
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2014-11-05 276 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 – 17.00. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Tycko Johansson (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Martin Nilsson (c) 
Åsa Ögren (v), tjg ers 
Ann-Karin Sörmo (c), tjg ers 
Bo Lundmark (c), tjg ers 

 
 
Övriga närvarande Ylva Stråhle Andersson, ej tjg ers 

Tony Blomkvist, VD IT-Norrbotten, § 201 
Jalle Swanberg, Swedish Lapland, § 202 
Erika Forsberg, Swedish Lapland, § 202 
Lars-Åke Tjernström, Rail Test Nordic (RTN), § 203 
Glen Eriksson, IT-chef, § 201 
Mikael Renberg, upphandlare, § 201 
Sara Eklund, ekonomichef, §§ 201, 212-242 
Kerstin Olla, kommunchef 
Inga Sandström, nämndsekreterare 
Liselotte Sandström, nämndsekreterare 

 
 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2014-11-11 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 201-244 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2014-11-05 
 
Datum då anslaget 2014-11-12 Datum då anslaget 2014-12-04 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 277 
 

Ärendeförteckning Ks § 201  Dnr 00017/2014 101 
Information - Offentlig Privat Samverkan, Bredbandsutbyggnad 
 
Ks § 202 Dnr 00246/2013 008 
Information Swedish Lapland 
 
Ks § 203 Dnr 00107/2014 141 
Tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur - Rail Test Nordic (RTN) 
 
Ks § 204  Dnr 00260/2014 052 
Medfinansiering - Projekt för upprättande av kartor i samband med 
arrangemang av DM i nattorientering samt DM i sprintorientering 2015 
 
Ks § 205  Dnr 00199/2014 004 
Ärendenummer på inskickade mail till Arvidsjaur kommun 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 206 Dnr 00195/2014 456 
Flytta sopstation som är placerad i hörnet av Hedgatan och Gamla 
Landsvägen (Medborgarförslag) 
 
Ks § 207 Dnr 00196/2014 317 
Elljus vid Ringelvallen (Medborgarförslag) 
 
Ks § 208 Dnr 00198/2014 317 
Stäng av gatubelysningen juni - juli och lägg besparingen på att utveckla 
ungdomsgården ytterligare (Medborgarförslag) 
 
Ks § 209 Dnr 00204/2014 338 
Underhåll av genomfarter utanför centralorten (Medborgarförslag) 
 
Ks § 210  Dnr 00205/2014 338 
Björkalléer i Glommersträsk (Medborgarförslag) 
 
Ks § 211 Dnr 000262/2014 052 
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2015 
 
Ks § 212 Dnr 00280/2014 053 
Fördelning av lokalkostnader mellan nämnder år 2015 (Internhyra) 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 278 
 

 forts. 
 
Ks § 213  Dnr 00002/2014 101 
Kommunchefens rapport 
 
Ks § 214 Dnr 00273/2014 041 
Utdebitering av kommunalskatt år 2015 
 
Ks § 215 Dnr 00173/2014 041 
Driftbudgetramar 2015 / Långtidsplan 2016-2018 
 
Ks § 216 Dnr 00000/2014 041 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Ks § 217 Dnr 00172/2014 041 
Investeringsbudget 2015 med Långtidsplan  2016-2019 
 
Ks § 218 Dnr 00274/2014 024 
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning  
- Extra pensionsinlösen 
 
Ks § 219 Dnr 00275/2014 104 
Reglemente för lokalt partistöd 
 
Ks § 220 Dnr 00276/2014 104 
Lokalt partistöd för år 2015 
 
Ks § 221 Dnr 000278/2013 104 
Minskning av partistöd (Medborgarförslag) 
 
Ks § 222 Dnr 00279/2014 003 
Riktlinjer för korthantering i Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 223 Dnr 00278/2014 003 
Gemensam telefonpolicy för SAMSA – Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå och 
Sorseles kommun 
 
Ks § 224 Dnr 00279/2013 841 
Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag 
 
Ks § 225 Dnr 00258/2014 051 
Taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser (ABVA) 
 

forts. 
Justerandes sign  

 
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 279 
 

 forts. 
 
Ks § 226 Dnr 00257/2014 051
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 
miljöområdet 
 
Ks § 227 Dnr 00115/2013 051 
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs 
kommun 
 
Ks § 228 Dnr 00070/2014 009
Motion - Omorganisation av näringslivsfrågor 
 
Ks § 229 Dnr 00299/2012 009 
Motion – Resereglemente för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 230 Dnr 00298/2013 009
Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större 
tandläkarbehandlingar 
 
Ks § 231 Dnr 00071/2014 009
Motion - En landsbygdsvision 2020 för en hållbar och landsbygdssäkrad 
kommun 
 
Ks § 232 Dnr 00099/2014 049
Ekonomi / Skatter / Kostnader (Medborgarförslag) 
 
Ks § 233 Dnr 00217/2014 009
Motion - Projekt Arvidsjaur Supporterbutik 
 
Ks § 234 Dnr 00122/2014 001
Motion - Strålningsmätning med anledning av telemast vid Ringelskolan 
 
Ks § 235 Dnr 00206/2014 069
Import av djurplågeri på tallriken? (Medborgarförslag) 
 
Ks § 236 Dnr 00318/2013 109
Utlottning av pengar som incitament för mantalsskrivning i kommunen 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 237 Dnr 00224/2009 106
Reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 280 
 

 forts. 
 
Ks § 238 Dnr 00203/2014 991
Rekrytering av extern koncernchef / VD AKAB (Medborgarförslag) 
 
Ks § 239  Dnr 00246/2014 003
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 
 
Ks § 240 Dnr 00120/2014 009
Motion - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan 
 
Ks § 241 Dnr 00123/2014 009
Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens 
bolag 
 
Ks § 242 Dnr 00003/2014 109
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 243 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 244 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 281 
 

 
 
Information 
- Offentlig Privat 
Samverkan, 
Bredbandsutbyggnad 

Ks § 201  Dnr 00017/2014 101 
 
Vid dagens sammanträde informerade Tony Blomqvist, IT Norrbotten om 
det arbete som pågår med översyn av stadsnäten i länets kommuner samt hur 
effektivisering och en framtida finansiering för utbyggnad av näten skulle 
kunna komma till stånd. 
 
IT Norrbotten ägs av länets kommuner och i ägardirektiven står bland annat 
följande; 
"Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala 
utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsstrategin 
och regionala tillväxtprogrammet, regeringens Digitala Agenda och 
Norrbottens Digitala Agenda." 
 
Just nu pågår en omstrukturering av offentliga tjänster. Redan nu betalar 
medborgarna i stor grad sina räkningar via internet, skickar post etc. Mer 
och mer tjänster och verksamhet inom landstinget digitalt. Med den takt som 
finns idag har mindre kommuner inte möjlighet att själva bygga ut sitt 
fibernät i den takt som krävs. 
 
För Arvidsjaurs del handlar det om kostnader i storleksordningen 237 
miljoner kronor om det ska läggas fiber i hela kommunen. Det är dock inte 
troligt att fiber kommer att dras till de mest avlägsna fastboende och då 
sjunker priset. 
 
Samtliga kommuner i Norrbotten har gett IT Norrbotten i uppdrag att 
genomföra en utredning om ”Effektivisering av stadsnäten samt finansiering 
av bredbandsutbyggnaden i Norrbotten”. 
 
Utredningen är gjord, och utifrån den har IT Norrbotten gjort en 
kvalificering av tänkbara leverantörer inför en s.k. förhandlad upphandling 
avseende leverantör till kommunerna. I kvalificeringsfasen fick företaget IP-
Only som fick högsta utvärderingsresultatet IP-Only. 
 
IT Norrbotten har nu tecknat en avsiktsförklaring med IP-Only om att gå 
vidare med utredningen kring Offentlig Privat Samverkan (OPS) i 
Norrbotten för att se över möjligheterna att bygga ut fibernätet i den 
omfattning och inom den tidsram som fastställts i RUS (Regional 
utvecklingsstrategi). 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 282 
 

 forts. Ks § 201 
 
Utifrån resultatet från kvalificeringsarbetet som gjorts beslutade 11 
kommuner i Norrbotten (ej Piteå, Luleå och Boden) att ge IT Norrbotten i 
uppdrag att ta fram ett underlag till ramavtal som motsvarar intentionerna i 
frågeställningarna till IP-Only innehållande bland annat finansiering av 
stadsnätens aktiva utrustning, finansiering av fiberutbyggnaden i respektive 
kommun baserat på den kartläggning som nu görs, gällande fibertillgång 
samt projekterade kostnader för detsamma samt kommunikations-
operatörsrollen i Norrbotten. En arbetsgrupp för arbetet har tillsatts. Glen 
Eriksson, IT-chef i Arvidsjaur ingår i arbetsgruppen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 283 
 

 
 
Information Swedish 
Lapland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Swedish Lapland 
. Peter Manner 
 
 

Ks § 202 Dnr 00246/2013 008
 
Jalle Swanberg och Erika Forsberg, Swedish Lapland informerade vid 
dagens möte om det arbete som varit, kommande strukturfonsperiod och om 
tankarna hur det fortsatta arbetet med turistnäringen ska organiseras. 
 
Därutöver fick ledamöterna bland annat veta att besöksnäringens omsättning 
i Arvidsjaur har ökat från 120 miljoner kronor år 2003 till 180 miljoner 
kronor år 2013. Gästnätterna hade under samma period ökat från 100 000 till 
140 000. 
 
Arvidsjaurs kommuns skatteintäkter från turistnäringen beräknas år 2013 
uppgå till 12,9 miljoner kronor. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 284 
 

 
 
Tågtestbana mellan Jörn 
och Arvidsjaur 
- Rail Test Nordic (RTN) 
 

Ks § 203 Dnr 00107/2014 141
 
Lars-Åke Tjernström, RTN informerade kommunstyrelseledamöterna om 
status i projektet. 
 
Projektet Tågtest mellan Jörn-Arvidsjaur har tagit ytterligare steg framåt. 
Många ”milstolpar” som LOI, avtal för utveckling, förprojektering av geo, 
mark, broar är avklarade. Några är kvar och kommer att äga rum under 
projektets slutförande 2015. 
 
 Motiv; 

   - Återanvändning av befintlig och unik anläggning, en reinvestering 
   - En industriell efterfrågad verksamhet utifrån en vilande resurs 

 Utgångsläge; 
   - Förstudien visar att det finns verifierad marknad internationellt. 
   - Bevisat stora behov av ökad funktionalitet på material infrastruktur. 
   - Finns inga motsvarande testanläggningar i Europa. 
   - Det finns en grundförutsättning/anläggning 75 km lång i statlig ägo 
      som ej är i drift och där finansieringen beräknas vara återbetald till 
      staten inom en femårsperiod. 

 Uppgörelse har träffats med Inlandsbanan AB som äger och förvaltar 
sträckan.  

 Torsdag 6 november startar förhandlingar med Trafikverket.  

 Den politiska processen har påbörjats med personal som knutits till 
projektet för den uppgiften.  

 Ett börsbolag har köpt in sig i RTN.  

 Fokus just nu; 
   - Skapa förutsättningar för bygget av en internationell bana 
   - Möta efterfrågan från tillverkare och uppköpare med långsiktig avtal 
   - Upplåtelseavtal på testverksamheten när anläggningarna är på plats 

 
Kommunalrådet Lotta Åman och Lars-Åke Tjernström kommer i närtid att 
förankra frågan på politiskt riksnivå. 
 
Information i ärendet lämnades även vid kommunstyrelsens sammanträde i 
maj 2014. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 285 
 

 
 
Medfinansiering 
- Projekt för upprättande 
av kartor i samband med 
arrangemang av DM i 
nattorientering samt DM i 
sprintorientering 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Arvidsjaurs Orienteringsklubb 
Ekonomi 

Ks § 204  Dnr 00260/2014 052 
 
Arvidsjaurs Orienteringsklubb ansöker om medfinansiering för att ta fram 
kartor för nattorientering i samband med arrangemang av DM i 
nattorientering samt DM i sprintorientering 2015. 
 
Orienteringsklubben har i dag bara två kartor som är godkända för 
orienteringstävling. Den ena är Vittjåkkskartan och den andra är en 
sprintkarta över samhället. 
 
DM-arrangemanget 2015 kräver en ny karta för nattorientering. Då klubben 
drar igång ett kartprojekt med Idrottslyftet som huvudfinansiär vill man 
tillgodose behovet av orienteringskartor för längre tid än för 2015. Den 
kartplan som tagits fram innefattar två kartor, östra Vittjåkk och Rymmar-
stadion. 
 
Kostnader 
 

 2015 2016 2017 Summa 
Nyborgsheden 52 800 0 0 52 800 
Rymmarstadion 57 750 110 550 13 200 181 500 
Vittjåkk östra 0 0 95 700 95 700 
   

Summa 110 550 110 550 108 900 330 000 
 
Finansiering 
 

 2015 2016 2017 Summa 
Arvidsjaurs OK 5 275 5 275 4 450 15 000 
Ideellt arbete 10 000 10 000 10 000 30 000 
Arvidsjaurs kommun 20 000 20 000 20 000 60 000 
I 19 Jägarbataljon 20 000 20 000 20 000 60 000 
Idrottslyftet 55 275 55 275 54 450 165 000 
   

Summa 110 550 110 550 108 900 330 000 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medfinansiering beviljas för åren 2015-17 enligt finansieringsplan 
2. Skriftlig utvärdering av projektet sänds årligen till kommunstyrelsen. 
3. Förändringar i projektets förutsättningar ska genast meddelas till 

kommunstyrelsen. 
3. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för strukturåtgärder. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 286 
 

 
 
Ärendenummer på 
inskickade mail till 
Arvidsjaur kommun 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 

Ks § 205  Dnr 00199/2014 004
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag vill att man får en rejäl och professionell bekräftelse från kommunen 

när man skickar in ett mail till er. Får man ett ärendenummer så kan 
medborgaren lättare följa upp sin fråga eller förslag samt att förslag / 
frågor som kommer in till er inte borde kunna försvinna eller hamna 
mellan stolar. 
 
Förslaget som jag lämnar nertill har kopierats från Statens Servicecenter. 
Det behöver inte se likadant ut men någonting liknande vore önskvärt. 
 

Hej, tack för att du vände dig till Arvidsjaur kommun. 
Vi har nu registrerat ditt ärende ÄRD-209900-S4D4W5. 
Rubrik: Medborgarförslag. 
Vill du göra kompletteringar till ditt ärende, ber vi dig att kontakta 
Arvidsjaur kommun via nummer 0960 -15500. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-06-30 § 87 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har inlämnat ett tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: 

 

Frågan om ärendenummer på e-post finns med i den översyn som 
kommer att göras av kommunens ärendehantering. Tanken är att 
kommunen ska byta till ett modernt ärendehanteringssystem som gör 
det möjligt för medborgarna att följa sina ärenden hos kommunen. Ett 
nytt ärendehanteringssystem bör kunna vara i drift i början av 2016. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 287 
 

 
 
Flytta sopstation som är 
placerad i hörnet av 
Hedgatan och Gamla 
Landsvägen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Avfallschef 

Ks § 206 Dnr 00195/2014 456
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Skriver till er med anledning av att en sopstation placerats som granne till 

oss: gathörnet mellan Gamla Landsvägen och Hedgatan. 
 

Vi tycker det är djupt olyckligt att sopstationen är placerad mitt i ett 
villaområde. Vi skrev ingen protest när förslaget lades, för vi trodde inte 
att det skulle bli så mycket omak som det blev. Har varit och pratat med 
ansvarig chef om att vi tycker att lösningen på att placera sopstationen på 
nuvarande läge är fruktansvärt störande och att skräp blåser in på vår tomt 
regelbundet. Det blir även skräp längs vägarna. 
 

Efter det samtalet har en bil från Samhall med en person dykt upp med 
jämna mellanrum för att plocka upp vad som spills när tömning av 
containerna görs. 
 

Tyvärr tycker vi inte att det är tillräckligt. Har själv gått ut och plockat upp 
skräp som blåst över på vår tomt vid ett flertal tillfällen. Så vår 
medborgerliga önskan är: 
 

att sopstationerna flyttas till annat område 
 

Vi kan hjälpa er med förslag på tomter som kan vara mer lämpliga om ni 
kontaktar oss. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 83 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Avfallschef Johan Åberg har 2014-10-07 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

 

 Ändrade städrutiner har införts av ägaren för återvinningsstationen, 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB, och deras 
underentreprenör Samhall. FTIAB erbjuder sig extrastädningar om de 
får vetskap om ytterligare nedskräpning. 

2. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober 2015 om hur 
städningen efterlevs. 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 288 
 

 
 
Elljus vid Ringelvallen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Gatuchef 

Ks § 207 Dnr 00196/2014 317
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Den väg eller gångstig som används väldigt flitigt både som promenad- 

och löpled för motionärer samt väg för de som ska ta sig ner till 
fotbollsplanerna saknar oförklarligt nog elljus. Märkligt eftersom den 
nyttjas mer än många andra leder som har elljus idag. Det finns ett som 
dock inte är påslaget. Det är en synnerligen vådlig led som dessutom 
används av väldigt många barn då den avslutas med nedförsbacke och när 
det är detta isiga och ojämna underlag som när förslaget skrivs ökar 
olycksrisken ännu mer. Därför föreslår jag att elljus uppförs upp så att 
Borgargatan ansluts till gång- och cykelvägen som går från Ringelskolan 
ner till Ringlet med elljus hela vägen för att stärka säkerheten för alla som 
använder den vägen. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-06-30 § 84 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har 2014-10-01 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

 

Den väg som beskrivs i medborgarförslaget är inte någon gång- och 
cykelväg. Ingen åtgärd av belysningen kommer att utföras i detta 
område. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 289 
 

 
 
Stäng av gatubelysningen 
juni - juli och lägg 
besparingen på att utveckla 
ungdomsgården ytterligare 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagställaren 
. Gatuchef 

Ks § 208 Dnr 00198/2014 317
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Går det att stänga av gatubelysningen under JUNI och JULI eller är det 

mörkersensorer på alla lyktstolpar i Arvidsjaur så de automatiskt tänds nu då 
det är mulet väder ute? 
 
Jag skulle vilja (om det bara är möjligt) att man stänger av majoriteten av 
belysningen i Arvidsjaur under sommaren då det är möjligt. För mig känns 
det helt vansinnigt att det glöda r en massa "mysbelysningar" runt om 
samhället när ekonomin knakar. Det blir ju inte mörkt under dessa 
sommarveckor så att man riskerar at! bli påkörd eller at! man känner et! 
obehag ifall man går hem sent. Man kan ju ha exempelvis storgatan och några 
andra "huvudgator" tända runt om på samhället men inte att 100% av 
gatubelysningen tänds automatiskt bara för att det blir lite mulet på 
kvällskvisten ... som t ex igår 2014-06-12 runt 21-22 tiden . Ni vet ju säkert 
vad varje minut med påslagna lampor på hela samhället kostar så om man kan 
slå av "när det går" och lägga de pengarna på ungdomarna eller något annat 
bra/trevligt för alla medborgare i Arvidsjaur. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-06-30 § 86 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har 2014-10-09 inlämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Följande svar lämnas på medborgarförslaget: 

 

 Elförbrukningen för Arvidsjaurs kommuns vägbelysning beräknas utifrån 
en schablon där kommunen betalar för 4000 brinntimmar per år. Det som 
styr när belysningen ska tändas är skymningsrelän. Dessa går ibland 
sönder, ofta av åska, men även av andra anledningar.  
Sommaren 2014 har åskan ställt till det ordentligt och tagit flera av dessa 
skymningsrelän. En förklaring är att Vattenfall, som är kommunens 
entreprenör för vägbelysningen, haft många andra problem förutom 
vägbelysningen, ex strömlösa fastigheter, som har orsakats av åska under 
denna sommar. 

 Att delar av belysningen lyst under juni och juli har inte kostat Arvidsjaurs 
kommun något extra, men likt förslagsställaren är det kommunens åsikt att 
det är onödigt att det lyser när det inte behövs. Normalt ska inte 
vägbelysningar lysa under juni och juli. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 290 
 

 
 
Underhåll av genomfarter 
utanför centralorten 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Tekniska 
 

Ks § 209 Dnr 00204/2014 338
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Vägar som betraktas som genomfarter motsvarande väg 95 genom 

Glommersträsk. 
 

Underhåll av väg 95 genom Glommersträsk underhålls på ett för byn och som 
infart till kommunen på ett mycket tveksamt sätt.  
 

Passus slutet augusti månad kommer personal, från Skellefteå verkar det, och 
klipper ca 1-1,5 meter runt gatlyktorna. Efter ytterligare några veckor 
kommer en maskin med slaghack och klipper resterande av dikesslänterna.  
 

Detta innebär att det ser mycket ovårdat och trist ut läng genomfarten som 
även utgör en del av kommunens ansikte för passerande.  
 

Efter kontakt med Vägverket Region Norr (bifogad) så anses diken genom 
byn vara för växtlighet ett skyddsvärt artrikt område. Hur kan man lägga och 
på vilka grunder besluta att skötsel för en trivsam och vårdat samhälle 
förbjuda röjning och städning av diken/vägslänter. 
 

Vi i byn vill att kommunen kraftfullt agerar för att häva detta beslut samt 
ålägga vägverket att sköta sina vägkanter på ett godtagbart sätt utifrån 
trevnad. 
 

Förslaget vill vi ska mynna ut i ett snabbt agerande och med en framtida 
policy att klippning av vägkanter/diken årligen sker före semestertrafiken 
börjar på allvar. Alltså senast börja av Juli ”. 

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 53 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 

Parkchef Erika Harr har 2014-10-09 inlämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 

Kontakt har tagits med Trafikverkets projektledare i Arvidsjaur som meddelar 
att Trafikverkets miljöexperter i dagsläget håller på att ta fram en ny skötselplan 
över hur vägslänterna genom Glommersträsk ska skötas. 
Kommunen kan inte påverka de artrika slänterna. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
 

Kommunen avvaktar Trafikverkets nya skötselplan över hur vägslänter ska 
skötas. 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 291 
 

 
 
Björkalléer i 
Glommersträsk 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förlagsställaren 
. Parkschef 
 

Ks § 210  Dnr 00205/2014 338
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Det finns ca 122 styck björkar längs Svedjevägen samt ca 83 styck längs 

Storgatan i Glommersträsk. Efter okulär besiktning så kanske tio till 
femton stycken är i acceptabelt skick. Övervägande är således i så dåligt 
skick att vid lite vind eller större snöfall så ramlar kvistar ner i alla 
storlekar. Detta innebär, förutom att det ser illa ut även en fara för vistelse 
på dessa vägar. Det måste åtgärdas innan en olycka händer och för att vår 
by inte ska se förfallen ut.  
 
Mitt förslag är att dessa björkar snarast kapas ner samt att det sätt nya, 
kanske inte i samma omfattning men i samråd med byborna med jämna 
avstånd. Kanske ca 50 till Svedjevägen och då lika många till Storgatan. 
 
Vi har i byn krafter som mot ersättning skulle kunna utföra detta arbete. 
Huggning, bortforsling av ca 205 björkar samt plantering av nya 
ca 100 st.  
 
Kostnaden är 1500:- för varje fällt och bortforslat träd samt 1600:- för 
varje nyplanterat ”. 
 

Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 54 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Parkchef Erika Harr har 2014-09-16 inlämnat ett tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
 

 Det inte är kommunens ansvar att sköta om björkalléeri 
Glommersträsk, eftersom dessa inte står på kommunal mark. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 292 
 

 
 
Verksamhetsplan för 
Energi- och 
klimatrådgivning år 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
.Energimyndigheten 
. Madelen Andersson 
 

Ks § 211 Dnr 000262/2014 052 
 
Från och med 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd 
verksamhetsplan ska finnas för energi- och klimatrådgivning. Enligt 
förordningen om bidrag till energi- och klimatrådgivning måste en 
verksamhetsplan skickas in till Energimyndigheten för varje år som 
kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska 
utbetalas. För kommuner som samordnar energi- och klimatrådgivning ska 
den kommun som är huvudman godkänna verksamhetsplanen. 
 
Tekniska kontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för Energi- och 
klimatrådgivning år 2015 i Arvidsjaurs kommun. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lars Ralph (m) 
Sidan 5. Tillägg under rubriken Prioriterat område, Aktivitet - 
Klimatpåverkan/rådgivning; 
 

Trafikantmånad, få personer att ta cykeln till jobbet/skolan/träningen i stället 
för bilen och även använda cykeln vid lokala resor i jobbet. 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen beslutat enligt tekniska kontorets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2015 i Arvidsjaurs 

kommun godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m). 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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1.	Arvidsjaurs	kommun	

1.1	Befolkning	och	geografi	
Arvidsjaurs	kommun	är	en	inlandskommun	som	ligger	i	södra	delen	av	Norrbottens	län,	mitt	i	
landskapet	Lappland	90	mil	norr	om	Stockholm	11	mil	söder	om	polcirkeln	och	omfattar	6113	
kvadratkilometer.	I	december	2013	hade	kommunen	6	471st	invånare,	vilket	är	en	ökning	på	4	
personer	sedan	2012.		
Arvidsjaurs	tätort	ligger	efter	Silvervägen	och	har	idag	drygt	4500	innevånare.		
	
Arvidsjaurs	näringsliv	är	i	övrigt	mångfacetterat	med	trä‐	och	verkstadsindustriföretag	som	
grund.	De	areella	näringarna	var	tidigare	dominerande	och	skogsnäringen	är	trots	
rationaliseringar	fortfarande	mycket	betydelsefull	för	kommunen.	Stora	nedläggningar	har	skett	
inom	jordbruket.	Företagarklimatet	är	ändå	gott,	idag	verkar	ca	400	företag	varav	många	inom	
biltestbranschen.		

2.	Tidsplan	
Verksamhetsplanen	är	inriktad	på	energi‐	och	klimatrådgivning	för	år	2015.		
	

2.1	Syfte		
Syftet	med	kommunal	energi‐	och	klimatrådgivning	är	att	främja	en	effektiv	och	miljöanpassad	
direkt/indirekt	energianvändning,	minska	energianvändningens	klimatpåverkan	och	påverka	
beteendeförändringen	för	användning	av	ny	miljöteknik	i	energisystem.	
	
Energi‐	och	klimatrådgivning	är	en	viktig	funktion	till	kommunens	företag	och	invånare	och	
även	kommunens	arbete	med	att	minska	de	lokala	utsläppen	av	växthusgaser	som	uppstår	från	
energisystem	och	transportsektor.		Det	är	även	viktigt	att	sprida	kunskap	hos	invånarna	om	
olika	energieffektiviserings	metoder.		

3.	Mål	
Kommunala	mål	
Öka	andelen	förnyelsebar	energi	av	kommunens	totala	förbrukning	
Främja	kretsloppsanpassade	energisatsningar	
Följa	utveckling	och	möjligheter	med	vindkraft	
Energisparkampanj	årligen		
Öka	miljömedvetenheten	i	kommunen	

3.1	Metod	
Energi‐	och	klimatrådgivning	ska	vara	opartisk	rådgivning	från	kommersiella	intressen.	
Rådgivning	ska	förmedla	lokalt	samt	regionalt	anpassad	kunskap	om	energianvändning,	
effektivisering	och	miljöanpassade	transporter	i	lokaler,	bostäder	och	inom	transportsektorn.		
Detta	kommer	att	genomföras	med	personlig	rådgivning	via	telefon,	e‐	post	och	platsbesök.	
Energi‐	och	klimatrådgivning	kommer	också	att	ske	genom	deltagande	på	mässor	som	anordnas	
regionalt.	Energirådgivaren	kommer	även	medverka	på	lokala	marknader.	
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3.2	Styrdokument	
 Kommunens	samt	statliga	miljömål	
 Denna	verksamhetsplan	
 Förordning	(1997:1322)	om	bidrag	till	kommunal	energi‐	och	klimatrådgivning	

3.3	Organisation	
Energi‐	och	klimatrådgivningen	bedrivs	av	egen	anställd	rådgivare	på	50	%	som	är	placerad	
under	miljö‐,	bygg	och	räddningsförvaltningen.	
Energimyndigheten:	Samordnar	utbildningar,	informationsmaterial	och	träffar	för	kommunala	
energi‐	och	klimatrådgivare	samt	kontaktmyndighet	i	nationell	och	internationell	nivå.	
Norrbottens	Energikontor	(nenet):	Arrangerar	nätverksträffar	och	utbildningar	för	regionala/	
kommunala	energi‐	och	klimatrådgivare.	Teknisk/	Miljö	chef		:	Heikki	Kairento,	Åsa	Andersson	
Övriga	samverkanspartners:	Miljöenheten	i	kommunen,	Länsstyrelsen	i	Norrbottens	län		

4.	Budget	2015	
Energi‐	och	klimatrådgivningens	verksamhet	kommer	att	finansieras	av	det	statliga	bidraget	på	
280	000	kronor.		

5.	Kompetensutveckling		
Energi‐	och	klimatrådgivaren	är	en	viktig	aktör	för	att	minska	klimatpåverkan	och	sprida	
kunskap	om	effektivare	energianvändning	i	olika	sektorer.	Energimyndigheten	anser	att	de	
utgör	en	viktig	part	i	genomförandet	av	det	energipolitiska	uppdraget	i	Sverige.	I	förordningen	
(1	997:1322)	om	bidrag	till	kommunal	energi‐	och	klimatrådgivning	står	klart	att	den	som	utför	
energi‐	och	klimatrådgivning	ska	delta	i	Energimyndighetens	basutbildningar	som	består	av	en	
grundutbildning,	transportutbildning	samt	företagsutbildning.	Deltagande	i	utbildningarna	
kommer	att	prioriteras.	
	
Kommunens	energi	och	klimatrådgivare	skall	även	delta	i	största	möjliga	mån	i	NENETS	
nätverksträffar	och	utbildningar.	Detta	för	att	upprätta	ett	kontaktnät	som	gynnar	arbetet.	
Under	våren	2015	kommer	en	studieresa	göras	tillsammans	med	NENET,	plats	kommer	
bestämmas	innan	årsskiftet.				
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6.	Planerade	aktiviteter	
Prioriterat	
område	

Målgrupp	 Samarbets
partner	

Aktivitet Mål		 Tid	&	
Plats	

Rådgivning	 Allmänheten	
/	företagare	

	 Allmän	rådgivning	per	
telefon/e‐post/besök	

Öka	medveten‐
heten	i	
kommunen	

Hela	året

Företag	 Företagare	 	 Info‐ och	temadagar	om	
tex.	sol‐	och	pelletssystem,	
förnyelsebar	energi,	
energieffektivisering,	
fjärrvärme,	
biobränsleanläggningar,	
transporter.	

Vår/Höst

Klimatpåverkan	 Allmänheten	 PRO	och	
liknande	
organisatio
ner	

Aktivt	ge	information	om	
bla.	vikten	av	rätt	
däcktryck/	samåkning/	
motorvärmare	

Hela	året

Rådgivning	 Allmänheten	 	 Uppdatering	av	energi‐
och	klimatrådgivningens	
flik	på	kommunens	
hemsida.	

Hålla	EKR‐
sidan	
uppdaterad	för	
att	öka	
trovärdigheten	

Hela	året

Rådgivning		 Allmänheten	 NENET,	
Energimyn
digheten	

Beställa	hem	nytt	
uppdaterat	
informationsmaterial	i	
form	av	broschyrer	etc.	

Öka	
trovärdigheten	
för	EKR	

Hela	året

Klimatpåverkan	 Barn/Ungdo
mar	

NENET,	
Energimyn
digheten	

Infodagar	om	olika	roliga	
och	lätta	sätt	att	påverka	
klimatpåverkan/spara	
energi	som	barn	kan	göra	

Öka	
förståelsen	för	
hur	vi	
påverkar	
miljön	och	vad	
man	kan	göra	
för	att	minska	
detta.	

Hela	året

Klimatpåverkan
/	rådgivning	

Allmänheten	 	 Medverka	på	marknader	
för	att	ge	tips	och	råd	om	
bl.a	energisparåtgärder	
men	även	vad	gemene	
man	kan	göra	för	att	
minska	sin	
klimatpåverkan.	

Öka	medveten‐
heten	i	
kommunen.	
Öka	andelen	
personer	som	
vet	om	EKR	

Hela	året

Klimatpåverkan
/	rådgivning	

Allmänheten	 NENET,	
Polisen,	
trafikant‐
gruppen	i	
kommunen	

Trafikantmånad,	få	
personer	att	ta	cykeln	till	
jobbet/skolan/träningen	
istf	bilen	

Minska	CO2	
utsläppen.	Öka	
medveten‐
heten	

Våren

	 Allmänheten	 	 Inköp	av	
demonstrationsmaterial	

Stöd	för	EKR‐
rådgivaren	

Hela	året
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7.	Uppföljning	
Energi‐	och	klimatrådgivaren	är	en	viktig	aktör	för	att	minska	klimatpåverkan	och	sprida	
kunskap	om	effektivare	energianvändning	i	olika	sektorer.	Energimyndigheten	anser	att	de	
utgör	en	viktig	part	i	genomförandet	av	det	energipolitiska	uppdraget	i	Sverige.	I	förordningen	
(1	997:1322)	om	bidrag	till	kommunal	energi‐	och	klimatrådgivning	står	klart	att	den	som	utför	
energi‐	och	klimatrådgivning	ska	delta	i	Energimyndighetens	basutbildningar	som	består	av	en	
grundutbildning,	transportutbildning	samt	företagsutbildning.	Deltagande	i	utbildningarna	
kommer	att	prioriteras.	
	
Kommunens	energi	och	klimatrådgivare	skall	även	delta	i	största	möjliga	mån	i	NENETS	
nätverksträffar	och	utbildningar.		
	
	
Kommunens	energi	och	klimatrådgivning	kommer	att	följas	upp	med	följande:	
Denna	verksamhetsplan	
Aktivitetsrapporter	
Protokoll	vid	mässor/temakvällar/marknader		
	
	
	



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 293 
 

 
 
Fördelning av 
lokalkostnader mellan 
nämnder år 2015 
(Internhyra) 
  

Ks § 212 Dnr 00280/2014 053 
 
Förslag till förändrad internhyra togs fram i samband med arbete med 
gemensamma planeringsförutsättningar i april 2014. 
 
Förslaget bygger på att byggnaderna delas in i funktioner. Följande exempel 
gäller skollokaler som ska bära sina egna lokalkostnader. För barn- och 
utbildningsnämnden innebär det för skolans lokaler sammanlagda kostnader 
för drift, städ, kapitalkostnader samt en schablonkostnad för administrativa 
kostnader på 50 kr/m2 och för planerat underhåll på 100 kr/m2. 
 
Ändring för nämnderna jämfört med år 2014 
 

Internhyra 2015 Internhyra 2014 Skillnad 2015-2014
Bou 19 491 816 kr      16 566 447 kr          2 925 369 kr
Kost 767 868 kr          701 781 kr              66 087 kr
Kultur 6 149 100 kr        6 502 011 kr           -352 911 kr
Mbhn 962 524 kr          794 772 kr              167 752 kr
tillväxt 1 034 808 kr        1 379 478 kr           -344 670 kr
VA 386 520 kr          280 980 kr              105 540 kr
soc -  kr                 249 537 kr              -249 537 kr
KS 2 773 261 kr        -  kr                     2 773 261 kr  

 
Diskussioner på internhyrornas nivåer ingår i arbetet med de gemensamma 
planeringsförutsättningarna. Nämnderna har delgetts förslaget och räknar 
med dem i sitt arbete med budgeten för 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Internhyran för år 2015 fastställs enligt nedanstående: 

 

Industrilokaler på Industrihus 4 756 kr/m2 
Kallgarage på Industrihus 4 250 kr/m2 
Brandstationer i Moskosel och Glommersträsk 400 kr/m2 
Nya brandstationen 1 262 kr/m2 
Kultur och fritidslokaler 628 kr/m2 
Skollokaler 732 kr/m2 
Förskolelokaler 1 102 kr/m2 
Kommunhuset 629 kr/m2 
 

Medelvärdet av den nya internhyran blir 729 kr/m2. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 294 
 

 
 
Kommunchefens rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 213  Dnr 00002/2014 101 
 
Kommunchef lämnar följande information; 
 
Konferens om samarbete med Nordnorge och norra Sverige 
Företrädare för kommunerna Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, 
Älvsbyn, Boden och Luleå tillsammans med företrädare för näringsliv, 
akademi och regionala representanter har träffats för att diskutera samverkan 
som ska  bidra till en gemensamt starkare och livskraftigare region. 
 
Samarbete med Skellefteåregionen 
Arvidsjaurs kommun har fått frågan om att bli medlem i Skellefteåregionen. 
Kommunchefen har meddelat att kommunen är intresserad och vill ha 
dörren öppen för samverkan, men att vi behöver bereda ärendet mera om 
man ska ta beslut om att bli medlem. 
 
Digital Agenda  
Kommunfullmäktige har antagit strategier för E-samhället. Tanken är att 
bryta ner denna och göra en digital agenda. 
 
Lokal organisation för turistarbete 
Destination Artic Cirkle - Projekt Polcirkeln upphör from 2015. Arvidsjaurs 
kommun behöver ta ställning hur vi ska jobba med turistfrågorna framledes. 
 
Landsbygdsutveckling 
Diskussion förs i förvaltningsorganisationen om näringsliv och 
samhällsplanering.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 295 
 

 
 
Utdebitering av 
kommunalskatt år 2015 

Ks § 214 Dnr 00273/2014 041
 
I Kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget. Beslutet ska 
enligt lagen fattas av fullmäktige i oktober. 
 
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 
november, om särskilda skäl föreligger. 
 
Utdebitering för innevarande år fastställdes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2014 till 22:80 kronor per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Utdebiteringen för 2015 fastställs till 22:80 per skattekrona. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 296 
 

 
 
Driftbudgetramar 2015 / 
Långtidsplan 2016-2018 

Ks § 215 Dnr 00173/2014 041
 
Enligt kommunallagens 8 Kap 8 § ska budgeten fastställas av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i 
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 101 att fastställa preliminära 
budgetramar och långtidsplan för kommunens styrelser och nämnder samt 
att slutliga budgetramar och långtidsplan fastställs vid fullmäktiges 
sammanträde i november. 
 
Förslag har lämnats till förändring i preliminära driftbudgetramar samt 
Långtidsplan för 2016-2018. 
 
Vid ekonomiutskottets sammanträde 1 oktober diskuterades följande: 
 

- besparing slås ut på alla nämnder i förhållande till andel i ram 
- befolkningsutvecklingen ska avvaktas fram till ekonomiutskottets 

sammanträde den 22 oktober, samt att 
- ekonomichefen informerar nämnderna om befarad ramsänkning och 

efterfrågar tänkbara åtgärder för att komma ned till ram 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 att invänta så säkra siffror i 
befolkningsutvecklingen som möjligt, och överlämnade därför ärendet till 
ekonomiutskottet för ny beredningsomgång.  
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan kl. 15.35-15.45 på begäran av 
Johan Lundgren (s). 
 
Ekonomichef Sara Eklund redogjorde för förslaget med hänsyn taget till 
dagsaktuella befolkningssiffror. Enligt befolkningsregistret KIR har 
kommunen ökat sin befolkning med 31, per den 1 november (brytdatum). 
De exakta siffrorna levereras från SCB den 8 december. 
 
Med tanke på den politiska situationen i Sveriges Riksdag, och osäkerheten 
om den budget som ska antas för 2015, är det svårt att räkna med de 
uppgifter som lämnats i budgetförutsättningar för år 2015. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Driftbudgetramar 2015 med Långtidsplan för åren 2016-18 fastställs. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 297 
 

 
 
Resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

Ks § 216 Dnr 00303/2014 041
 
Från och med 2013 är det möjligt att reservera eller disponera medel från en 
resultatutjämningsreserv. Syftet med en resultatutjämningsreserv är att 
utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. 
Reserven byggs upp inom ramen för det egna kapitalet. Överskott kan 
avsättas till resultatutjämningsreserven (RUR) vilket innebär att det under år 
med goda resultat ska vara möjligt att avsätta medel för att möta de år då 
utvecklingen av skatte- och bidragsintäkter inte matchar kostnads-
utvecklingen. 
 
Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår stora 
svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges 
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna 
mellan åren. RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan bara i den 
sidoordnade balanskravsutredningen. 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 161 riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Pengar från från RUR avseende budget 2015-2018 disponeras i den 

mån detta krävs för att undvika ett negativt resultat i balanskravs-
utredningen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 298 
 

 
 
Investeringsbudget 2015 
med Långtidsplan  
2016-2019 
 
 
 

Ks § 217 Dnr 00172/2014 041
 
Förslag till investeringsbudget för år 2015 med Långtidsplan 2016-2019 
har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Investeringsbudget 2015 med Långtidsplan 2016-2019 fastställs. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 299 
 

 
 
Synnerliga skäl enligt 
lagen om god ekonomisk 
hushållning  
- Extra pensionsinlösen 

Ks § 218 Dnr 00274/2014 024
 
I delårsbokslut per 2014-08-31 redovisar Arvidsjaurs kommun en utfästelse 
om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 219,4 Mkr. 
När åtagandet förfaller till betalning medför detta kostnader för kommunen. 
 

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

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

Den partiella inlösen 2014 föreslås finansieras genom att i anspråk den del 
av prognosticerat resultat 2014 som överstiger budgeterat resultat. 
 

Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att 
kostnaden belastar 2014, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt 
detta förslag.  
 

Inlösensbeloppet belastas med särskild löneskatt för pensionskostnader om 
24,26 %. 
 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger ekonomisk 
effekt redan kommande år.  
 

Om det ekonomiska läget ser ut att negativt avvika mycket från prognosen 
kan ekonomichefen i samråd med kommunchefen avstå från inlösen. Syftet 
är att i första hand redovisa ett resultat som motsvarar budget samt att inte 
inlösensumman leder till negativt resultat för 2014. 
 
Pensionsinlösen, görs då i syfte att minska kommande års betalningar för 
den ansvarsförbindelse som avser kommunens pensionsskuld 
 
Bedömningen är att pensionsinlösen genomförs enligt god ekonomisk 
hushållning och omfattas därför av synnerliga skäl.  
 
 

forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 300 
 

 
 

forts. Ks § 218 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Synnerliga skäl föreligger enligt god ekonomisk hushållning 

beträffande extra pensionsinlösen. 
2. Partiell inlösen får ske för 2014 med högst 4 000 000 kronor av 

pensioner för anställda födda år 1946 för pensionsutfästelser intjänade 
före 1998. Detta innebär 4 970 600 kronor inklusive löneskatt i extra 
kostnad för 2014. 

3. Inlösen får dock inte ske om det befaras att effekten ger negativt 
resultat. 

 
__________ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 301 
 

 
 
Reglemente för lokalt 
partistöd  

Ks § 219 Dnr 00275/2014 104
 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd 
och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt 
parti som är en juridisk person. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till 
om ett parti är representerat i fullmäktige. 
 
Nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd trädde i kraft den 
1 februari 2014. 
 
Med de nya reglerna blir det bland annat möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser 
i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Fullmäktige måste också fatta beslut om att de partier som får stöd ska 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
 
Förslag till reglemente för lokalt partistöd har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för lokalt partistöd antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 219 
 

 

 

Arvidsjaurs kommun 
 

Reglemente för lokalt partistöd          Förslag 

 
Bakgrund 
 
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det 
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. 
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. 
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål.  
 
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 
redovisning respektive en granskningsrapport. 
 
I Arvidsjaurs kommun gäller följande 
 
Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett 
politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiförening som 
kan ta emot stödet.  
 
Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott av kommunfullmäktige och utbetalas 
fyra gånger per år, dock senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det 
inte vid ett särskilt tillfälle finns skäl att senarelägga betalningen. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd (vallagen 2005:837). 
 
Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas inte 
partistöd nästkommande kvartal. 
 
Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare undertecknad 
granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för föregående år vara 
inlämnad till kommunen senast den 20 mars året efter. 
 
Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in årsredovisning respektive en 
granskningsrapport. 
 

_____ 
 

Lagrum:   2 kap. §§ 9-12 kommunallagen. 
 14 kap. vallagen 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 302 
 

 
 
Lokalt partistöd för år 
2015 

Ks § 220 Dnr 00276/2014 104
 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft den 
1 februari 2014. I de nya reglerna står det att kommunfullmäktige ska fatta 
årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Partistöd får enligt de nya reglerna bara bestå av ett grundstöd och/eller ett 
mandatbundet stöd. 
 
Föregående mandatperiod var partistödet uppdelat i två delar: 
 
45% av 2010 års prisbasbelopp 42 400 kr per mandat och år. 19 080 kr 
I beloppet ingick ersättning till partierna för ej 
tjänstgörande ersättare med 3000 kronor 
Årligt administrationsbidrag till samtliga partier 20 000 kr 
 
Under förutsättning av fullmäktiges antagande av Reglemente för Lokalt 
partistöd föreslås kommunfullmäktige besluta följande för år 2015: 
 
* Grundstöd 20 000 kr 
* Mandatbundet stöd 22 000 kr 
* I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av Reglemente 

för Lokalt partistöd föreslås följande partistöd för år 2015: 
 

Grundstöd 20 000 kronor 
Mandabundet stöd 22 000 kronor 
I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd. 

 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 303 
 

 
 
Minskning av partistöd 
(Medborgarförslag) 
 
 

Ks § 221 Dnr 000278/2013 104
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Eftersom det är aktuellt att ta bort habersättningen och 
kontaktpersoner till utvecklingsstörda och funktionshindrade på 
grund av sparkrav, föreslår jag att partistödet tas bort eller reduceras 
och att pengarna öronmärks till habersättning och kontaktpersoner. 
 

Habersättningen upplevs som ”lön” och en sporre till att gå på 
”arbetet”. Försvinner den kan det leda till att många struntar i att gå 
till ”jobbet” och stannar hemma, vilket då leder till att mera personal 
behövs på boendet under dagen. 
 

Hur många ”normalstörda” skulle gå på jobbet utan ersättning? 
 

Att få ha en kontaktperson som inte är personal eller anhörig, har en 
stor social betydelse, då man får en helt annan relation till personen i 
fråga. 
 

Eftersom föreningsbidragen försvunnit för ideella föreningar utan 
ungdomssatsningar, borde även partistödet kunna tas bort eller 
åtminstone minskas till förmån för de utvecklingsstörda. 
 

Älvsbyns kommun har återinfört habersättning som man tidigare 
tagit bort. Arvidsjaurs kommun kan väl inte vara sämre. ” 
 

Kommunfullmäktige har 2013-10-28 § 120 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Kommunchef Kerstin Olla har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
 

Möjligheterna och reglerna för att lämna partistöd regleras i 
kommunallagen (1990:900). Det är kommuner och landsting som 
själva beslutar om de vill ge ekonomiskt bidrag till politiska partier 
som är representerade i fullmäktige. Partistöd får också ges till ett 
parti som upphört att vara representant i kommunfullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. 
Partistödet är avsett att vara ett stöd till de politiska partier som 
genom representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens 
självstyre. Möjligheten att upprätthålla det kommunala självstyret är 
en viktig del i den demokratiska processen i samhället. Det är därför 
inte aktuellt att ta bort partistödet i Arvidsjaurs kommun. 
Omfattningen av partistödet beslutas av kommunfullmäktige. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 304 
 

 
 
Riktlinjer för korthantering 
i Arvidsjaurs kommun 

Ks § 222 Dnr 00279/2014 003
 
Kommunens revisorer har i granskning av kommunala kontokort 
rekommenderat kommunstyrelsen att ta fram ett övergripande regelverk för 
kontokort inom kommunal verksamhet.  
 
Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för korthantering. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Riktlinjer för korthantering i Arvidsjaurs kommun antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 222 
 1 (3) 

Förslag 
 
Riktlinje för korthantering i Arvidsjaurs kommun 
 
 
INLEDNING 
 
Användning av betalkort ger effektivare inköp av varor och tjänster. Minskad 
kontanthantering, större säkerhet och förenklad administration är andra fördelar. Med 
betalkort menas ett kort där hela det aktuella beloppet betalas genom faktura. Frågan om 
kort som betalningsmedel är skild från frågan om ändamålet med själva köpet. 
Riktigheten i köpet av varan eller tjänsten har inget med sättet att betala att göra.  
Upphandlade leverantörer skall användas. 
 
Inom Arvidsjaurs kommun används enbart betalkort av någon av följande tre kategorier: 
 
Privat kort 
För utlägg i tjänsten. Betalningsansvar för fakturan ligger hos den anställde.  
 
Inköpskort 
Endast för inköp i tjänsten. Betalningsansvar kommunen.  
 
Företagsanknutet betalkort 
Endast för inköp i tjänsten. Upphandlare styr här vilka företagskort som är godkända. 
Betalningsansvar kommunen.  
 
Inköps- och betalkort ska ersätta handkassor. 
 
Alla kort är personliga. För det fall att kort är utfärdat för exempelvis en avdelning eller 
verksamhet är närmaste chef personligen ansvarig för kortet. 
 
GODKÄNDA KORT 
 
Firstcard (Inköpskort). 
 
Av upphandlare godkända företagsanknutna betalkort 
 
Inga andra kort får användas, för betalning, inom Arvidsjaurs kommun. 
 
För all kortanvändning, där betalning sker via kort, ska avtal finnas mellan respektive 
företag och Arvidsjaurs kommun. Kommunchefen tecknar avtal med kortföretag 
avseende inköpskort. För företagsanknutna betalkort tecknas avtal enligt delegation med 
respektive företag. 



 2 (3) 

 
ANSÖKAN AV KORT 
 
Ansökan av Firstcardkort görs, efter samråd med kommunchef. 
Ansökan av företagsanknutna betalkort görs hos leverantören enligt upphandlarens 
anvisningar efter budgetansvarigs godkännade. 
 
TILLÅTEN ANVÄNDNING AV BETALKORT 
 
Privatkort 
Kort används i tjänsten för ej upphandlade tjänster och varor. Kortet får användas privat 
då betalningsansvaret för fakturan ligger hos kortinnehavaren. 
Fakturan skickas direkt hem till kortinnehavaren. Endast de inköp som hör till tjänsten 
redovisas via reseräkning eller utläggsredovisning enligt gällande rutiner. Kredittiden 
medför att ersättning kan betalas ut mot reseräkning eller utläggsredovisning innan 
fakturan förfaller. 
 
Firstcard (Inköpskort). 
Endast för inköp i tjänsten. Betalningsansvaret ligger här hos kommunen.  
Belopps- och viss branschbegränsning kan sättas individuellt på varje kort. Ingen  
privat användning är tillåten. En separat faktura per kortinnehavare skickas till 
kommunen och samtliga inköp ska verifieras med kvitton i original enligt gällande 
rutiner. Kontantuttag med kort är som grundregel inte tillåten. Handkassor ska ersättas 
med inköpskort. Där så ej är möjligt,  
av olika skäl, ska handkassan fyllas på med hjälp av ett Inköpskort med 
kontantuttagsmöjlighet. Innan så sker ska behovet av handkassa särskilt motiveras och 
godkännas. 
 
Företagsanknutet betalkort 
Endast för inköp i tjänsten, enligt i huvudsak, de avtal som upphandlaren tecknar. 
Kortköp i dagligvarubutiker ska ses som undantag från regeln att göra inköp hos avtalad 
part eller internt hos Kostenheten. Detta kan uppstå vid akut behov i verksamheten som 
inte har kunnat planeras.  
Ingen privat användning är tillåten.  
För drivmedelsinköp ska rutin med dubbla kort (sk tvåkortssystem) tillämpas; Vid varje 
inköp dras kort dels för fordonet och dels det personliga kortet. 
 
Alla kort ska förvaras på ett betryggande sätt. Eventuella lösenord får inte förvaras 
tillsammans med kortet. 
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ÅTERKALLANDE AV KORT 
 
Kort ska återlämnas alternativt återkallas om:  

 Anställning upphör. 

 Kortinnehavare byter arbetsplats.  

 Behovet inte längre finns.  

 Kortet missbrukas. 

 Avtal med kortutställare upphör. 
 
Ansvarig för att kort återlämnas /återkallas och spärras är både kortinnehavare och den 
budgetansvarige. Detta gäller samtliga kort. 
 
När kort återlämnas /återkallas ska det klippas sönder. Budgetansvarig ska ha kontroll 
över att återkallat/återlämnat kort är spärrat/upphört hos kortutgivaren. 
 
INTERN KONTROLL 
 
Förteckning över samtliga kort rapporteras till ekonomikontoret av budgetansvarig, vid 
tertial- och årsbokslut. Verksamheterna redovisar här att kort innehas av utsedda 
personer som är anställda i kommunen och där grund för återlämnande/återkallande 
saknas. 
 
Härutöver utför upphandlare i samband med intern kontroll vid tertial- och årsbokslut 
stickprovsvis granskning av inköp via kort. 
 
_____ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 305 
 

 
 
Gemensam telefonpolicy 
för SAMSA – Arjeplogs, 
Arvidsjaurs, Malå och 
Sorseles kommun 
 

Ks § 223 Dnr 00278/2014 003
 
Arvidsjaurs kommun samverkar sedan 2007 med Arjeplogs, Malå och 
Sorsele kommuner (SAMSA) kring en växelplattform och svarstider i växel. 
Växelplattformen finns fysiskt placerad i Sorsele kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-12 § 164 att anta en gemensam 
telefonpolicy för SAMSA-kommunerna. 
Policyn har setts över och förslag till ny har tagits fram. Den nya policyn är 
mera utförlig och beskriver bland annat mål för verksamheten och 
ansvarsfördelning i varje kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Gemensam telefonpolicy för SAMSA-kommunerna antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-12 § 164 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 306 
 

 
 
Turistplan för Arvidsjaurs 
kommun 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 224 Dnr 00279/2013 841
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Har de senaste 1,5 åren blivit lovad att det ska tas fram en plan för 
hur man vill utveckla turismen i kommunen. Men inget händer och 
eftersom kommunen ligger ”risigt till” kan vi inte jobba i slow-
motion och utan turistplan. 
 
Vill att kommunstyrelsen ger näringslivschefen 30 dagar att ta fram 
planen och sedan kollar att det blir gjort. ” 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 121 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka har 2014-03-26 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 99 att ge kommunchefen i 
uppdrag att upprätta förslag till turistplan  
 
Kommunchef Kerstin Olla har vid personal- och arbetsutskottets 
sammanträde 2014-10-20 muntligt informerat om att en turistplan är under 
utarbetande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Förslagsställaren underrättas om att arbetet med en turistplan har 

påbörjats. Ett första utkast ska redovisas för kommunstyrelsen i början 
av 2015. 

 
_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 307 
 

 
 
Taxa för vatten och avlopp 
samt allmänna 
bestämmelser (ABVA) 

Ks § 225 Dnr 00258/2014 051
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 § 123 om Taxa för vatten och 
avlopp samt allmänna bestämmelser (ABVA). Därefter har taxan reglerats 
genom KPI (konsumentprisindex) vilket genererat en ökning på ca 3 % 
sedan dess. 
 
Kommunen står inför en vändpunkt där större reinvesteringar måste göras, 
vilket ställer krav på bättre kontroll och ökad långsiktighet, underhållet 
måste ökas och egenkontrollen och det egna skyddet måste förbättras. 
 
Tekniska kontoret har lämnat förslag till höjning av taxan, med anledning av 
bland annat: 
 

 Dimensionering av maxbelastning inom kommunens 17 verkamhets-
områden för vatten och avlopp. 

 Åtgärder inom 11 små avloppsanläggningar. 

 Ökning av förnyelsetakten på ledningsnät och anläggningar. 

 Förbättring av skyddet för kommunens anläggningar. 

 Bättre omhändertagande av dagvatten där det går ut i känsliga 
recipienter. 

 
Förslaget innebär att taxan för vatten och avlopp höjs med 9 % från och med 
2015-01-01 och ytterligare 3 % per år fram till 2020 utöver 
konsumentprisindex (KPI). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser fastställs och 

börjar gälla 2015-01-01. 
3. Tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktiges 2009-11-30 § 123, 

upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
Beslutet om allmänna bestämmelser är inte föremål för ändring, men finns 
med som en bilaga till taxan. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 308 
 

 
 
Taxa för miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämndens 
verksamhet inom 
miljöområdet 

Ks § 226 Dnr 00257/2014 051
 
Möjligheter för kommuner att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken regleras i 27 kap 1 § miljöbalken. Det är kommunfullmäktige 
som fattar beslut om taxor. Den taxa som finns idag gäller sedan 1 januari 
2011. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden utövar bl.a. tillsyn enligt 
miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om vissa receptfria 
läkemedel. tillsynen ska finansieras med avgifter som betalas av den som 
bedriver verksamheten. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt 
självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunens tillsynsverksamhet 
inte får gå med vinst. 
 
Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till ny taxa för miljö-, bygg- 
och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2014-09-17 § 58 beslutat 
godkänna upprättat förslag till taxa och att överlämna den till 
kommunfullmäktige för fastställelse Den nya taxan föreslås gälla från och 
med 2015-01-01. 
 
Taxan består av timavgifter samt fasta årliga tillsynsavgifter. Fasta årliga 
tillsynsavgifter bygger på bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 

miljöområdet antas. 
2. Taxan ska gälla från och med 2015-01-01. 
3. Tidigare taxa, antagen i kommunfullmäktige 2010-11-29 § 144, upphör 

att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 309 
 

 
 
Riktlinjer för upplåtelse 
och försäljning av 
kommunägd mark i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 227 Dnr 00115/2013 051 
 
Kommunfullmäktige har tagit flera separat beslut om prissättning för 
försäljning av kommunens mark - som villatomter, industrimark etc. 
 
Det har visat sig att kommunen prissättning inte täcker in samtliga typer av 
mark som senaste åren varit föremål för försäljning, varför en översyn bör 
göras och en prislista för samtlig mark upprättas för senare beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29 § 102 att göra en översyn av 
samtlig prissättning vid försäljning av kommunens mark. 
 
Förslag till Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i 
Arvidsjaurs kommun redovisades vid personal- och arbetsutskottets 
sammanträde 2014-03-03. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för 
komplettering av arrendeavgifterna. 
 
Planingenjör Britta Lundgren har 2014-09-25 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet samt förslag till riktlinjer. 
 
I förslaget föreslås bl a att för samtliga arrenden gäller att avgiften uppgår 
till minst 500 kr per år. 
Personal- och arbetsutskottet anser att föreningar inte ska betala någonting. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i 

Arvidsjaurs kommun antas. 
2. Tekniska kontoret får i uppdrag att påbörja avgiftsförändringen 

avseende kommunens arrenden. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-30 § 74 (prissättning av 

villatomter i Arvidsjaurs kommun), 2006-03-20 § 57 (prissättning av 
industrimark), 2005-12-05 § 84 (pris vid utökning av tomt) samt  
1986-03-17 § 15 (prisreducering av tomter) upphör att gälla. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 227 1 (8) 
 

FÖRSLAG 

 

 

 

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av 
kommunägd mark i Arvidsjaurs kommun 
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Innehåll 

 
Taxan består av timavgifter samt fasta årliga tillsynsavgifter. Fasta årliga tillsynsavgifter bygger på 

bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).  
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1. Syfte 

1.1. Kommunens mål för samhällsutvecklingen  

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark syftar till att skapa förutsättningar 
för att uppnå kommunens mål för bebyggelseutvecklingen i kommunen samt att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt när det gäller markförsäljningar och markupplåtelser.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 om vision och övergripande mål för Arvidsjaurs 
kommun. Hur väl Arvidsjaurs kommun uppnår målet om en ökad befolkningsutveckling och 
tillväxt samt god livs- och arbetsmiljö är förenat med hur kommunen förvaltar sitt markinnehav.  
 

1.2. Kommunens roll som markägare 

Kommunen har det yttersta ansvaret för bebyggelseutvecklingen och den fysiska 
samhällsplaneringen. Kommunen har också ansvar för bostadsförsörjningen och att säkerställa 
allmänna intressen. Genom plan- och bygglagen, PBL, har kommunen ett starkt styrmedel över 
markanvändningen. Kommunen har också som markägare möjligheter att påverka utvecklingen.  
 
En kommun påverkar markvärdet genom sin roll som:  
 
 Markägare, genom att direkt påverka priset vid markförsäljningar, 
 Ägare till kommunala bolag,  
 Beslutsfattare vad avser planfrågor, genom att styra användningen av marken och storleken 

på byggrätterna, 
 Huvudman för kommunala gator, vatten och avlopp, genom att teckna exploateringsavtal 

och/eller ta ut anslutningsavgifter och därigenom påverka ekonomin i ett projekt, 
 Ansvarig för kommunal service, genom att påverka efterfrågan på mark och bostäder i olika 

delar av kommunen, till exempel genom placering av barnomsorg och skola.  
 
Markägande är ofta en viktig förutsättning för att kunna tillgodose kommuninnevånarnas behov.  
 

2. Kommunens markinnehav 

Arvidsjaurs kommun tillhör en av de till ytan 20 största kommunerna i landet. Sveaskog äger 
cirka 70 procent av kommunens yta. En stor del av kommunens mark är naturreservat eller mark 
som berörs av olika skyddsbestämmelser och är således svåra att bebygga. Kommunen äger 
främst mark inom Arvidsjaurs samhälle och i vissa av byarna.  
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3. Markupplåtelser och markförsäljning 

3.1. Former och villkor för markupplåtelser 

Kommunen kan upplåta mark, som alternativ till försäljning, för olika ändamål. Huvudregeln för 
markupplåtelse är att ändamålet är av tillfällig, tidsbegränsad karaktär. Mark för permanenta 
ändamål säljs i normalfallet på marknadsmässiga villkor. Om ändamålet för markupplåtelsen är 
lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området upprättas avtal med den 
blivande nyttjanderättshavaren. Om flera visat intresse skall ersättning prövas i konkurrens. 
Villkoren för upplåtelser skall vara lika för liknande markupplåtelser i kommunen. För samtliga 
arrenden förutom för föreningar gäller att avgiften uppgår till minst 500 kr per år. Nedan anges 
ungefärliga avgiftsnivåer för arrendering av kommunens mark. Läge, verksamhetens karaktär 
och övriga villkor som nyttjanderättshavaren ska beakta kan innebära högre avgifter. Mark som 
kan komma att användas till framtida kommunala ändamål är kommunen restriktiv med att 
arrendera ut.  
 
Generellt är kommunen mycket restriktiv vad gäller jordvärme på kommunens mark. Vad gäller 
industrimark är kommunens ambition att i första hand sälja istället för att arrendera ut denna.  
 
Lägenhetsarrende/anläggningsarrende 
 
Avgifter:  
 
Inom detaljplanelagt område: 
 

Yta (kvm) Pris/kvm/år
0 – 5000 2,5kr 
5001–10 000  1 kr 
10 001 eller större 0,25kr 

 
Utanför detaljplanelagt område:  
 

Yta (kvm) Pris/kvm/år
0 – 5000 1kr 
5001–10 000  0,5kr 
10 001 eller större 0,25kr 

 
I de fall utarrendering av vattenområden är aktuellt bör avgiften minst uppgå till 1500kr/år 
beroende på dess läge och verksamhetens art.  
 
Vid upplåtelse av mark för att iordningsställa parkeringsplatser (2,5*5 m) inom detaljplanelagt 
område gäller prissättning enligt nedanstående tabell.  
 

Inom Arvidsjaurs centrum Övrig mark som omfattas av detaljplan 
500 kr/plats/år 200 kr/plats/år 
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Bostadsarrende 
Arvidsjaurs kommun är markägare till ett antal arrendetomter vid Arvidsjaursjön på fastigheterna 
Arvidsjaur 6:1, Arvidsjaur 6:3 samt Arvidsjaur 5:2. Kommunens syn på arrendepriset för dessa 
arrendetomter framgår av kommunstyrelsens beslut 2012-06-11,§159.  
 
Föreningar 
För ideella föreningar tillämpas ett pris av 0 kronor förutsatt att följande grundvillkor är 
uppfyllda: 
 
För vissa ideella föreningar kan ett lägre pris tillämpas vid arrenden.  
 
Avgift för föreningar:  
 

Yta (kvm) Pris/kvm/år
0 – 9 999 500 kr 
10 000–49 999 1 500 kr 
50 000 eller större 3 000 kr 

 
För att detta lägre pris ska kunna tillämpas ska följande grundvillkor vara uppfyllda: 
 
 Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och 

regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 
 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. 
 Föreningen ska vid tecknande av arrendeavtal uppvisa verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse (eller protokoll från årsmötet då föreningen bildades om föreningen är 
ny), stadgar, lista över medlemmar, kontaktuppgifter till styrelsen, samt uppgift om 
medlemsavgift samt fakturaadress. 

 
För alla markupplåtelser gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, skall 
ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. För samtliga arrenden ska indexreglering 
tillämpas.  
 
Allmän platsmark 
Kommunen kan inte civilrättsligt förfoga över allmän platsmark varför utarrendering av allmän 
platsmark ej bör ske. Ett undantag är arrenden för skyltar. Då marken för upplåtelsen utgör 
allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens gällande taxor. För 
vissa ändamål är istället upplåtelse av offentlig plats möjlig. I dessa fall krävs polistillstånd.  
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3.2. Former och villkor för markförsäljning 

Innehav av mark är en viktig och ofta avgörande faktor i kommunens bostads- och 
näringslivspolitiska strävanden. Därför är det angeläget att bevaka och vidta åtgärder så att 
markreserven har en omfattning och belägenhet som ger kommunen goda möjligheter att nå 
uppsatta mål. Arvidsjaurs kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder, 
företagsetableringar och övrig samhällsservice genom aktiv markpolitik och hög planberedskap. 
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och successiv anpassning till 
gällande översiktsplan.  
 
Kommunernas markförsäljning regleras delvis av de allmänna reglerna i 4 kap. jordbalken, JB 
(1970:994), kommunallagen, KL (1991:900), plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt EU-
rättsliga regler. I samband med att en markförsäljning kopplas samman med efterföljande 
exploateringsåtaganden aktualiseras även lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 
De ekonomiska incitamenten för att förvärva mark hänger samman med det förväntade värdet på 
marken när den är bebyggd. Det geografiska läget är också viktigt för markvärdet. Vissa 
områden har en större efterfrågan än andra områden beroende på lägesegenskaper.  
Skillnader i värden mellan olika markområden kan förklaras av både skillnader i olika slags 
bördighet och skillnader i avstånd till ett centrum. Utveckling av befolkning, sysselsättning och 
inkomster per capita på en ort samt förändringar i räntor, skatter, subventioner och regelsystem 
har också stor betydelse för värdeutvecklingen på mark. Vid bedömningar om mark eller 
fastigheters värde görs olika uppskattningar av dess kapitalvärde, marknadsvärde eller av 
kostnader som kan hänföras till fastigheten.  
 
Prissättning industrimark Arvidsjaurs kommun 
 
Köpeskillingen på industrimark i Arvidsjaurs kommun fastslås till 29 kronor per kvm med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013) avrundat uppåt till närmast heltal kronor. Erforderliga 
justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet. I 
samband med försäljningen skall köparen utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för 
vatten och avlopp samt kostnader för fastighetsbildningsförrättning och lagfart. 
 
Prissättning tomter Arvidsjaurs kommun 
 
Arvidsjaurs kommun innehar i dagsläget flertalet tomter som är till försäljning. Tomterna har vid 
olika tillfällen styckats av för olika ändamål och prisbilden kan variera beroende på till exempel 
läge, kringliggande bebyggelse och tillgång till vatten och avlopp.  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i centralorten skall utgå från ett 
grundpris på 70 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013).  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens större byar 
Abborrträsk, Glommersträsk och Moskosel skall utgå från ett grundpris på 50 kronor per 
kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013).  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens mindre byar och 
övriga ytterområden skall utgå från ett grundpris på 30 kronor per kvadratmeter med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013).  



 7 (8) 
 
 
Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. I 
samband med köp av tomt skall köpare utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för 
kommunalt vatten och avlopp enligt fastställd taxa, om tomten ligger inom kommunens VA-
område. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för lagfart, bygglov 
och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen.  
 
Prissättning övriga fastigheter och mark 
 
Vid övriga markförsäljningar skall köpeskillingen för varje enskild förfrågan beräknas utifrån 
följande metoder.  
 
Ortsprismetod 
Vid användande av ortsprismetod samlas data (transaktionsbelopp) in för liknande fastigheter 
eller råmarksförsäljning. Med liknande fastigheter menas tidigare omsatta fastigheter i samma 
område eller liknande områden med likartad prisbild.  Det insamlade materialet analyseras och 
utgör grund för värdering av fastigheten. Användandet av en ortsprismetod innebär att 
köpeskillingen skall motsvara det pris kommunen hade erhållit om den valt att sälja fastigheten 
på den öppna marknaden.  
 
Kostnadsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt kostnadsmetod utgår aktörerna från de kostnader som kan 
hänföras till fastigheten. Kommunen utgår från ett självkostnadstänkande och ambitionen är att 
få täckning för samtliga kostnader som kan hänföras till fastigheten. Kostnader som kan hänföras 
till fastigheten kan tillexempel vara bokfört värde, kostnader för framdragning av vatten och 
avlopp, kostnader för att dra fram el eller anlägga en väg.  
 
Avkastningsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt avkastningsmetod utgår aktörerna från vilka värden marken 
genererar. Avkastningsbedömningar baseras på metoder som bygger på en omvandling av 
framtida nyttor till ett kapitalvärde (i nuvärde). Ur metodiksynpunkt är avkastningsbedömningar 
lika med nuvärdesbaserad investeringskalkylering. Användningsområde för vilken fastigheten 
skall nyttjas i framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid 
värdering enligt avkastningsmetoden. 
 
Ekonomiska förutsättningar i Arvidsjaurs kommun 
Prissättning av råmark skall göras utifrån ett aktuellt kommunalekonomiskt perspektiv. Det 
bokförda för fastigheter är av mycket stor vikt vid prissättning av kommunens mark. Övrig 
värdering måste göras vid den enskilda handläggningen i varje ärende, med utgångspunkt i de 
olika värderingsmetoderna.  
 
Vid utökning av tomt genom köp av mark från någon av kommunens fastigheter skall marken 
säljas till det pris per kvm som fastigheten beräknas till. Dock får köparen stå för 
fastighetsregleringen och med köpet andra förenade kostnader.  
 
För alla markförsäljningar gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, 
skall ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. 
 
De tomter som finns till försäljning finns tillgängliga i kartform via kommunens hemsida. På 
hemsidan finns även mycket annan information om vad som kan vara bra att tänka på vid 
fastighetsköp. 
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4. Beslut och handläggning 

Beslut om försäljning av tomter avsedda för friliggande bebyggelse fattas av fastighetschef. 
Inom ramen för upplåtelser av offentlig plats finns tjänstemannadelegationer. För alla andra 
markförsäljningar och upplåtelser krävs politiska beslut. Frågor om markförsäljning och 
markupplåtelser hanteras av kommunstyrelsen.  
 
På kommunens hemsida annonseras vart man vänder sig i olika frågor. Där finns även 
information om olika plan- och samhällsbyggnadsprojekt tillgänglig.  
 
En översyn av riktlinjerna bör genomföras vart 4:e år. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 310 
 

 
 
Motion 
- Omorganisation av 
näringslivsfrågor 
 

Ks § 228 Dnr 00070/2014 009
 
Marcus Lundberg (s) har lämnat följande motion: 
 
Den enskilt viktigaste frågan för att kommunen i framtiden skall utvecklas 
positivt är arbetstillfällen. Att våra medborgare har möjlighet att 
förvärvsarbeta i kommunen och på så sätt ha förutsättning att bo och verka 
inom kommungränsen. Därför bör näringslivsfrågorna sättas högst på 
kommunfullmäktiges agenda. 
 
Ser man till t.ex. till Svenskt Näringslivs enkät angående företagsklimatet i 
vår kommun, har förtroendet kring kommunens hantering av dessa frågor 
dalat sedan 2007, för att för år 2013 nå en historiskt låg nivå. Detta indikerar 
att vi, kommunen, inte arbetar på rätt sätt med dessa livsviktiga frågor. 
 
Jag anser att det krävs en ny plattform och nystart för näringslivsfrågorna, 
där kommunen kan arbeta tillsammans med företagen i bolagsform. På detta 
sätt blir det tydligt vem som skall arbeta med dessa frågor för kommunens 
räkning, samt att kommunfullmäktige, genom bolagsordning och direktiv, 
får en direkt styrning över kommunens enskilt viktigaste fråga: Jobben! 
 
Därför föreslår jag: 
 
att kommunens näringslivsutveckling, som i dag sker i förvaltningsform, 

avvecklas. 

att ansvaret för kommunens näringslivsutveckling överförs till Arvidsjaur 
Test and Training AB (ATT). 

att bolagsordning och ägardirektiv för ATT ändras, så att ägarens syfte och 
mål kan uppfyllas av bolaget. 

att de ekonomiska resurser näringslivsenheten i dag förfogar över istället 
används till att köpa tjänst av det nya näringslivsbolaget. 

att företagarorganisationer i Arvidsjaur bereds minst en plats i bolagets 
styrelse, antingen som ordinarie- eller adjungerad ledamot. 

att även utreda om ansvaret för hela kommunens projektverksamhet kan 
överföras på bolaget. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 7 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 311 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 228 
 
Kommunchef Kerstin Olla har 2014-06-03 lämnat in utredning om bildandet 
av näringslivsbolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 131 följande; 
 
1. Förslaget (exklusive tidplan) skickas på remiss till berörda parter och 

ska vara kommunen tillhanda senast 1 oktober. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

13 oktober: 
- Undersöka för- och nackdelar med näringslivskontor i bolag kontra 

egna verksamheten 
-  Ta fram ekonomiska fördelar/konsekvenser med de båda 

alternativen 
-  Diskutera frågan med näringslivet 

3. Ärendet tas upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 
24 november 2014. 

 
Remissvar har inlämnats av följande; Företagarna i Arvidsjaurs kommun, 
Arvidsjaur Flygplats AB och Nya Moderaterna i Arvidsjaur. 
Övriga politiska partierna har inte inlämnat något remissvar. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har i tjänsteskrivelse 2014-11-04 tagit fram 
underlag för alternativa driftsformer för näringslivsarbetet i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan kl. 13.30-13.40 på begäran av Lotta 
Åman (s). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 
 
 Den förändring som skett med näringslivsfrågor har gett önskad effekt. 

Kommunstyrelsen ska under kommande mandatperiod utarbeta former 
för näringslivets medverkan. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 312 
 

 
 
Motion – Resereglemente 
för Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 229 Dnr 00299/2012 009 
 
Moderaternas fullmäktigegrupp har inlämnat en motion med följande 
innehåll: 
 

Både med tanke på den skadliga globala uppvärmningen och på 
kommunens ekonomi är det angeläget att ett modernt resereglemente 
införs, i syfte att minimera förbrukningen av fossilt bränsle. 
Trafikverket ser här Umeå kommun som ett föredöme 

Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som, efter 
kontakt med representanter från Umeå för närmare information och råd, 
föreslår ett modernt resereglemente för kommuntjänstemännens resor, 
uppdelat på resor inom Arvidsjaurs centrum, inom kommunen utanför 
centralorten och för längre resor, inom och utanför Sveriges gränser. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 § 163 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalchef Ulrica Lundgren har 2014-04-21 inlämnat ett förslag till 
riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, Arvidsjaurs kommun och dess 
kommunala bolag. 
 
Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott beslutade 2014-05-12 § 20 
att bordlägga ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Resereglemente för Arvidsjaurs kommun antas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Motion - 
Bruttolöneavdrag för ögon- 
och öronoperationer samt 
större tandläkar-
behandlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 230 Dnr 00298/2013 009
 
Annika Öberg (m) har 2013-11-25 inlämnat följande motion: 
 
Arvidsjaurs kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare och därför 
motionerar moderaterna i Arvidsjaur för att kommunen ska medge brutto-
löneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehand-
lingar. 
 
Bruttolöneavdraget innebär att kommunen betalar för operationen och 
avdrag görs på den anställdes bruttolön till dess att skulden är reglerad. 
Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på 
beloppet eftersom den anställdes bruttolön sänks lika mycket. 
 
Ett räkneexempel: En ögonoperation som kostar 50 000 kronor. 

 Arbetsgivaren betalar fakturan och drar beloppet på arbetstagarens lön 
efter en avtalad avbetalningsplan på t.ex. tio månader. 

 Arbetstagaren, som tjänster 25 000 kronor i månaden, får efter bruttolöne-
avdraget 20 000 kronor i lön som då blir underlag för sociala avgifter och 
källskatt. 

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

 Arbetstagaren sänker sin bruttoinkomst med 50 000 kronor. Detta ger en 
sänkning av marginalskatten – som är olika stor beroende på hur hög 
inkomst den anställde har. 

 
Arvidsjaurs kommun kan även spara pengar på att arbetstagaren efter en 
ögonoperation inte behöver terminalglasögon eller andra hjälpmedel för att 
utföra sitt jobb. 
 
Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöne-
avdrag är bland annat Älvsbyn, Umeå, Karlstad, Laholm och Borgholm. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 153 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalhandläggare Marie Strinnholm har 2014-10-10 överlämnat 
tjänsteyttrande i ärendet.  
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 314 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 230 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 

 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer till 
kommuner och landsting är att löneväxling genom bruttoavdrag endast 
ska ske i situationer där den minskade kontanta lönen inte påverkar 
medarbetarens ersättningar och försäkringar i nutid. Det innebär att 
löneväxling genom bruttoavdrag främst är fördelaktigt för den som tjänar 
uppemot 40 000 kronor i månaden. Av Arvidsjaurs kommuns 
medarbetare är det ca 2 % som kommer upp i den månadslönen. 
 

Det finns också en gränsdragningsproblematik runt bruttolöneavdrag och 
vad som anses vara en nödvändig behandling ur arbetsförmågesynpunkt. 
 

Utöver detta så skulle den administrativa kostnaden öka för ärende-
handläggning och fakturahantering. Kommunen måste även ta med i 
beräkningen produktionsbortfall i samband med eventuell sjukskrivning 
för den medarbetare som genomför ögon- eller öronoperationer. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Motion 
- En landsbygdsvision 
2020 för en hållbar och 
landsbygdssäkrad kommun 
 
 

Ks § 231 Dnr 00071/2014 009
 
Kristina Bäckström (c) lämnar följande motion: 
 
Bakgrund 
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får 
för tätorten. Det betyder att den förda politikens konsekvenser för de som 
bor utanför tätorten måste beaktas och tas med i räkningen. Det kan handla 
om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, 
tillgänglighet med mera. 
 
Det är också viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla 
samt förbättra sina villkor och sin livskvalitet. Landsbygdsfrågor berör 
många sektorer inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en 
naturlig del i den kommunala verksamheten och i kommunens strategiska 
utveckling. 
 
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, krävs 
åtgärder som skapar eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete och 
god uppväxt, fritid, social sammanhållning samt offentlig och kommersiell 
service där människan är i centrum. 
 
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att innan 
beslut tas skall ett underlag tas fram där det tydligt framgår hur beslutet 
påverkar landsbygden, positivt eller negativt. 
 
Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid 
regeringsbeslut. Den s.k. Flataklocksmodellen. Nu tycker vi att Arvidsjaurs 
kommun ska göra detsamma även för de politiska beslut somt as här i vår 
kommun. Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en 
hållbar utveckling i hela kommunen. 
 
För att också långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det 
viktigt att det finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för 
kommunens mindre tätorter samt för kommunens kringliggande landsbygd. 
 
Arvidsjaurs kommun utmärker sig på många olika sätt. Det finns en 
potential att förstärka det genom att bjuda in alla goda krafter till att fortsätta 
utveckla Arvidsjaur och öka på vår attraktivitet både i Sverige och världen. 
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer, liknande den 
process som gjorts kring kommunens tillväxtprogram, skulle vitalisera och 
inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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forts Ks § 231 
 
En landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och 
hela kommunens positiva drivkraft och tillväxt. Det skulle skapa ett 
långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt även utanför kommunens 
centrala tätort. 
 
Centerpartiet yrkar därför: 
 
att alla beslut som tas i Arvidsjaurs kommun ska landsbygdssäkras. 

att Arvidsjaurs kommun i samverkan med andra aktörer tar fram en 
landsbygdsvision 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 8 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Planingenjör Britta Lundgren har 2014-10-09 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Motionen besvaras enligt följande: 
 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en översikts- och 
tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Översiktsplanens syfte är att ge 
vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida 
utveckling som självklart även bör omfatta landsbygden.  
 
I samrådsversionen av översiktsplanen finns ett särskilt avsnitt om 
landsbygdsutveckling som inrymmer flertalet rekommendationer som 
specifikt berör landsbygden.  
 
Planen har varit ute på samråd och nu pågår arbetet med att bearbeta 
inkomna synpunkter. Ambitionen är att utställningsförslaget ska 
färdigställas under hösten 2014 och att kommunstyrelsen ska kunna fatta 
beslut om utställning under början av 2015. Utställningen ska pågå under 
minst 2 månader och därefter ska planen antas av fullmäktige. 
Förhoppningen är att detta ska kunna ske hösten 2015. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ekonomi / Skatter / 
Kostnader 
(Medborgarförslag) 
 
 

Ks § 232 Dnr 00099/2014 049
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Nu är kommunala skatten höjd med 50 öre. Det innebär för samtliga 

kommuninnevånare en genomsnittlig nettoinkomstförsämring på inte 
fullt 1000 kr/år. I debatten förespråkades ännu större höjning till och 
med en krona.  
 

Ni har begärt in av ekonomin vilket direkt ekonomiskt utfall detta 
skulle innebära för kommunens intäkter.  
 

Jag upplever att ni som ansvarstagande inte har gjort er läxa.  
Samtliga 63 hushåll som i november 2013 var beroende av 
försörjningsstöd kommer även de att drabbas av denna skattehöjning. 
Förmodligen kommer ytterligare ett antal hushåll med deltidsarbeten, 
arbetslösa och pensionärer, som redan ligger på gränsen, att komma att 
behöva kommunalt försörjningsstöd. Dessutom ett påök till de som 
redan i dag uppbär ett försörjningsstöd. 
 

Vad jag menar är att ni genom skattehöjning tagit ett beslut som är mot 
all den otaliga kritik och rekommendationer från ett flertal håll. I stället 
för att lyssna våra kommunala revisorers tydliga krav under flera år, 
SKL:s rapporter samt sedan 2011 de synpunkter bland annat även jag 
med fler framfört flera gånger så har ni gjort precis tvärt emot. 
 

Ni har tagit detta beslut, som jag väljer att se det, på dåligt underbyggda 
grunder. Ni har inte ställt rätta frågorna för att få underlag till ett bra 
beslut på grund av kanske bristande kunskaper, förmodligen dålig 
lyhördhet, och bevisligen brister i ledarskap, samverkan och flexibilitet. 
Agerandet har minskat intäkt för skatteutjämning, ringa eller ingen 
kontroll och hänsyn har tagits till bland annat sos förmodade ökade 
utgifter på grund av ovan nämnda krav på utökat försörjningsstöd. I 
budgeten finns inget utrymme annat än för besparingar och då 
genomförs de främst vid fronten i verksamheterna. 
 

Proaktivt agerande med en genomlysning av den totala kommunala 
personaltätheten, främst administrationen där agera i stället för reagera 
måste vara riktlinjer genom hela organisationen. Verkan på ett ställe 
måste belysa vilka konsekvenser det ger för helheten och det 
kommunala uppdragets skyldigheter gentemot sina skattebetalande 
medborgare. 

 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 

forts Ks § 232 
 
 Skattehöjningen drabbar alla men mest de som redan har det 

ekonomiskt svårt i vår kommun och med denna osäkra och obefintliga 
styrning från kommunledning som förevarit så många år tror jag att 
tveksamheter även kan uppstå inför att ge nettoinflyttning till vår 
kommun. Ett proaktivt kommunalt ledaskap har länge saknats i vår 
kommun som nu gett oss denna situation. 
 
Dessutom, lösningar finns men ni har inte sett de mest uppenbara 
möjligheternaatt fixa denna ekonomiska situation, Gör om gör rätt.  
 
Mitt förslag på kort sikt (nu till ett år framåt) är att: 
 
1. Omgående inhibera skattebeslutet. 
2. Reducera pensionsavsättning som var på drygt 8,7 Mkr samt för 

följande år på ca 4,5 Mkr. Gör avsättningar när ekonomin 
stabiliserats.  

3. Annullera beslut om nedläggning av Borgargården samt … 
4. Ta snarast bort de ca 48 extra anställda som enbart ska täcka 

sjukfrånvaro. Det ska räcka med personalpolen på ca 36 personer.  
5. Sök en utökad praktiskt samverkan genom landstinget med 

vårdcentralen. Se mitt medborgarförslag Dnr 00186/2013-739.  
6. Genomlys behov av alla befattningar med funktion med tydlig 

inriktning mer verkstad och mindre administration. Mer pang för 
pengen. Det måste gå att reducera antalet kommunala chefer och 
främst mellanchefer utan mandat som i antal har eskalerat enormt 
de senaste tio åren. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 13 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman har 2014-08-18 yttrat sig i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 232 
 
 

Svar  på medborgarförslaget – Ekonomi / Skatter / Kostnader 
 
1. Omgående inhibera skattebeslutet 
 

Att inhibera skattebeslutet är inte aktuellt, skattehöjningen är intecknad till 
Flygplatsen 4,5 Mkr, akutåtgärder badhuset 1,2 Mkr och deltidsomsorg 0,3 Mkr. 
 
2. Reducera pensionsavsättningar som var på drygt 8,7 Mkr samt för följande 
år på ca 4,5 Mkr. Gör avsättningar när ekonomin stabiliserats. 
 

Pensionsbetalningar som är tvingande enligt avtal, är av i huvudsak tre olika slag i 
kommunen, 
・ Vi har den 30 april 2014 avsättningar på 4,651 Mkr gällande pensioner som vi 

måste betala av med ca 0,1 Mkr varje år. 
 

・ Kommunen betalar också in premie för pensioner för under året utbetalade löner 
med ca 14,0 Mkr inkl löneskatt. Detta har gjorts i Arvidsjaurs kommun sedan 1998 
när bestämmelsen kom om att lyfta ut den då upplupna pensionsskulden ur 
balansräkningen. Våra grannar med mera ansträngd ekonomi har inte gjort detta. 

 

・ Utöver det har vi en ansvarsförbindelse om 223,0 Mkr som vi måste "avbetala" 
varje år med ca 11,0 Mkr motsvarande vad pensionärerna får utbetalt till sig. Detta 
är det kvarvarande åtagande för pensioner intjänat fram till 1998. 

 
Under 2012 gjordes en extra inbetalning om 10,0 Mkr som då blev en kostnad det året 
istället för en kostnad 2011 som var den ursprungliga avsikten. Effekten av detta är ändå 
att avbetalningen på ansvarsförbindelsen år ca 0,5 Mkr lägre per år. 
Summa kostnad per år är alltså 10,0 Mkr+14,0 Mkr+1,1 Mkr= 25,1 Mkr. Utöver detta 
kan extra inbetalningar göras om resultatet så tillåter. Regelverket medger bara 
kostnadsföring aktuellt år om den extra premien också är betald aktuellt år 
 
3. Annullera beslutet om nedläggning av Borgargården samt ... 
Borgargårdens nedläggning är ett beslut som socialnämnden tagit utifrån de sparbeting 
som socialnämnden har. 
 
4. Ta snarast bort de ca 48 extra anställda som enbart ska täcka sjukfrånvaro. 
Det ska räcka med personalpoolen på ca 36 personer. 
 

Poolen har endast 11 personer med tillsvidare tjänst. De extra som anställs är enbart 
timanställda för frånvaro för att klara omvårdnaden enlig lag. 
 
5. Sök en utökad praktisk samverkan genom landstinget med vårdcentralen 
 

Landstingets verksamheter faller inte under den kommunala kompetensen, men inom 
kommunen finns utvecklat samarbete mellan den landstingskommunala hälso- och 
sjukvården och den kommunala verksamheten. 
 
6. Genomlys behov av alla befattningar med funktion med tydlig inriktning mer 
verkstad och mindre administration. Mer pang för pengen. Det måste gå att 
reducera antalet kommunala chefer och främst mellanchefer utan mandat som i 
antalet har eskalerat enormt de senaste tio åren. 
 

Omorganisation är under utredning. 
 
_____ 
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Motion 
- Projekt Arvidsjaur 
Supporterbutik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 233 Dnr 00217/2014 009
 
En motion har inlämnats av Jerry T Johansson (s) med följande innehåll: 
 
 ”Bakgrund 
 Alla ledande fotbollsklubbar eller andra elitlag har sina 

supporterbutiker, där kan fans införskaffa olika attiraljer och 
hemmalagsprodukter, typ halsdukar, kepsar, t-shirt, koppar m m. 

 Vi vill ju att vår kommun skall marknadsföras så mycket som möjligt. 
Detta både av ortsbor och besökande gäster/turister. 

 Vi har fina souvenirbutiker och många duktiga hantverkare och en 
turistbyrå som många turister besöker och som de flesta ortsbor vet var 
den ligger. 

 
 Upplägg 
 Försäljare/butiker och hantverkare kan inlämna produkter av typen 

Arvidsjaur souvenirer hos ”Arvidsjaur supportbutik”. Kommunen själv 
kan även ta fram enskilt eller i samarbete med privata företag sådana 
produkter som passar för marknadsföring av Arvidsjaur. 

 Turistbyrån är navet för verksamheten. 
 Man bör inleda ett samtal med souvenirbutiker, lokala hantverkare och 

andra som bidrar med produkter, men även att gemensamt ta fram PR 
produkter som kan säljas på de privata butikerna också, med deras 
försäljningskanaler. 

 
 Mål 
 Att förstärka marknadsföringen av Arvidsjaur, både när turister köper 

promotionsprodukterna och när ortsbor/företag/kommunen vill köpa 
produkter för att ha som giveaways. 

 Att privata företag och hantverkare skall tjäna pengar på produkterna, 
och att man kan ha PPP lösning i framtagande av nya produkter, som 
kan säljas både på supportbutiken och i deras privata butiker. 

 Att öka intäkterna till tillväxtenheten och då speciellt 
turistbyråverksamheten, som kan öka sin självförsörjningsgrad och 
samtidigt göra detta i samarbete med det privata näringslivet inom detta 
område. 

 
 Motionären yrkar därför att: 
 
 Att fråga utreds av tillväxtenheten och redovisas med faktiska 

genomförandeförslag senast i april 2014.” 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 320 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 233 
 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 51 överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på 
motionssvar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 
 
 Att inrätta ett särskilt projekt är inte aktuellt. Däremot finns ett behov 

av att utveckla utbudet av profilprodukter som på ett positivt sätt 
symboliserar Arvidsjaurs kommun. Turistbyrån kommer under hösten 
att se över det utbud av produkter som finns idag och hur ett framtida 
utbud skulle kunna se ut. I detta arbete ingår som en del att ha kontakt 
med andra lokala aktörer som säljer eller tillverkar profilprodukter. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 321 
 

 
 
Motion 
- Strålningsmätning med 
anledning av telemast vid 
Ringelskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 234 Dnr 00122/2014 001
 
Leif Enberg (v) har lämnat följande motion: 
 
”Jag har en gång frågat fullmäktige om masten används. Fick svaret nej, 
troligtvis inte. Jag har i efterhand fått veta att den troligtvis används. Således 
gav fullmäktige troligtvis ett fel svar till mig. 
 
För att allt ska bli rätt, kräver jag att det ska göras en strålningsmätning runt 
Ringelskolan, Tallbacka och badhuset. Efter en sådan mätning får vi resultat 
om masten är igång och på köpet får vi veta hur alla strålningsvärden är 
(förhoppningsvis låga). Resultatet skall delges offentligt!! 
 
Mätningarna måste göras under ett skollov för att det ska bli rättvisande, och 
av någon utomstående, förslagsvis företagshälsovården. 
 
Allt detta för barnens och våra anställdas säkerhet”. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2014-04-14 § 29 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Enhetschef Åsa Andersson har 2014-09-15 inlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås medföljande motivering: 

 
Av den kunskap som finns om mobilmaster idag, bedöms att 
strålningsstyrkan från masten vid Ringelskolan, Tallbackaskolan och 
badhuset ligger långt under gällande referensnivåer för 
elektromagnetisk strålning. Det finns därför ingen anledning att 
genomföra mätningar. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 322 
 

 
 
Import av djurplågeri på 
tallriken? 
(Medborgarförslag) 
 
 

Ks § 235 Dnr 00206/2014 069
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag har fått mig rapporterat av PT läsare att kommunerna i Piteå Älvdal, 

inklusive Arvidsjaur, serverar kyckling som är styckad levande! Det finns 
olika religiösa benämningar på detta men för de som kontaktat mig och bett 
mig "göra något" och för min egen del handlar detta enbart om djurplågeri. 
Det är inte tillåtet i Svensk Lag att tillfoga djur onödigt lidande. Tyvärr är 
import av detsamma tillåtet men det gör det inte försvarbart. 
 
Djur kan känna smärta och ge uttryck för smärta precis som människan. 
Djur som styckas levande har först skurits så att de förblöder. Allt blod ska 
ut före delningen i bitar, detta kräver att djuret rör sig eller att djuret fästs i 
olika tortyrredskap för att blodet ska rinna ut. Det kan aldrig vara 
försvarbart i vår moderna, upplysta tid att ägna sig åt sådant djurplågeri. 
 
Det är också ett etiskt och moraliskt problem. Jag har träffat barn som haft 
genuint dåligt samvete för att de ätit kött från svenska slakterier. Skulle 
dessa barn få veta att de ätit kött från djur som delats medan de levde, vet 
jag inte hur de skulle kunna hantera sin vetskap. I dagens 
informationssamhälle vet även mycket unga hur de ska ta reda på 
upplysningar så att försöka hålla dem i okunskap är ingen idé. 
 
Sedan är hantering av kött från djur som delats medan de levde ett 
arbetsmiljöproblem. Personal ska handskas med detta. Jag skulle vägra! 
 
Hur ska skolan, vars syfte alltid varit att fostra de unga till goda kamrater 
och medkännande individer kunna förklara att det är godkänt att äta kött från 
djur som sönderdelats medan vi blir upprörda om barnen drar katten i svansen 
eller glömmer att ge kaninen vatten. Det är enligt Svensk lag åtalbart att dra 
vingarna av en fluga som lever. Möjligheten att fälla för djurplågeri är goda 
om någon anmäler och vittnar. 
 
Det är välkänt att en majoritet av USA:s massmördare visade grymhet mot 
djur redan i förskoleåldern och våld anses föda våld. Vilket samhälle ska vi 
ha? Ett där vi värnar om alla djur och avlivar så skonsamt som det bara går 
eller ett där grymhet och okänslighet tar över? 
 

 
forts. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 323 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts Ks § 235 
 
” Ersätt köttet från de djur som delats medan de lever och som vi importerar 

med en vegetarisk rätt. De allra flesta kan leva ett gott liv utan att äta kött 
och för de som inte kan eller vill det finns det svenskt att tillgå, t ex ortens 
renkött. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 55 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kostchef Camilla Grahn har 2014-10-07 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande: 

 
Den kyckling som motsvarade kommunens kvalitetskrav samt höll 
lägsta pris upphandlades vid förra livsmedelsavtalet. Den var 
halalmärkt och var slaktad på samma sätt som ej halalmärkt 
kyckling. Det enda som skilde var att man läste en bön över köttet så 
det var välsignat av Allah.  
 
Kommunen har beslutat att servera religionsneutral mat då man inte 
kan säkerställa att alla kommunens gäster kan göra ett aktivt val 
utifrån religiös ståndpunkt. 
Produkten finns inte längre med i kommunens produktion. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 324 
 

 
 
Utlottning av pengar som 
incitament för 
mantalsskrivning i 
kommunen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 236 Dnr 00318/2013 109
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” En summa pengar lottas ut till någon av de som vid viss tidpunkt 
finns skattskrivna i kommunen (förslagsvis 1 november). Alla som 
är skrivna i kommunen har lika stor chans att vinna. 
 

Genom att göra beloppet som lottas ut stort, kan man locka fler att 
flytta till kommunen, samtidigt som informationen om detta sprids 
gratis via sociala medier. 
 

Naturligtvis är tanken att pengarna som ska lottas ut, ska kunna tas 
från de pengar som de extra inflyttande bidrar med genom att de 
skriver sig i kommunen. 
 

Alternativt kan man tänka sig att någon/några näringsverksamheter i 
kommunen sponsrar pengar till vinstpotten (som utbyte för den 
reklam det innebär att vara sponsor ” 
 

Kommunfullmäktiges beslutade 2013-11-25 § 157 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på 
medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

 

Arvidsjaurs kommun arbetar idag aktivt med att få personer som bor 
eller arbetar i kommunen att också skriva sig här. En särskild funktion 
som inflyttningssamordnare finns. Kommunens invånarantal har också 
ökat vid de senaste officiella mätningarna. det är i dagsläget inte 
aktuellt att införa utlottning av pengar för att få människor att skriva sig 
i kommunen. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 325 
 

 
 
Reglemente för gemensam 
nämnd för drift av 
personalsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 237 Dnr 00224/2009 106
 
Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner har sedan 2009 ett 
samarbete om drift av personalsystem. Samarbetet innebär att de 
samverkande kommunerna använder det personalsystem som upphandlats 
och används av Skellefteå kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 68 bland annat att godkänna 
reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
En översyn av reglementet har resulterat i några förslag till revideringar. 
Beslut om ändringar i reglementet för gemensam nämnd för drift av 
personalsystem ska fattas av samtliga fullmäktige i de kommuner som ingår 
i nämnden. 
 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem har 2014-10-15 § 16 upprättat 
förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Anta reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem. 
2. Reglementet ska gälla från och med 2015-01-01. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 326 
 

 
 
Rekrytering av extern 
koncernchef / VD AKAB 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 238 Dnr 00203/2014 991
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Då det med automatik i vår kommun är så att kommunchefen utses som 

koncernchef för kommunens bolag så finns egentligen ingenstans där 
respektive företag kan få sin operativa styrning av och en riklinje för 
samverkan mellan företagens behov och andra gemensamma faktorer. 
Dessutom så ska kommunchefen vara kommunens ägarrepresentant och 
utifrån politiken kunna ställa krav och riktlinjer samt göra uppföljning på 
AKAB som en enhet. 
 
Då det dessutom är separat ersättning ekonomiskt till kommunchefen för 
dennes roll som AKAB:s chef så är detta givetvis en enkel sak att 
genomföra och med tydliga politiska direktiv göra AKAB till en 
framgångrik koncern. 
 
Utifrån detta anser jag att en extern chef för AKAB:s väl och ve tillsätts 
och att kommunchefens roll är det som omfattas i arbetsbeskrivningen, att 
utifrån politiken ge riktlinjer samt en vara ansvarig för en seriös 
uppföljning med proffessionella redovisningar från enheter samt 
gemensamt. Detta borde vara kommunchefens roll och ingå i 
kommunchefens arbetsuppgift. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Styrelsen för AKAB har yttrat sig i ärendet. De framför i yttrandet att 
kommunchefen som också är VD för AKAB är en del i kommunens strävan 
att hålla samman de kommunala förvaltningarna för att uppnå god 
koncernnytta. Koncernnyttan är högprioriterat av kommunfullmäktige och 
regleras i styrdokument för både bolagen och nämnderna. AKAB ser det 
därför som naturligt att kommunchefen även fungerar som VD för AKAB. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ovanstående. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 327 
 

 
 
Reglemente för 
verksamhets- och 
ekonomistyrning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 239  Dnr 00246/2014 003
 
Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen och omfattar 
hela kommunkoncernen. Målsättningen är att kommunens resurser ska 
användas effektivt och skapa största möjliga nytta för medborgaren. Nyttan 
för medborgarna följs upp genom de mål som sätts upp för nämnder och 
deras olika verksamheter. 
 
De övergripande reglerna från stat och myndigheter för ekonomistyrning 
utgör grunden för kommunens styrning. De styrmedel som finns är mål- och 
resultatplan samt uppföljning inklusive intern kontroll. 
 
Arvidsjaur kommuns nuvarande regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige 2008-04-07 § 42. 
Sedan reglerna infördes har ett antal förändringar skett, vilket medför att 
dokumentet är inaktuellt och behöver revideras.  
 
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Reglemente för verksamhets- och 
ekonomistyrning. Reglementet fastslår den yttre ram som gäller för 
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna 
ram fastställer var och en egna regler för styrning och uppföljning av mål 
och resurser, utifrån de förutsättningar som gäller för verksamheterna ifråga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-07 § 42 upphör att gälla. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 328 
 

 
 
Remittering 
 

Ks § 240 Dnr 00120/2014 009
 
Motion - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan 
 
Martin Nilsson (c) lämnar följande motion: 
 

Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaur 
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som 
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk. 
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar. 
 

Centerpartiet i Arvidsjaur vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se 
vilka möjligheter det finns att leda om denna trafik, via ex via Järnvägsgatan 
eller Sten Lestadiusvägen eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken. 
En omstyrning av trafiken kan dock få negativa effekter för näringsidkare på 
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget. 
 
Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

- Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter, 
"långtradare" inte sker på Storgatan. 

- Utredningen skall ta fram olika alternativ till om ledning och eller 
att under vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av 
tunga transporter. 

- Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för 
besöksnäringen, särskilt, drivmedelsanläggningar och 
matserveringar i de olika alternativen. 

- Trafiksäkerhetsanalysen i de olika alternativen skall redovisas. 

- Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur 
köpmannaförening. 

- Redovisningen skall föreligga senast 1 okt. 2014. 

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

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 47 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har 2014-10-10 lämnat yttrande i ärendet. 
 
forts. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 329 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personal- och arbetsutskottet 
. Näringslivsgruppen 

forts. Ks § 240 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2014-10-20 att ge 
näringslivsgruppen att till dagens sammnträde ta fram konsekvenser för 
handeln vid en begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan. I 
diskussionern ska barnperspektivet också beaktas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Återremittera ärendet till personal- och arbetsutskottet för inhämtande 
av synpunkter från kommunens näringslivsgrupp.  

2. Svar ska inlämnas senast 7 januari 2015. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 330 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 
 

Ks § 241 Dnr 00123/2014 009
 
Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens 
bolag 
 
Leif Enberg (v) har lämnat en motion där han vill att kommunen ser över 
möjligheten att avskaffa vice ordförandeposten i bolagen. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Styrelsen för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har yttrat sig i ärendet med 
synpunkten att de inte ser någon anledning av avskaffa rollen som vice 
ordförande i bolagen, samt att det kan vara logiskt att posten finns kvar i 
bolagen eftersom nämnderna i den kommunala organisationen har vice 
ordförandeposter. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Återremiss för att i enlighet med motionens intention, göra en utredning om 
kravet på viceordförandeposter, med hänsyn till lagstiftning och vilken 
ställning och befogenhet en vice ordförande i ett bolag har. 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Marcus Lundbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremittera ärendet till kommunchefen för att i enlighet med 

motionens intention, göra en utredning om kravet på viceordförande-
poster, med hänsyn till lagstiftning och vilken ställning och befogenhet 
en vice ordförande i ett bolag har. 

2. Svar ska inlämnas senast 7 januari 2015. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-11-05 331 
 
 

 
 
Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 242 Dnr 00003/2014 109 
 
Ordförande Lotta Åman informerar om följande; 
 
Båthusviken 
Personal- och arbetsutskottet samt berörda tjänstemän kommer att träffa 
arrendatorerna den 18 november 2014 för ett första samtal. 
 
Lidström såg 
Kommunen har beviljats 5 miljoner kronor bidrag till fortsatt sanering av de 
föroreningar som hittades i samband med den ursprungliga saneringen 2013. 
Saneringen beräknas vara färdigställd under hösten 2014.  
 
Vittjåkk 
För närvarande är 49 husvagnsplatser bokade. 
 
LTU 
Arvidsjaurs kommun har blivit en universitetslänk - kontakt mellan företag 
och näringslivskontoret. 
 
Bygdemedel 
Regeringen har haft SOU 2014:35 ”Vattenverksamhetsutredningens 
slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” 
ute på remiss. Trots att kommunen uppbär bygdemedel har finns Arvidsjaur 
inte med som remissinstans. Remissyttrande har trots det skickats från 
kommunen och även från kommunförbundet. 
 
BKM Mannesmann 
Tre personer är hittills anställda. Sammantaget kommer det att vara sju 
personer plus tre till fem som kommer att ingå i ett utbildningsprogram. I 
slutet på 2015 räknar företaget med att ha 25 anställda och ca 50 personer 
om två år. 
 
Studieresa till Skellefteå på samordningsförbundet och Urkraft 
Samordningsförbundet är representerade av Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun. 
Samordningsförbundet arbetar med att sätta individen i centrum och att 
personen bara ska behöva gå in genomen dörr. Urkraft arbetar med att städja 
personer som hamnat lite på sidan om. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 242 
 
Stärka ungas inflytande i den lokala demokratin 
Kultur- och fritidschef och barn- och utbildningschef har ansökt om pengar 
hos myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till att stärka ungas 
inflytande i den lokala demokratin. 
 
Digital agenda 
En digital agenda kommer att upprättas för Arvidsjaurs kommun. I den ska 
det ingå behov, finansiering, samhällsbyggnad och en tidplan. 
 
Hålhyror på flygplatsen 
Sju kontor, timmar i klassrummet samt 1/3 del av hangar kommer BKM 
Mannesmann att hyra, vilket resulterar i mindre hålhyror för kommunen. 
 
Konferens om samarbete med Nordnorge och norra Sverige 
Företrädare för kommunerna Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, 
Älvsbyn, Boden och Luleå tillsammans med företrädare för näringsliv, 
akademi och regionala representanter har träffats för att diskutera samverkan 
som ska  bidra till en gemensamt starkare och livskraftigare region. 
 
Ett av de kritiska projekten för att säkra infrastrukturen som binder ihop 
regionen är Tjernfjellstunneln, på riksgränsen mellan Arjeplog och Saltdal. 
Gruppen ser positivt på möjligheterna att knyta ihop regionen och 
infrastrukturen i de båda länderna när tunneln byggs. Det kan skapa jobb 
och tillväxt inom industri och besöksnäring samt främja rörlighet i regionen. 
 
Gruppen ser också att det finns en möjlig förutsättning på samarbetet för att 
säkra kompetensförsörjning till arbetsmarknaden och för att stimulera utbyte 
mellan universitet och andra aktörer för att möjliggöra för fler att utbilda sig 
i regionen. Det är uppenbart att näringslivet tjänar på att vidga sin marknad 
och skapa fler kundrelationer. Den bredd som finns i spannet väst-öst i 
regionen öppnar nya möjligheter för växande företag som kan ge fler jobb 
och tillväxt. 
 
Nästa steg är fördjupad samverkan i regionen och fortsatt dialog för att 
identifiera konkreta möjligheter för samarbete. 
 
_____ 

Justerandes sign  
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 243 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 22-27 2014 
 Kommunstyrelsens ekonomiutskott  §§ 3-3 2014 
  
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 43-48 2014 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 13-13 2014 
 

 Rektor Kristina Johansson 
 Tillsvidareanställning §§ 6-7 2014 
 

 Teknisk chef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 4-7 2014 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Kerstin Olla 
 Beslut om utlämnande av allmän handling  §§ 3-3 2014 
  
 Fastighetschef Sara Persson 
 Utarrendering/upplåtelse av kommunens mark om 
 höst fem år i sänder   §§ 1-1 2014 
 

 Projektingenjör Johan Åberg 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 59-65 2014 
 

 Chef Renhållning/Avfall Johan Åberg 
 Beslut om uppehåll i sophämtning §§ 26-33 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
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Meddelandeärenden 

Ks § 244 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Nytt riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015 
- SKL’s styrelse 
 

* Nytt riksavtal för utomlänsvård 
- Sveriges kommuner och landsting 
 

* Cirkulär 14:39 - Budgetförutsättningar för åren 2014–2018 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 14:40 - Budgetförutsättningar för åren 2014–2018 
- Sveriges Kommuner och Landsting - Justering 
 

* Cirkulär 14:42 - Internräntan för 2015 revideras 
- Sveriges Kommuner och Landsting - Justering 
 

* Lägesrapport ensamkommande barn 
- Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
Lägesrapport ensamkommande barn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



 

 

 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
Sammanträde: 2014-11-05 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren 1          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Tycko Johansson 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund -          

 9 Leif Andersson -          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Lars Ralph 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström           

 2 Erik Johansson           

 3 Ylva Stråhle Andersson           

 4 Viktoria Lidström           

 5 Vakant           

 6 Åsa Ögren 1          

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark 1          

 9 Ann-Karin Sörmo 1          

 10 Bjarne Hald           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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