoarkivet, totalt fyra personer som delar på tre heltider. 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet har startat och en arbetsgrupp har utsetts. 
Man har börjat med en öppen diskussion som följs av en fas av kunskapsinsamling. En 
medborgardialog där man bjuder in 400 slumpvis utvalda personer i åldern 15-80 år kommer att 
genomföras för att få kunskap om vad medborgarna vill. Eventuellt kommer ytterligare grupper att 
bjudas in till dialog. Förhoppningen är att under 2015 kunna ha ett nytt program klart. 
Den nya kreativa mötesplatsen som öppnar snart kommer att bli ett sorts nav i arbetet med och för 
ungdomar inom kultur-fritid med inriktning att vara just en mötesplats för unga men också för olika 
typer av aktiviteter som kan generera nya tankar och inriktningar. Med den fina blandning av 
kompetenser som skall arbeta ihop och inriktningen mot integration räknar vi med en uppgång på 
besökande och deltagande i kulturskolan. 
 
Stödformer för föreningar kommer sannolikt att förändras men det är för tidigt att säga hur. En 
utökning av stödet till att även omfatta verksamheter riktade mot vuxna skulle kunna bli aktuell. 
Dialogen runt det fritidspolitiska programmet blir viktig samt naturligtvis fördelningen av 
budgetram till kultur-fritid. Fritiden blir allt viktigare för människor och många har detta som 
utgångspunkt för sitt val av bostadsort, bl a så tittar man ofta noggrant på vad barnen kan göra på 
sin fritid.  
 
Föreningsservice kommer att få utökade lokaler i och med att den nya kreativa mötesplatsen för 
ungdomar öppnas under sommaren. Den sk sporthallen erbjuds till gymnastikföreningen att hyra 
till hälften för att slippa plocka fram och tillbaka tung och otymplig utrustning med slitage både 
på människor och utrustning som följd. Förhoppningsvis går det att inrymma det mesta 
(takhöjden kan vara ett problem) och på så sätt frigörs tider på Centrumbadets sporthall och färre 
timmar kan hyras i sporthallen på AJB. 
Den andra halvan av ”sporthallen” i Medborgarhuset används både av gymnastiken och vår egen 
dansverksamhet samt viss annan föreningsverksamhet. 
Den sk cafeterian görs om och används som möteslokal och intilliggande kök används vid 
behov. Kontoret görs i ordning och kan användas av föreningarna.  
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13 Fritids- och kulturutskottet 
1401-
1404   

Tkr  2014  2013   
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   

i % 
Prognos 

Personal  0 0 0% 0 0 0

Verksamhet 490 146 29% 1 98 490

Internhyror, kap kostn 0 0 0% 0 0 0

  

Summa kostnader 490 146 29% 1 98 0

  

Intäkter 0 0 0% 0 0 0

  

Netto 490 146 29% 1 0 490

Periodens resultat 17 130 
 
Verksamhet 
Verksamhetsstöd till idrottsföreningar och stöd för skötsel av skoterleder är beslutade. 
Verksamhetsstödet betalas ut kontinuerligt under året.  
Arbetet med det fritidspolitiska programmet är igångsatt och arbetsgruppen planerar för 
medborgardialog för att samla in kunskap om vad medborgarna önskar. 
 
Händelser av betydelse 
Staten har höjt åldern för den statliga delen av LOK-stödet och kommunens regler för 
verksamhetsstöd är kopplade till detta så anpassning måste göras så att bidrag utgår för 
verksamhet riktad till unga tom 25 år.  
 
Ekonomi 
Budgeten kommer att hållas. 
 
Framtiden 
Det fritidspolitiska programmet kommer att göras om och detta kommer att påverka hur 
verksamheten skall bedrivas och hur medel skall fördelas. Troligen klart under 2015. 
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  32 Bibliotek       

Tkr  2014  2013  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr  
i % 

Prognos 

Personal  2 226 704 32% 794 -11 2 200

Verksamhet 550 220 40% 296 -23 550

Internhyror, kap kostn 1 009 337 33% 348 -3 1 009

  

Summa kostnader 3 785 1 261 33% 1 438 -12 3 759

  

Intäkter -145 -26 18% -31 -16 -145

  

Netto 3 640 1 235 33% 1 407 -12 3614

  
Periodens resultat -21 -159 
 
Verksamhet 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 
lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. 
Uppdraget är att: 

 vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 

och stimulera till läsning. 

De prioriterade grupperna i den nya lagen är: 
 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska, 
 nationella minoriteter. 

Grundläggande kvalitetskrav har införts när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och 
tjänster - det ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
Samverkan poängteras i den nya lagen liksom ansvaret för de prioriterade grupperna som gäller 
för alla bibliotek. 

Biblioteksplaner skall finnas i varje region och i varje kommun. I Norrbotten pågår arbetet med 
den regionala planen som skall ligga till grund för arbetet i kommunerna. Den biblioteksplan 
som gäller för vår kommun kommer att gälla fram till dess att den regionala planen är klar. 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
På alla skolor finns skolbibliotek samt ett förskolebibliotek på den största förskolan. Genom 
avtal sköter folkbibliotekspersonalen alla skolbibliotek och svarar för inköp och utveckling i nära 
samarbete med skolorna. 
Tjänsten som barn- och skolbibliotekarie delas mellan skolan och folkbiblioteket. 

  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 52 (57) 
Januari – April Kommunstyrelsen 
 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och ungdomar: 
Brev skickas till kommunens nyfödda från biblioteket med information om språkutveckling samt 
en inbjudan att komma och hämta ”Barnens första bok”. Barnbibliotekarien har besökt 
Arvidsjaurs församlings babyrytmikgrupp för att prata med föräldrarna om språkutveckling och 
bibliotekets utbud. 
Moa Nyberg representerade biblioteket och deltog i speed-dejting med ungdomar från högstadiet 
och gymnasiet under ungdomsdemokratidagarna. 
Tre lördagar har biblioteket och kulturen arrangerat ”Knattebio med knorr ” som riktar sig till 
förskolebarn. Efter sagostund blir det 30 minuters filmvisning i biosalongen. Filmvalet sker 
utifrån kända sagofigurer för att knyta samman läsning och film. I snitt har det varit drygt 30 
besökare.  
Nio mellanstadiepojkar- och flickor har deltagit i bokklubben ”Bokslukarna” under vårvintern. 
Vi träffas på biblioteket varannan måndag. 
 
I mars anordnades sagostund med rim, ramsor, sång och musik för förskolebarn samt 
pyssellördag för lågstadiebarn och äldre. Under Världsbokveckan anordnades en sagostund för 
pappa, farfar eller morfar med förskolebarn på temat språkutveckling. Tyvärr kom endast två 
pappor. 
 
Bokutställningar och boktips skyltas kontinuerligt på barn- och ungdomsavdelningen. I samband 
med lågstadiets läsprojekt i mars dukades det upp bokbord för föräldrar och barn att låna från. 
 
Åk 5 har haft ”boksläpp” och en utställning på biblioteket med deras egenhändigt skrivna 
deckarberättelser och bilder.  
Vi kan se en sju- procentig ökning på utlån av barnböcker i Arvidsjaur och Glommersträsk 
jämfört med samma tid 2013 vilket är glädjande.  
 
Läsfrämjande arbete för att öka läsförståelsen och tillgång till litteratur 
Larmrapporter visar att barn och unga har allt sämre läsförståelse och att detta redan visar sig på 
högskolorna, i det allmänna skolväsendet och bland en bred allmänhet. Detta problem har 
uppmärksammats och från centralt håll pågår arbetet med att motverka den utveckling vi är inne 
i. I Norrbotten samarbetar vi för att göra insatser som främst riktar sig mot den yngre 
åldersgruppen och vi arbetar för att få skolorna att ansluta sig till rikstäckande Läslyftet, En 
läsande klass och liknande aktiviteter. En särskild grupp arbetar med frågorna och nästan alla 
kampanjer som genomförs handlar och att öka läslusten och därmed läsförståelsen. Ett samhälle 
med en stor grupp medborgare som inte behärskar språket i tal och skrift blir på sikt ett mycket 
stort problem och kommer att skapa nya typer av klassklyftor. 
Länssamarbetet garanterar en större tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Genom 
den digitala katalogen kan låntagarna söka i hela Norrbottens bestånd och reservera och få 
levererat till sitt hemmabibliotek utan kostnad. Den som inte bor i tätorten med bibliotek får sina 
medier levererade utan kostnad  via postboken. 
 
Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 
Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall 
man tillhandahålla medier i olika form för att göra information tillgänglig även för den som har 
särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av funktionshinder eller ovana vid digitala 
resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta eftersom grupperna är små, 
resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta genom att vi kan samordna och 
samnyttja vissa resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs gemensamt. 
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Händelser av betydelse 
Ny bibliotekslag gäller from 1 januari 2014. Bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets 
utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till grund för den nya 
lagen. I lagen finns också en bestämmelse om avgiftsfri tillgång till elektronisk litteratur. I lagen 
sägs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla. 
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet görs 
tydligare i den nya lagen. 
 
Ekonomi 
Något lägre kostnader på personal pga bidrag som ej beräknats i budget. Höga kostnader på 
verksamhet eftersom bokutgivningen är större på våren och därmed större inköp.  
 
Personal 
På biblioteket arbetar två bibliotekarier och fyra biblioteksassistenter, totalt 5,45 tjänst (0,5 
bibliotekarietjänst betalas av skolan) 
 
Framtiden 
Nästa större projekt blir att RFID -märka alla medier. Detta görs i samverkan med flera bibliotek 
inom samarbetet i länet och på så sätt får man lägre kostnader och kan köpa viss utrustning 
tillsammans. 
Upphandling av gemensam webportal pågår och beräknas slutföras innan sommaren. 
Det nära samarbetet mellan kommunerna i Norrbotten fortsätter. Inom 
barnbiblioteksverksamheten drogs riktlinjerna upp i februari för Barnpoesiåret 2014 och 
barnboksveckorna kommande höst. Den gemensamma webbplatsen Polarbibblo fortsätter att 
utveckla sin verksamhet för barn på webben. 
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Föreningsservice, Medborgarhuset nedre plan 
Nyttjandet har ökat något från 174 tillfällen till 187. Mest används de två största lokalerna 
Verner- och Glommé-rummen. Fasta aktiviteter är Kultur i vårdens samvaroträffar varje vecka, 
ABF:s tisdagscaféer, pokerkvällar, bridgekvällar samt cirkelverksamhet. 
Slår man ihop nyttjandet så kan vi se att det i snitt är 84 uthyrningstillfällen per månad. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Intäkterna kommer inte att uppgå till budgeterad summa pga att biobesökandet har gått ner på 
kvällsföreställningarna. Insatser kommer att göras för att förbättra resultatet men kommer 
troligen inte att nå fullt ut. 
 
Personal 
En heltidstjänst som föreståndare samt timanställd personal för att driva biografverksamheten. 
 
Framtiden 
Ett snitt på 19 personer på kvällsbion är ej acceptabelt och vi måste vända den negativa trenden 
genom att se över utbudet och analysera utifrån besökssiffror vad folk vill se. 
Vi kommer även att satsa på ett direktutskick inför sommarbion och hoppas att det ger effekt. 
Vid årsskiftet kommer biljettsystemet för bion att bytas och det kommer bli möjligt att boka sin 
biljett via internet samt betala med kort. 
Vi ser över möjligheten att ta över Galaxens lokaler för att utöka föreningsservice då det börjar 
bli lite trångbott i enbart nuvarande lokaler. Den sk sporthallen har erbjudits 
gymnastikföreningen som en fast lokal för att de ska slippa flytta utrustning fram och tillbaka. 
De är intresserade men takhöjden kan vara för knapp. 
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35 KULTURSKOLAN     1401-1404   

Tkr  2014  2013  
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   

i % 
Prognos 

Personal  2 037 653 32% 563 16 2 037

Verksamhet 155 75 48% 88 -15 155

Internhyror, kap kostn 433 144 33% 67 -100 433

  

Summa kostnader 2 625 872 28% 718 1 3055

  

Intäkter -135 -43 32% -49 -12 -135

  

Netto 2 490 915 37% 669 2 2 490

  
Periodens resultat -85 -110 
 
Verksamhet 
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder både dans- och musikundervisning, enskilt och i grupp, 
generellt från åk 3 till och med gymnasiet, men från fem år för dem som spelar enligt 
Suzukimodellen på fiol. Det kostar 400 kr per termin att få enskild undervisning och dans samt 
300 kr att få gruppundervisning i musik. Kurser utöver detta kostar 100 kr. Syskon två betalar 
halva priset och för resterande syskon är det gratis. Att låna sitt instrument är kostnadsfritt. På 
torsdagar undervisar kulturskolans lärare i Glommersträsk. Kulturskolan samverkar detta läsår 
med förskolan (sång och dans) och grundskolan (dans, kör, sång- och instrumentintroduktion) 
genom att erbjuda kostnadsfri verksamhet. Kulturskolans elever genomför ca 30 konserter per år 
tillsammans med sina lärare, både i mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på 
skolorna, på Medborgarhuset, Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen. Kulturskolan har flera 
länssamarbeten – nätverk, utbildningar, lägerverksamhet, konserter, kör och orkestrar. Se 
www.smok.se. 
Under vårterminen är 130 elever i Kulturskolan och 152 elever går olika kurser. Musik: 61%  
tjejer och 39%  killar. Dans: 98% tjejer och 2% killar. Fördelning: 41 dansare (exkl. 
förskolebarn), 57 elever åk2 förberedande instrument och sång, ca 35 körelever på låg-, 
mellanstadiet samt ca 111 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med 
skolan, tränade åtta fasta ensembler och några tillfälliga grupper. Dessutom har förskolan 
erbjudits sångstund varje vecka. 
Varje vecka har Kulturskolan undervisning för ca 270 barn och ungdomar i kommunen.  
 
Händelser av betydelse 
Kulturskolan i Arvidsjaur har antagits till det 3-åriga projektet ”Om vi fick bestämma” 
tillsammans med 19 musik- och kulturskolor runt om i Sverige. Projektet leds av SKL och 
SMoK med medel från Allmänna Arvsfonden. Kulturskolans elever har en egen 
fokusgrupp/förening med elever genom RUM (Riksförbundet Unga Musikanter). Gruppen ska 
säkerställa ungas delaktighet och inflytande på Kulturskolan och har ett eget konto/egen budget. 
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Ekonomi 
Under vårterminen är kulturskolan i fd fritidsgårdens lokaler eftersom ingen ny lokal fanns 
tillgänglig. Lägre kostnader eftersom all personal inte börjat ännu men högre kostnader på 
verksamhet. Ombudgetering av hyra kommer att ske vid halvårsskiftet eftersom lokalerna hyrs 
av A-hem. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
en sångpedagog 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 265% samt, under hösttermin, en 
danspedagog som har 3 grupper under 15 veckor. Två lärare är föräldralediga denna termin och 
vikarie har tillsatts. I personalkostnader ligger semesterlöneskulden fördelat lika tills den tas ut. 
 
Framtiden 
Kulturskolan ska inom kort flytta in i Humlans lokaler. Kursutbudet kommer att förändras till 
hösten då vi dessutom ska erbjuda kortkurser (100 kr 4 ggr/200kr 8 ggr) och 50 kr som avgift för 
lån av instrument. Kulturskolan kommer också erbjuda kostnadsfri öppen verksamhet kvällstid 
på den kreativa aktivitets- och mötesplatsen. En bildpedagog har anställts på 50 % och kommer 
att börja i augusti. Vi kommer att sälja tjänster till Arjeplog med start hösten 2014. Dessutom 
kommer vi att inleda ett samarbete med Ung scen norr för att få in drama i vårt utbud. 
Förhoppningsvis inleds även ett samarbete med Svenska Filminstitutet. 
 
 


