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Sammanställning  - Kommunstyrelsens verksamheter 
Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

2015 Jan Apr 15 avvikelse 2015 
Budget-
prognos 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM   

Kostnader 3 375 750 3 375 

Intäkter -675 -35  -675  

NETTO 2 700 715 185 2 700 0

  KOMMUNSTYRELSEN 

Kostnader 12 865 3 749 12 865 

Intäkter -400 -131  -400  

NETTO 12 465 3 618 538 12 465 0

  TEKNISKA 

Kostnader 38 862 14 247 38 453 

Intäkter -12 316 -4 026  -12 245  

NETTO 26 546 10 221 -1 371 26 208 338

  FASTIGHETER 

Kostnader 22 258 7 230 21 508 

Intäkter -34 191 -11 340  -34 191  

NETTO -11 933 -4 110 132 -12 683 750

  AFFÄRSVERKSAMHET 

Kostnader 30 411 9 250 31 327 

Intäkter -32 775 -11 451  -34 118  

NETTO -2 364 -2 201 1 413 -2 791 427

  STÖDFUNKTIONEN 

Kostnader 27 175 10 673 28 742 

Intäkter -6 699 -2 948  -8 550  

NETTO 33 442 7 725 -900 20 192 283

  
NÄRINGSLIV O 
ARBETSMARKN 

Kostnader 33 836 10 818 34 568 

Intäkter -29 462 -9 897  -36 615  

NETTO 4 374 921
537

‐ 2047 6 421

FRITID OCH KULTUR 

Kostnader 16 288 5 983 16 183 

Intäkter -1 627 -647  -1 697  

NETTO 14 661 5 336 -449 14 486 175
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 66 925 22 225 85 58 530 8 394
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10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare 

  2014   2014   

Tkr Budget Redovisat
Förbr. 
i %  Redovisat Förändring  Prognos

            
Personal 1 762 456 26 574 118 1 762
Verksamhet 1 613 299 19 278 -19 1 613

     
     

Summa kostnader 3 375 755 22 852 97 3 375
Intäkter --675 -35 5 -233 -198 --675
Internhyror      
Summa intäkter -675 -35 25 -233 -198 -675
Netto 2 700 720 27 619 -101 2 700
 
Specifikation Kommunfullmäktiges verksamheter 
 

Årsbudget
Utfall Jan-
Apr Periodavvik

Utfall 
2014 PROGNOS

Kommunfullmäktige 564 174 18 109 564
Stöd politisk verksamhet 736 231 14 237 736
Överförmyndare 600 217 17 229 600
Revision 790 93 170 40 790
Valnämnden 10 4 1 4 10
Summa Kf 2700 719 181 619 2700
 
Verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som under perioden har haft 2 
sammanträden. 
 
Mandatfördelning 2011-2014-10-14  Mandatfördelning 2014-10-15 -2018 
Socialdemokraterna 15 mandat Socialdemokraterna  12 mandat 
Vänsterpartiet 4 mandat  Vänsterpartiet   4 mandat 
Centerpartiet  8 mandat Centerpartiet    9 mandat 
Nya Moderaterna 2 mandat  Nya Moderaterna  1 mandat 
Folkpartiet 1 mandat Folkpartiet  1 mandat 
Sverigedemokraterna  1 mandat Sverigedemokraterna 2 mandat 
SUMMA 31 mandat SUMMA  29 mandat 
 
Händelser av betydelse 
En fast beredning finns under kommunfullmäktige som är Mål, Utvärderings- och 
Demokratiberedningen. Bostadsförsörjningsberedningen har påbörjat sitt arbete under 2013. 
 
Framtiden 
För 2015 är endast en av Sverigedemokraternas platser bemannad. 
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117 Överförmyndare 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 103 229 439 903 200 

Verksamhet  97 23 23 97 0 

Internhyror  0 0 0 0 0 

Summa kostnader 1 200 252 463 1 000 200 

Intäkter  -600 -35 -233 -400 -200 

Netto  600 217 229 600 0 

 

Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Läns-
styrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det 
förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godman-
skap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över 
förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Rekrytering, 
utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur ca 32 ensamkommande flyktingbarn, varav 28 har fått permanent 
uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 80 flyktingbarn. 
Arvidsjaurs Kommun har 2015-02-01 skrivit ett nytt avtal om 38 platser för ensamkommande, en 
ökning på 18. Ny lagstiftning från 2015-01-01 där överförmyndaren har fått ett utredningsansvar 
i nya godmans- /förvaltarärenden samt ett större ansvar för utbildning av goda män och 
förvaltare. 
 
Ekonomi 
Det har varit en ökning av svåra godmanskap/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att kunna 
rekrytera ställföreträdare. Detta har påverkat ekonomin negativt. Tyvärr är detta en trend som 
håller i sig och detta påverkar ekonomin framöver.  Vid årets slut kommer budget och utfall vara 
i balans. 
 
Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid har utökats för att motsvara ökade krav från mottagande at 
ensamkommande flyktingbarn och ny lagstiftning. 
 
Framtid 
Inga kända förändringar. 
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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Revision 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  185 76 39 185 0 

Verksamhet  680 18 0 680 0 

Summa kostnader 865 93 40 865 0 

Intäkter  -75 0 0 -75 0 

Netto  790 93 40 790 0 
 
 
Valnämnden 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  0 4 4 0 0 

Verksamhet  10 0 0 10 0 

Summa kostnader 10 4 4 10 0 

   

Netto  10 4 4 10 0 
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11 Kommunstyrelsen 

Tkr 20150101-20150430 

  Budget Redovisat 

Förbrukat 
av budget 

% 
Redovisat 
201401-04 

Prognos 
2015 

Personal  1 328 429 32 2 540 1 328

Verksamhet 8 764 2 296 26 4 848 8 764

Internhyra 2 773 924 33 0 2 773

       

Summa kostnader 12 865 3 749 29 7 368 12 865

       

Intäkter -400 -131 33 -828 -400

       

Netto 12 465 3 618 29 6 540 12 465
Resultat          538                    -1 308 

 
Verksamhetens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter 
 
Händelser av betydelse 
Vissa verksamheter som legat direkt under Kommunstyrelsen har fr o m 2015 överförts till 
Tekniska kontoret 
 
Ekonomi 
Avgångsarvode till befattningshavare som avgått har ökat personalkostnaderna föregående år 
 
Framtid 
Budget ser ut att kunna hållas. Avvikelser finns under Krisberedskap med -100 tkr. Bedömning 
görs att kostnader direkt under KS kan sänkas med samma belopp på grund av  
kostnadssänkande åtgärder. 
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Specifikation över Kommunstyrelsens verksamheter 
 

Årsbudget Utfall Förbrukad Utfall Prognos 
2015 20150430 budget % 20140430 2015

Kommunstyrelsen 4 977 1 661 33 2 819 4877
Förl pensförmån förtroend 25 0 0 7 25
Föreningsbidrag 0 1 0 -181 0
Allmänna utredningar 75 0 0 0 75
Strukturåtgärder 730 0 0 120 630
Fysisk planering 0 0 0 106 0
Arvidsjaurs Stadsnät 130 30 23 60 130
Näringslivsstöd 78 0 0 0 78
Stöd till koncernen 5 350 1 513 28 2 117 5350
Allmän markreserv 0 3 0 -88 0
Gemensam verksamhet 0 0 0 270 0
Exploateringsverksamhet 0 0 0 -42 0
Bostadsanspassning 1 200 432 36 317 1200
Bidrag till vägar 0 0 0 560 0
Bidrag till gårdbelysning 0 0 0 0 0
Bidrag till enskilt VA 0 0 0 10 0
Kollektivtrafik 0 0 0 411 0
Krisberedskap -100 -22 22 54 0

12 465 3 618 29 6 540 12 465

Fetstilsmarkerade verksamheter har överförts till Tekniska kontoret fr o m 2015 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Uppföljning 2015-04 Bostadsanpassning 
 
 Årsbudget  Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  0 33 41 102 -102

Verksamhet  1 200 399 277 1 098 102

Internhyror  0 0 0 0 0

Summa 
kostnader  

1 200 432 317 1 200 0

   

Intäkter  0 0 0 0 0

   

Netto  1 200 432 317 1 200 0
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Verksamhetsberättelse/ekonomi 
32 ansökningar är inkomna denna period, 33st beslut är tagna, till en kostnad av 536150 kr. 
Bokförd kostnad för perioden är 432tkr.  
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit och att ett antal 
anpassningar från år 2014 och även något från 2013 ej ännu är utförda och betalda, är hela årets 
budget troligen inbokad, se prognos kolumn. I snitt beslutar kommunen om ca 69 
bostadsanpassningsbidrag per år. Detta innebär att fler ansökningar om bostadsanpassningsbidrag 
kommer att inkomma till kommunen. Kostnaderna för dessa är svåra att bedöma eftersom de 
beror på hur omfattande anpassningarna är.  
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den 
handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir 
helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas nedan. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
 

Diagram 1. Kostnader och budget år 2015. 
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Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1999 och framåt. 
 

 
 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1999 och 
framåt. 
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Krisberedskap 
 
Tkr   2015   2014    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % 
Redovisa
t 

Förändr   
i % Prognos

Personal  250 83,9 34 38,7 117 250 

Verksamhet 50 22,5 45 15,6 44 135 

       

Summa kostnader 300 106,4 35 54,3 96 385 

        

Intäkter -400 -128,4 96 -0,0  -385,2 

       

Netto -100 -21,6  -330,5  0 

    
 
Verksamheten 
Kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem regleras i kommunöverenskommelsen 
och har sin utgångspunkt i begreppet extraordinär händelse i fredstid och bygger på lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Detta innebär följande enligt kommunöverenskommelsen om 
kommunens krisberedskap: 
 
Den statliga ersättningen för kommunens krisförberedande arbete år 2015 beräknas till 385 236 
kr. Utbetalning sker i slutet av juni.  
 
Under året deltar Arvidsjaurs kommun tillsammans med länsstyrelserna i Västerbotten och 
Norrbotten, kommuner och övriga berörda myndigheter i gemensam beredskapsplanering för 
dammbrott i Skellefteälven. En handlingsplan och information till allmänheten ska tas fram under 
2015. 
 

 Ny Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 tas fram. 
 

 Ombyggnation av kommunal ledningsplats - projekt 
 

 Styrelseplanering 
 

 Kontinuitetsplanering för VA 
 

 Utbildning och övning 
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Händelser av betydelse  
Bidrag som lämnas av MSB betalas ut först i Juni månad. Summa kostnader för personal och 
verksamhet rymmer den halvtid som kommunens beredskapssamordnare står för. 
Kommunen avser att nyttja hela bidraget till uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommunens 
åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Ekonomi  
Beredskapssamordnare avser att öka kostnaderna för posten verksamhet då vi kommer att anlita 
konsult för framtagande av kontinuitetsplaner.  
Prognosen är att hela statliga bidraget ska förbrukas. 
 
Personal  
Beredskapssamordnare på halvtid.  
 
Målrapportering 
 
Målsättning Krisberedskap 
Att genomföra de uppgifter som kommunen måste göra för att nå nivån helt uppnått enligt 
kommunöverenskommelsen och lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Ersättning till kommunerna 
betalas ut i enlighet med 5 kapitlet 1 § i lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där står att kommunerna 
skall få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 
kapitlet LEH. 

Dessa uppgifter är: 
 

• Risk- och sårbarhetsanalyser 
• Plan för hantering av extraordinär händelse 
• Geografiskt områdesansvar 
• Utbildning och övning 
• Höjd beredskap 
• Rapportering till staten 
 
Beredskapssamordnare ska verka för att öka kommunens krisberedskapsförmåga för att samhället 
ska kunna förebygga, förbereda, motstå och hantera en extraordinär händelse. Verka för att 
tjänstemän och politiker utbildas och övas. 
 
Kommunen uppskattar att målen är helt uppnådda då samtliga uppgifter enligt LEH är utförda 
eller arbete med dessa pågår fortlöpande. 
 
 
Erika Resin 
Beredskapssamordnare 
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Tekniska enheten Exkl. Camp Gielas, VA, Avfallsenheten och fastigheter 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  16 434 5 357 4 944 16 492 -58 

Verksamhet  21 534 8 591 7 181 21 067 467 

Internhyror  894 298 234 894 0 

   

Summa kostnader  38 862 14 247 12 359 38 453 409 

   

Intäkter  -12 316 -4 026 -4 002 -12 245 -71 

   

Netto  26 546 10 219 8 357 26 208
338 

 
 
Verksamheten 
Översiktsplaneringen fortgår. Planen är för närvarande ute på granskning. Vi har nu kommit så 
långt i Vittjåkksprojektet att vi efter en hel del förberedande arbeten lämnat in en officiell 
ansökan till Länsstyrelsen. I ansökan begär vi att Länsstyrelsen lyfter bort reservats-
bestämmelserna för vissa ytor anslutning till skidbacken. Dessa ytor ska kommunen sedan kunna 
köpa av Naturvårdsverket för att kunna sälja vidare till någon exploatör som kan bygga stugor 
och hotell på området.  
Vi testar att förse våra entreprenadmaskiner med GPS för att underlätta uppföljning. 
Vi driver Ringelvallen och Isladan i egen regi sedan årsskiftet. Det fungerar utmärkt. 
Under perioden har följande verksamheter flyttats till Tekniska: Bidrag till enskilda vägar, bidrag 
till gårdsbelysning, bidrag till enskilt VA, lokal landsbygdstrafik, industrimark, allmän 
markreserv, exploateringsverksamhet och bostadsmark. 
 
Händelser av betydelse  
Vi driver för första gången i modern tid Ringelvallen och Isladan i egen regi. Det fungerar 
utmärkt. 
Simkunnigheten i årskurs tre blev återigen 100 %. 
 
Ekonomi 
Kostenheten prognosticerar minskade intäkter för portioner till äldreomsorgen samt högre 
personalkostnader. Park och anläggningar prognosticerar lägre personalkostnader och högre 
intäkter än budgeterat.  För lokaltrafikens verksamhet beräknas lägre kostnader gentemot budget 
med knappt 390 tkr. I stort sett i de övriga verksamheterna prognosticerar vi att följa budget. 
 
Personal 
Sjuktalen ligger nära 0 utom på kostenheten där de ligger på 4 %. 
 
Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekt av olika slag tenderar att bli allt fler och det blir allt viktigare med 
snabb handläggning av dem. 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef  
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600 Tekniska ledning   
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 402 543 439 1 402 0 

Verksamhet  874 143 327 874 0 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  2 276 686 766 2 276 0 

   

Intäkter  -129 -75 -129 -129 0 

   

Netto  2 147 610 637 2 147 0 
 
Verksamheten 
Enheten arbetar med GIS-utveckling, karthantering, detalj- och översiktsplanering. 
Samhällsbyggnadsservicen gentemot befintliga och nya företag är i växande. 
Enheten handlägger även investeringsredovisningen, konsumtionsfaktureringen samt tekniskas 
ekonomi. 
 
Översiktsplaneringen fortgår. En detaljplan är i slutskedet och två i startgroparna. 
Vi har fått besked om att vi fått 375 tkr i LONA-pengar att användas till förbättring av vandrings- 
kanot- och skoterleder. Dessutom ska vi ta fram turistbroschyrmaterial över våra leder inom 
ramen för projektet. 
 
Händelser av betydelse  
Vi har nu kommit så pass långt i Vittjåkksprojektet att vi lämnat in en officiell ansökan till 
Länsstyrelsen. I ansökan begär vi att de ska lyfta bort reservatsbestämmelserna för vissa ytor i 
anslutning till skidbacken och därefter sälja området till kommunen för vidare försäljning samt 
exploatering. 
 
Ekonomi 
Utfallet följer budget på det stora hela. 
 
Personal  
Sjuktalen ligger nära 0. Däremot är graviditeter och VAB rikligt förekommande. 
 
Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekten tenderar att öka och det blir allt viktigare med snabba 
handläggningsprocesser. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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621 Gatuenheten 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 326 507 462 1 332 -6 

Verksamhet  5 970 2 750 2 602 5 971 -1 

Internhyror  83 28 0 83 0 

   

Summa kostnader  7 379 3 285 3 064 7 386 -7 

   

Intäkter  -1 981 -601 -546 -1 981 0 

   

Netto  5 398 2 684 2 518 5 405 -7 
 
Verksamhetsberättelse 
Gatuenheten sköter de gator där kommunen är huvudman. Dessa gator är i Arvidsjaurs tätort, 
samt Vittjåkksvägen. Gatuenheten sköter även den allmänna vägbelysningen. Vi har 2 377 
ljuspunkter på 41 platser runt om i kommunen. Gatuenheten ansvarar också för offentlig 
renhållning.  
 
Plogningen utförs av totalt fem maskiner varav två är egna och övriga entreprenörer. Vid 
snöbortforsling tar vi in externa lastbilar samt bär snö med hjullastare där vi har snötippar på 
samhället. Isrivning sker med väghyvel och hjullastare.  
 
Sommarunderhåll utförs till viss del i egen regi. Skyltar och mindre lagningar utför vi själva 
medan den stora volymen sker genom entreprenör. 
 
Skötsel av vägbelysning sker i huvudsak via entreprenör. 
 
Offentlig renhållning sker i huvudsak i egen regi. Parkenheten utför det mesta av det arbetet.  
 
Verksamheten 
 
Vinterväghållning 
Denna vinter har varit mild. Snödjupet har varit normalt men den snö som fallit har varit varm 
(kramsnö) och därmed trampats fast fortare än normalt. Det har medfört att vi har hyvlat gatorna 
mer än normalt. Vid ett tillfälle föll det ca 60-70 cm snö inom tre dygn och det medförde en del 
störningar och extraresurser kallades in för att få bort snön.  
 
Sommarunderhåll 
Upphandling av en ny markentreprenör pågår. 
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Vägbelysning 
Seriebyten av ljuskällor har utförts. Reparationer av kabel samt flera armaturer har bytts ut på 
grund av fel. Vattenfall har flaggat för markförläggning av kabel, på ett flertal ställen, där vi har 
samförlagt belysning och elkabel i luftledning. 
 
Offentlig renhållning 
Endast mindre insatser har utförts. 
 
Händelser av betydelse  

 Upphandlingen av markentreprenör strular och är under överprövning. 
 Vi hade ett kraftigt snöfall under en period som krävde extraresurser vilket ökat 

kostnaden. 
 Vattenfall har flaggat för markförläggning av kabel där vi har samförlagt belysning och 

elkabel i luftledning, på ett flertal ställen. Vi kommer att, på de flesta ställena 
markförlägga vår kabel också så vi slipper ta över en massa onödiga stolpar.  

 Vi har testa att installera GPS i två maskiner för att se hur det fungerar med uppföljning 
och om det eventuellt skulle gå att utifrån den även ta fram fakturaunderlag som 
entreprenören kan fakturera utifrån. 

 
Ekonomi 
Vi ligger i fas med budget på alla verksamheter förutom vinterväghållningen där vi ligger ca 100 
tkr för högt. Detta reglerar vi genom mindre sommarunderhåll. Desamma gäller 
personalbudgeten där vi ligger något högre vilket också beror på vinterväghållningen. Vi kommer 
att klara budget. 
 
Personal  
Två heltidsanställda. 
 
Framtiden 
Upphandling av traktor-, lastbils- och väghyveltjänster kommer att ske i år. Då kommer vi att 
montera in GPS-enheter i maskinerna för uppföljning och fakturering. Vi har testat två typer av 
GPS-fabrikat med tillhörande webbtjänst vilket fallit väl ut. 
 
Vi kommer att fortsätta byta ut kvicksilverarmaturer mot LED. 
 
Vi kommer att byta ut våra högtrycknatriumljuskällor (orange ljus) till en ljuskälla med vitare 
ljus vid ordinarie seriebytesintervall. Detta kommer visserligen att kosta något mer, men vi 
kommer att få ett bättre och trevligare ljus. 
 
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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631 Park och anläggningar 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 771 246 197 1 593 178 

Verksamhet  1 440 286 368 1 440 0 

Internhyror  43 14 0 43 0 

   

Summa kostnader  3 254 546 565 3 076 178 

   

Intäkter  -1 390 -482 -390 -1 410 20 

   

Netto  1 864 64 175 1 666 198 
 
Verksamhetsberättelse 
Parkenheten har hand om kommunens skog, grönytor, parker, lekparker samt vissa 
fritidsanläggningar. 
Parkverksamheten bedrivs främst mellan maj och oktober då det är barmark.  
Fritidsanläggningarna är Ringelvallen, Ringelhallen samt de skidspår och tennisplaner som finns 
ute i byarna. Kommunen betalar ett driftsbidrag till föreningar i byarna för drift av dessa skidspår 
och tennisplaner. 
 
Verksamheten 
 
Skog 
Ingen verksamhet under denna period. 
 
Park 
Parkverksamheten bedrivs till största del mellan maj och oktober. Denna tertial består främst av 
planering inför sommaren. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Löpande skötsel och underhåll samt utbetalning av driftsbidrag. 
 
Händelser av betydelse  
Nytt för i år är att kommunen inte har något driftsavtal med en förening för drift av Ringelhallen 
och Ringelvallen. Parkenheten har utökat med en heltidsanställning för detta ändamål. 
Parkenheten väntar fortfarande på att politiken ska besluta om det förslag till ändringar / 
borttagning av vissa driftsbidrag som betalas ut till olika föreningar. Detta lades 2014 på is av 
politiken i väntan på det reviderade fritidspolitiska programmet.  
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Ekonomi 
Utfallet för personalkostnaderna är lågt eftersom parkverksamhetens säsongsanställda anställs 
under perioden maj till oktober när verksamheten är som störst. Dock är de högre jämfört med 
föregående år i och med en heltidsanställning för skötsel av Ringelvallen och Ringelhallen. 
Verksamhetskostnaderna har minskat på grund av att inget driftsbidrag för skötsel av 
ovanstående anläggningar utbetalats. 
Intäkterna har denna tertial varit högre än föregående år och detta beror på intäkter för skog som 
utfördes under 2014 samt en intäkt på försäljning av Holder. 
 
Prognos 
Parkenheten avser att förbruka mindre medel än budgeterat och detta beror på att parkchefen är 
delvis föräldraledig. 
 
Personal  
Parkchefen arbetar 25% åt VA samt en heltidsanställd. Parkchefen har varit delvis föräldraledig. 
Sjukfrånvaron är 0%. 
 
Framtiden 
Vi ska jobba för att ha attraktiva parker och grönområden. Fokus kommer att ligga på de områden 
som är mest besökta eftersom det inte finns resurser för att hålla alla områden i toppskick och vi 
måste därför prioritera. 
 
Alla allmänna platser innefattas av Boverkets regler om tillgänglighet och enkelt avhjälpta 
hinder. Vi måste aktivt jobba med att göra våra områden mer tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Parkenhetens maskinpark börjar bli gammal och är i behov av uppgradering. 
 
 
Erika Harr 
Parkchef 
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671 Centrumbadet 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  2 775 857 829 2 775 0 

Verksamhet  419 145 161 419 0 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  3 194 1 002 990 3 194 0 

   

Intäkter  -760 -231 -233 -760 0 

   

Netto  2 434 771 757 2 434 0 
 
Verksamhetsberättelse 
Centrumbadet i Arvidsjaur omfattas av verksamheterna äventyrsbad, simbassäng och sporthall. 
Under sommaren finns det en 50 meters simbassäng utomhus.  
 
Verksamheten  
Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. 
Sporthallen i centralorten upplåts till grundskolan på dagtid samt till föreningar kvällar och 
helger under hela året. Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att 
underhålla anläggningen och förbereda sommar respektive vintersäsong. 
 
Händelser av betydelse  
Simkunnighet 
  
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2015 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 
2014 var simkunnigheten 100 %. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad 
under vårterminen. 97 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
normala löneökningar. 
 
Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt. Verksamhetskostnaderna är något lägre jämför 
med samma period föregående år. 
 
Centrumbadets intäkter är liknade jämfört med samma period föregående år.  
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med 
Camp Gielas. Glädjande nog har ingen personal vid Centrumbadet varit sjukskriven under årets 
första tertial. Personalen har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
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Framtiden 
Vi hoppas att sommaren får fint badväder och att turistströmmarna genom kommunen är positiva. 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
 
Katarina Landstedt 
Föreståndare  
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691 Arrenden, lokaltrafik, bidrag 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  0 0 0 0 0 

Verksamhet  3 590 1 553 1 491 3 202 388 

Internhyror  0 0 0 0 0 

      

Summa kostnader  3 590 1 553 1 491 3 202 388 

      

Intäkter  -106 -64 -641 -115 9 

      

Netto  3 484 1 488 850 3 087 397 
 
Verksamheten  
 
Bidrag enskilda vägar 
Bidrag till enskilda vägar enligt gällande regelverk har betalats ut. Utöver detta regelverk finns ett 
politiskt beslut att kommunens ska ge de enskilda vägarna i Glommersträsk och Moskosel 100 % 
bidrag. 
 
Bidrag till gårdsbelysning 
Inga bidrag utbetalda 
 
Lokaltrafik 
Verksamheten bedriver linjetrafik inom kommungränsen genom Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Verksamheten står även för lokal- och städkostnader för 
väntsalen samt för snöröjning av hela Busstationen. 
 
Kommunerna betalar den trafik som går inom kommungränserna medan Landstinget står för 
trafik mellan kommungränserna. Inom Arvidsjaur kommun har vi denna inomkommunala 
linjetrafik. 
 
Linje 131 Ledvattsfors – Storberg – Arvidsjaur 
Linje 133 Moskosel – Auktsjaur – Arvidsjaur 
Linje 135 Järvträsk – Arvidsjaur 
Linje 137 Gråträsk – Pjesker – Arvidsjaur 
Linje 138 Lauker - Arvidsjaur 
 
Bidrag enskilt VA 
Inga bidrag utbetalda 
 
Allmän markreserv, industrimark, exploateringsverksamhet och bostadsmark 
Arrenden för mark-, skylt- och nyttjanderättsavtal. 
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Händelser av betydelse  
 
Bidrag enskilda vägar 
Regelverket för bidrag till enskilda vägar har setts över och ligger hos politiken för beslut. I och 
med denna översyn har även frågan angående hur kommun ska behandla de enskilda vägarna i 
Moskosel och Glommersträsk lyfts. Vi kommer att upphandla snöröjning för dessa vägari 
samband med att en ny snöupphandling görs för kommunens vägar i väntan på politikens beslut. 
 
Ekonomi 
 

Bidrag enskilda vägar 
Utfallet denna tertial jämfört med föregående år är 121 tkr högre. Bidrag till de enskilda vägarna 
är något lägre än föregående år men det är snöröjningen i Moskosel och Glommersträsk som gör 
att det är ett högre utfall. Detta beror främst på faktura för plogning i Moskosel för februari till 
dec 2014 först inkommit 2015. 
 
Lokaltrafik 
Vi beräknas klara budget med god marginal, prognos +387 tkr 
 
Allmän markreserv 
Arrendeintäkterna beräknas överstiga budget med 9 tkr. 
 
Personal 
 
Framtiden 
 

Bidrag enskilda vägar 
Det politiska beslutet angående bidrag till enskilda vägar samt hur de enskilda vägarna i 
Moskosel och Glommersträsk ska behandlas kommer att innebära förändringar.  
 
Lokaltrafik 
Kollektivtrafiken inom Arvidsjaur kommun kommer troligtvis inte öka den närmaste tiden.  
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771 Kostenheten  
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  9 160 3 204 3 017 9 390 -230 

Verksamhet  9 241 3 714 3 723 9 161 80 

Internhyror  768 256 234 768 0 

        

Summa kostnader  19 169 7 175 6 974 19 319 -150 

        

Intäkter  -7 950 -2 573 -2 704 -7 850 -100 

        

Netto  11 219 4 602 4 270 11 469 -250 
 
Verksamheten 
Kostenheten är organiserad under tekniska förvaltningen och under teknisk chef. Enheten styrs 
övergripande av kostchef, en restaurangchef och tre produktionsansvariga kockar. Kostenheten 
har fyra produktionskök: Restaurang Mathörnan på Parkskolan i Glommersträsk, Restaurang 
Ringelbiten på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Restaurang 
Spiskroken på Ringelsta äldreboende. 
 
Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår strävan är god, näringsriktig och 
säker mat, som speglar lokal matkultur och årstidernas växlingar. 
 
Händelser av betydelse  
Vi sköter vikarieanskaffningen via poolen nu och det är svårt att hitta vikarier. 
Kostfrågor har varit heta ämnen och diskuterats flitigt. Detta har lett till närmare och nya former 
av samarbete mellan verksamhet, skola och politik. Ringelskolan har fått tillbaka sitt 
personalrum. 
 
Ekonomi  
Budget för intäkter, personalkostnader och hyror är konstanta över året och övriga 
verksamhetskostnader är fördelad med 60 % tillhörande perioden januari till augusti samt 40 % 
till perioden september - december. 
 
Intäkterna minskar något i och med nedläggning av borgargården och på så sätt färre portioner till 
äldreomsorgen. 
 
Personalkostnaden saknar del för sjuklön och semesterersättning.  
 
Verksamhetskostnaden ser ut att i det stora hela följa budget, förutom hyran på Spiskroken där 
kostnaden (ca 476 tkr) för en justering av hyrd yta inte är överförd till soc vilket korrigeras till 
nästa period. 
 
Personal  
Kostenheten har 21 anställda (inkl. kostchef) på 20 tjänster. Sjukfrånvaron ligger för perioden 
januari till april på 4 % vilket är en minskning i jämförelse med samma period 2014 (då låg det 
på 5,11 %).   



Delårsredovisning Januari- April 2015 – Kommunstyrelsens verksamheter 23 (66) 
 

 

Måluppfyllelse och kvalitet  
 Internkontroll: Har kollat inköp mot gällande prislista (uppdaterat prislistorna på e-

avrop.se), köp av kampanjvaror och avtalstrohet. Det ser bra ut i de kontroller jag gjort. 
 Måltidspriserna ligger kvar på 60:- utifrån senaste beräkningarna. 
 Öka andelen nöjda matgäster: Elev och personalenkät om skolmaten ligger ute under 

vårterminen. Redovisar resultat i delåret efter sammanställning. 
 Andel ekologiska livsmedel, redovisas i årsrapporten.  
 Näringsriktig mat: Utvärdering av skolmaten har gjorts via skolmat Sverige och vi ser 

samma resultat som tidigare. Vi når sannolikt rekommendationen för järn och fibrer och 
når inte ändå fram vad gäller fettkvalitet och D-vitaminer.  

 Spegling av lokal matkultur och årstider: Vi har uppmärksammat samernas nationaldag i 
våra matsalar. Då har vi serverat renköttsoppa eller blodpalt 

 
Framtiden  
Kostpolicy; Information har skett till elevråd, personalmöten, föräldraråd, i nämnder och inför 
politiken. En övergripande policy är under utarbetning, den ska diskuteras med personal i berörda 
verksamheter, i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och slutligen upp till beslut. 
Beräknar att beslut kan tas hösten 2015 och att ev. förändringar tas i bruk tidigast våren 2016. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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Fastigheter 
 
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos
Personal 8 742 3 002 2 918 8 742
Verksamhet 13 516 4 228 4 530 12 766
Internhyror 0 0 0 0

Summa kostnader 22 258 7 230 7 449 21 508

Intäkter -34 191 -11 340 -9 772 -34 191

Netto -11 933 -4 110 -2 323 -12 683
 
Verksamheten  
Mycket tid har gått till planering och upphandling för underhållsprojekt som ska utföras under 
året. Många papptak ska läggas om. Kommunhusets skiffertak bytas ut, Parkskolan ska renoveras 
utvändigt. På Tallbackaskolan ska nya mattor läggas in i delar av källaren. WC/dusch ska 
renoveras på Fridhemsskolan och A-huset på Sandbacka. Energieffektivisering av belysning ska 
utföras, Larm ska bytas ut på Fridhemskolan, Sandbackaskolan och Medborgarhuset. Underlag 
för en mer långsiktig underhållsplanering bör tas fram men på grund av resursbrist så har detta 
inte hunnits med.  
 
Händelser av betydelse  
Ny internhyra tillämpas fr o m 2015. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger lite högre på grund av en hög sjukfrånvaro på städ. Det ska regleras 
under året då minskade vikariekostnader väntas under semesterperioden. 
750 tkr från verksamhet ska omfördelas till investeringsmedel. Budgeten ska alltså minskas med 
motsvarande belopp enligt beslut i maj 2015. I övrigt beräknas verksamhetskostnaderna och 
intäkterna hålla budget. 
 
Personal  
Fastighetsenheten har 19,4 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en städchef, en 
ekonom på 15 %, 2,6 fastighetsskötare och 14,6 städpersonal. 
Sjukfrånvaro 8,9 %. varav 5,9 % är långtidsjukskriving. 
 
Framtiden 
Komponentavskrivning ska införas vilket kan komma att påverka framtida budgetering. 
Eventuellt ska Åkerbärets före detta lokal på Slalomåkaren 2-3 ställas iordning till förskola under 
sommaren för att vara klar till hösten. 
Mer personal behövs och planeras för nästa år för att kunna klara av underhållsplanering och 
verksamhetsförändringar på ett effektivt och bra sätt. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Vatten och avlopp 
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om 
avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer (tryckavloppssystem), 18 st vattenverk och drygt 211 
km ledning.  
 
Verksamheten 
Första tertialet har varit väldigt gynnsamt för oss. Vi har inte haft en vattenläcka under perioden. 
Vi har inte heller haft så många frysningar av dricksvattenledningar vilket kan bero på den milda 
vintern. Slambilen som vi köpt tillsammans med avfall (slamtömning av enskilda brunnar) har 
fungerat väldigt bra. Vi har gjort en del åtgärder på avloppsreningsverken i Arvidsjaur, Moskosel 
och Glommersträsk samt haft en konsult som tittat på ventilationen på dessa verk. Den måste 
åtgärdas. Provpumpning av det senaste borrhålen till ny reservvattentäkt pågår och vattenkalitén 
ser väldigt bra ut. Kapaciteten har vi inte klart för oss ännu. Vi har dock fortsatt mycket 
avloppsstopp. 
 
Händelser av betydelse  
Inga vattenläckor under perioden 
 
Ekonomi 
Taxehöjningen har inte gett den intäktsökning vi kalkylerat med på grund av bl.a. minskad 
mängd sålt vatten till flerfamiljshus. Vi höjde 9 % och utfallet blev 5,3 %. 
Personalkostnaderna är lägre än budget. Beror på bl.a. att rekryteringen av arbetsledaren dragit ut 
på tiden och blev klar i slutet på april, samt att en deltid är föräldraledig. 
Vi räknar med att vi håller budget. 
 
Personal  
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och en deltid som vi köper av 
fastighet som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I Moskosel, Rättsel, 
Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en dag i veckan en 
pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig lösning. Moskosel 
behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre. Vi har även rekryterat en ny medarbetare, 
en arbetsledare som kommer att driva den dagliga verksamheten och kortsiktiga planeringen. 
Detta kommer att ge utrymme för oss att ta fram de långsiktiga planer och strategier för att vi 
skall kunna bedriva en kostnadseffektiv, hållbar och laglig va-verksamhet.  
 
Sjuktal 0,0% 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och 
våra anläggningar. Vi har drygt 20 mil ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet 
och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som 
vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka 
inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla 
åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är 
nödvändig. 
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Vi har dessutom haft tillsyn av 11 små avloppsanläggningar och alla har fått underkänt av olika 
anledningar. Vad som kommer ett behöva åtgärdas på dessa kommer att variera i omfattning. Vi 
har gjort en åtgärdsplan för dessa 11 anläggningar som är en löpande plan där vi gör en 
inventering, prioritering, utredning och åtgärdsbehov av prioriterade anläggningar 2014. Åtgärdar 
2015 och fortsätter med prioriteringar, utredningar och så vidare varje år. Vi kommer även 
inkludera de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.  
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för 
Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta 
resultaten av provborrningarna vi gjort på klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka 
det/de nya skyddsområdena. Detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En 
femårig plan är för kort för denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd. 
Vi måste ta fram en va-plan som visar på nuläget och utifrån den ta fram en va-strategi för hur vi 
skall hantera det och på vilken nivå våra anläggningar skall ha i framtiden. Tyvärr ser det inte så 
roligt ut på många ställen om vi tittar på åldersstruktur och utflyttning av områden där vi har 
vatten och avlopp.  
Detta påverkar även vår VA-organisation som vi nu har förstärkt med en arbetsledare för att klara 
detta arbete. När huvuddelen av Arvidsjaurs VA-system och infrastruktur byggdes upp hade vi en 
större organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll. 
 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
Vi kommer att behöva höja vår VA-taxa för att klara de investeringar vi måste göra. Rimligtvis 
kommer den att behöva höjas med cirka 3-4 % per de närmaste 4 åren bara för att klara 
nuvarande reinvesteringsplan.  
 
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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Vatten och avlopp  

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-04-30

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-04-30 

Redovisat 
2014-12-31

Förbrukningsavgifter 12 909 4 400 13 410 4 176 12 686

Bidrag 264 69 264 69 208

Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 13

Sidoordnade intäkter 0 13 160 29 116

Summa 13 173 4 482 13 834 4 274 13 023

       

Rörelsens kostnader      

Varor och 
förbrukningsinventarier -1 921 -451 -2 009 -418 -1 847

Tjänsteköp -5 580 -945 -5 637 -1 069 -5 654

Personalkostnader -4 347 -1 117 -3 910 -1 124 -3 350

Av och nedskrivningar -1 629 -530 -1 629 -694 -2 077

Övriga rörelsekostnader -219 -103 -219 -52 -288

Summa -13 696 -3 146 -13 404 -3 357 -13 156

       

Verksamhetens 
nettokostnader -523 1 336 430 917 -133

       

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -386 -132 -386 -182 -525

       

Periodens resultat  -909 1 204 44 735 -658
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Vatten och avlopp  

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt      

2015-04-
30 

Ofördelade 
kostnader Vattenverk Avloppsverk Ledningar

Förbrukningsavgifter 4 400 4 400 0 0 0

Bidrag 69 69 0 0 0

Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0

Sidoordnade intäkter 13 13 0 0 0

Summa 4 482 4 482 0 0 0

       

Rörelsens kostnader      

Varor och 
förbrukningsinventarier -451 -239 -105 -69 -38

Tjänsteköp -945 -429 -245 -216 -55

Personalkostnader -1 117 -1 097 -14 0 -6

Av och nedskrivningar -530 -13 -62 -163 -292

Övriga rörelsekostnader -103 -81 0 0 -22

Summa -3 146 -1 859 -426 -448 -413

       

Verksamhetens 
nettokostnader 1 336 2 623 -426 -448 -413

       

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -132 -1 -10 -38 -83

Periodens resultat  1 204 2 622 -436 -486 -496
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Avfallsenheten 2015-04-30 
 
Verksamheten  
Mängden hushållsavfall har ökat med cirka 36 ton mot samma period 2014. Ökningen kan bero 
på hög beläggning på hotell och liknade under vintermånaderna. Både hotell och flygplats har 
haft extratömningar under perioden. Vittjåkk skidanläggning varit igång under perioden och kan 
också bidra till de ökade avfallsmängderna. 
 
Ett flertal upphandlingar genomförs i denna stund, bland annat insamling av hushållsavfall, 
behandling av avfall samt transport av avfall. Vi arbetar även med en upphandling för två 
miljötekniska undersökningar av nedlagda deponier varav en kommer att genomföras under 2015 
och en under 2016. 
 
Slamtömning togs i egen regi från 1 januari 2015. Bilen som köptes in har visat sig fungera bra. I 
denna stund planerar vi för sommarens tömningar samt installerar utrustning för Edp mobile. 
Med Edp Mobile i bilen kan föraren märka ut brunnar med hjälp av gps, så att vi vet vart brunnen 
exakt är vid nästa tömning, underlätta faktureringen, lägga in avvikelser mm, föraren sköter det 
mesta på snabbvalsknappar i bilen.  
 
Händelser av betydelse  
Utfallet på de upphandlingar som genomförs under 2015 kommer att ha stor betydelse för 
framtida avfallstaxor. Visar det sig att det blir dyrare än dagens hantering måste taxorna höjas. 
 
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av 
hushållavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. 
 
Grundavgiften för fritidshus blev försenad då registren tog mer tid än beräknad att ta fram. 
Fakturan skickades ut sent. Införande av denna taxa har tagit mycket tid att genomföra samt 
mycket tid i telefonen med fritidhusägare trots brevutskick med tydlig information. 
 
Vårt miljötillstånd räcker inte för att kunna ta emot asbest i de mängder som vi behöver på vår 
ÅVC anläggning i Arvidsjaur. Vid leverans av små mängder så är taxan hos vår mottagare 5000 
kr / ton. Marknadsundersökning har visat att privata/företag kan ringa och beställa hämtning 
själva för en avsevärt billigare kostnad samt att de får avhämtning hemma på tomten eller annan 
avtalad plats. Detta kommer troligen att medföra att asbesten plockas bort från ÅVC taxan, 
alternativt att endast små bitar / mängder tas emot. Frågan är under utredning. 
 
Vi planerar för årets skräpplockardagar för skolor och förskolor som kommer att genomföras i 
slutet av maj. På antal anmälda ser man att intresset är större än förra året. I år har vi även 
skräpplockardagar för allmänheten där en hel del visat intresse. 
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Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur fortsätter även denna gång att öka. Det har under perioden 
varit 10 152 bilar vilket är 857 stycken fler än toppnoteringen förra året. Under ett flertal år har 
antalet besökare ökat. 
 
Mängden inkommet avfall januari-april  
 tert1 2015 tert1 2014 tert1 2013 tert1 2012 tert1 2011 
Avfall till sortering 6 ton 5 ton 9 ton 8 ton 0 ton 
Restavfall till Deponi *0 ton *0 ton 20 ton 21ton 44 ton 
Brännbart 156 ton 140 ton 118 ton 153 ton 92 ton 
Hushållsavfall 533 ton 496 ton 470 ton 453 ton 445 ton 
*Inga uttransporter har skett under perioden. 
 
Ekonomi  
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen ligger sämre till än budget, men räknas jämna ut sig 
senare på året. Den affärsmässiga delen går något bättre än budget. Men om man jämför mot 
fjolårets utfall för samma period ligger vi något sämre till. Detta kan delvis bero på 
containerhyror samt mindre metallförsäljning. 
 
Å-nyo ligger ca 8 tkr sämre än samma period förra året. Intäkterna för försäljning har dock ökat 
ca 6 tkr mot samma period förra året. Försäljning i tältet på ÅVC har pågått sedan mitten av 
januari och bidragit till ca 21 tkr. 
 
Slamtömningen ligger sämre till än föregående år, detta beror på att vi nu har egen bil som vi 
varit tvungna att utrusta så att vi klarar av vårt uppdrag. Vi har under perioden köpt nya 
vinterdäck samt hård- och mjukvara i bilen. Intäkterna har dock varit ca 10 tkr högre denna 
period mot samma period förra året. Beräknas räta upp sig då vi kommer igång med 
slamtömningssäsongen. 
 
Prognos 
Prognos enligt kolumnen Prognos 2015. Prognosen visar nära budget. Prognosen innehåller 
högre kapitalkostnader än budget då vi investerat på ÅVC samt köpt in en slambil som medför 
ökade kapitalkostnader. Lönekostnaderna skiljer sig också mellan budget och prognos då vi 
tappar ett lönebidrag på en t.v. anställd på Å-nyo. Tjänsteköpen beräknas minska. Varor och 
förbruknings inventarier ligger högre än budget p.g.a. av uppdatering av 
ärendehanteringsprogrammet för avfall. 
 
Personal  
På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC är det två 
heltidsanställda samt en på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 0,70 % sjukfrånvaro under 
perioden. 
 
Framtiden 
Under 2016 kommer sopbilens färdväg att utökas och på så sätt hoppas vi kunna erbjuda fler 
fritidshus sophämtning under sommaren. 
 
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider. 
 
Johan Åberg 
Avfallschef 
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Avfallsenheten 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 

Redovisat 
2015-04-

30 
Prognos 

2015 

Redovisat 
2014-04-

30 

Redovisat 
2014-12-

31 
Förbrukningsavgifter 9 526 2 557 9507 2 555 9 318 
Bidrag 140 64 80 72 249 
Skatter, räntor m.m. 6 0 67 0 0 
Sidoordnade intäkter 0 227 0 123 542 
Summa 9 672 2 848 9654 2 750 10 109 
      
Rörelsens kostnader     
Varor och 
förbrukningsinventarier -150 -253 -303 -22 -573 
Tjänsteköp -6 170 -1 534 -5734 -1 492 -6 222 
Personalkostnader -2 472 -739 -2538 -808 -2 523 
Av och nedskrivningar -470 -157 -673 -125 -375 
Övriga rörelsekostnader -70 -31 -70 -23 -67 
Summa -9 332 -2 714 -9318 -2 470 9 760 
      
Verksamhetens 
nettokostnader 340 134 336 279 349 
      
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Räntekostnader -84 -29 -84 -37 -108 
      
Periodens resultat  256 105 252 242 241 
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Avfallsenheten per verksamhet  
 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt 

2015-04-
30 

Lagstadgad 
avfalls-

hantering 
Slam-

hantering

Affärsmässig 
avfalls- 

hantering 

Gemensam 
avfalls-

hantering Å-NYO 
Förbrukningsavgifter 2 557 2 116 27 249 36 129
Bidrag 64 27 0 0 0 37
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 0
Sidoordnade intäkter 227 129 0 93 5 0
Summa 2 848 2 272 27 342 41 166
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -253 -210 -33 -5 0 -5
Tjänsteköp -1 534 -1 399 -11 -98 -1 -25
Personalkostnader -739 -430 -13 -72 -20 -204
Av och nedskrivningar -157 -128 -29 0 0 0
Övriga 
rörelsekostnader -31 -25 -6 0 0 0
Summa -2 714 -2 192 -92 -175 -21 -234
        
Verksamhetens 
nettokostnader 134 80 -65 167 20 -68
        
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -29 -23 -6 0 0 0
        
Periodens resultat  105 57 -71 167 20 -68
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Camp Gielas 
 
Verksamheten 
Camp Gielas omfattar verksamheterna 

 Stugby och Campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 

 
Händelser av betydelse  
Under årets första tertial är Camp Gielas intäkter något högre jämfört med samma period år 2014. 
Detta beror på att fler gäster har övernattat i anläggningens stuglägenheter. Vittjåkks anläggning 
har varit öppen under säsongen. Detta har inneburit att verksamhetskostnaderna har ökat rejält. 
 
Fria liftkort 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 
till 9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 55 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
normala löneökningar och att ytterligare en pistör har anställts.  
 
Noterbart är att mer än 120 tkr har felaktigt belastat Camp Gielas personalkostnader. Detta 
kommer att rättas till nästa bokslut.  
 
Verksamhetskostnaderna är betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Detta 
beror till stor del på att Vittjåkk har varit öppet. Pistmaskinen har nyttjats maximalt vid alla 
anläggningar och hittills i år har reparationskostnaderna varit cirka 250 tkr. 
Drivmedelskostnaderna har ökat med cirka 100 tkr. Detta beror på extrapreparering av Vittjåkks 
anläggning.  
 
Camp Gielas har målat om de sista stuglägenheterna invändigt till en kostnad av 220 tkr. 
Kostnader för el och uppvärmning på drygt 160 tkr som hör till år 2014 har bokförts på år 2015. 
Övriga reparationer av traktor, skotrar, ect för cirka 100 tkr har dessvärre varit nödvändigt. 
 
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare inte har påverkat 
verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med cirka 1,3 miljoner kronor för år 2015. 
Om förväntningar finns att Camp Gielas skall göra ett noll- eller positivt resultat, måste någon av 
de olika verksamheterna tas bort från affärsverksamheten, exempelvis sporthallen som är en ren 
kommunal angelägenhet som skola och föreningsliv nyttjar, eller någon av de turistiska delarna i 
verksamheten Prästberg, Vittjåkk och Skidspår.  
 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits ökat något jämfört med samma period föregående 
år. Detta beror på att verksamheten har haft mer boende i anläggningens stuglägenheter.  
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Personal 
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en 
pistör och en verksamhetschef som delas med Centrumbadet. Viss extrapersonal arbetar också 
vid campingplatsen under högsäsong. Under årets första tertial är sjukfrånvaron 0 %. 
 
Framtiden 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas 
bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. På 
grund av bristande fastighetsunderhåll måste fem stugtak bytas ut akut under sommaren. 
 
Camp Gielas pistmaskin har leasats i 5 år. Reparationskostnaderna har ökat kraftigt. Nya band 
måste införskaffas innan kommande säsong. Denna kostnad beräknas bli cirka 250 tkr. Det kan 
nog vara dags att titta på en ny leasingmaskin, eftersom reparationskostnaderna på den befintliga 
maskinen tenderar att öka kraftigt för varje år.  
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas inför år 2015 har beviljats investeringspengar till 
asfalterade infarter på husvagnsparkeringen, nya elcentraler i stugorna samt ny larmlösning.  
 
 
Katarina Landstedt 
Enhetschef Camp Gielas 
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Camp Gielas 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-04-30

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-04-30 

Redovisat 
2014-12-31 

Förbrukningsavgifter 609 123 609 44 217 
Bidrag 500 186 500 67 248 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 7 411 3 209 8 111 2 794 7 725 
Summa 8 520 3 518 9 220 2 905 8 190 
     
Rörelsens kostnader    
Varor och 
förbrukningsinventarier -789 -347 -789 -235 -586 
Tjänsteköp -2 801 -1 747 -3 501 -967 -2 880 
Personalkostnader -4 532 -1 521 -4 532 -1 236 -4 040 
Av och nedskrivningar -1 053 -352 -1 053 -342 -1 026 
Övriga rörelsekostnader -200 -32 -200 -24 -51 
Summa -9 375 -3 995 -10 075 -2 804 -8 583 
     
Verksamhetens 
nettokostnader -855 -481 -855 101 -392 
     
Ränteintäkter    
Räntekostnader -232 -80 -232 -126 -369 
     
Periodens resultat  -1 087 -561 -1 087 -26 -761 
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Camp Gielas per verksamhet  
 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt 

2015-04-30 
Stugby & 
Camping Skidspår Vittjåkk Prästberget Sporthall

Förbrukningsavgifter 123 0 0 0 83 40
Bidrag 186 186 0 0 0 0
Sidoordnade intäkter 3 209 2 542 100 188 0 379
Summa 3 518 2 728 100 188 83 419
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -347 -95 -48 -18 -105 -79
Tjänsteköp -1 747 -515 -169 -321 -378 -364
Personalkostnader -1 521 -985 -100 -120 -70 -246
Av och nedskrivningar -352 -122 -10 -103 -17 -100
Övriga 
rörelsekostnader -32 -31 0 0 -1 0
Summa -3 995 -1 748 -327 -562 -571 -791
     
Verksamhetens 
nettokostnader -477 980 -227 -374 -488 -372
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -80 -31 -3 -14 -6 -26

Periodens resultat  -561 949 -230 -388 -494 -398
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Stadsnät 
 
 
Händelser av betydelse 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna.  
 
Tillsammans med IT Norrbotten förs diskussioner med bl.a. Vattenfall om tolkning av avtalen, 
vad gäller kostnaden för flytt av fiber i Vattenfalls el-ledningar. 
 
Ekonomi 
Beroende på utfallet av förhandlingar med Vattenfall kan både drifts och investeringskostnader 
öka under året. 
 
Prognos 
Kostnaderna för utsättning ökar i samband med att fler och fler installerar jord/bergvärme. 
 
I övrigt ser vi inga större avvikelser. 
 
Framtiden 
Avtalet med OpenUniverse löper ut  2015-09-30 och OpenUniverse har inte för avsikt att 
förlänga avtalet. Diskussioner pågår om alternativa lösningar för att klara tiden fram till att vi 
ser om OPS avtalet med IP-Only kan komma tillstånd. 
 
I samband med Net4Mobilitys satsning på utbyggnad av deras mobila nät förs diskussioner, i 
samråd med IT Norrbotten, om möjlighet att ansluta deras basstationer till vårt 
ortsammanbindande nät på olika ställe i kommunen.  
 
 
Glen Eriksson 
Stadsnätschef 
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Stadsnät 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-04-30 

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-04-30 

Redovisat 
2014-12-31

Förbrukningsavgifter 1190 1 190  
Bidrag 0 0  38
Skatter, räntor m.m.  
Sidoordnade intäkter 220 581 220 297 1 277
Summa 1 410 581 1410 297 1 314
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier  
Tjänsteköp -824 -239 -824 -122 -1131
Personalkostnader -336 -191 -336 -104 -309
Av och nedskrivningar -461 -154 -461 -174 -521
Övriga rörelsekostnader 0 0 -2 -2
Summa -1621 -583 -1621 -403 -1 964
       
Verksamhetens 
nettokostnader -211 -3 -211 -105 -649
       
Ränteintäkter  
Räntekostnader -39 -14 -39 -25 -69
       
Periodens resultat  -250 -17 -250 -130 -719
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Stödfunktionen 
 

Årsbudget Redovisat Periodresultat Prognos Avvikelse
2015 Jan 15- Apr 15   2015 

LEDNING   
Kostnader -1 920 -999   -2220 
Intäkter 1 210 650   2010   
NETTO -710 -349 247 -210 500

  
 SERVICE 

Kostnader -3 565 -1 349   -3565 
Intäkter 70 58   70   
NETTO -3 495 -1 291 -161 -3495 0

  
 PERSONAL 

Kostnader -8 453 -3 252   -8792 
Intäkter 3 742 1 457   3933   
NETTO -4 711 -1 795 -226 -4859 -148

  
 EKONOMI 

Kostnader -8 337 -3047   -8337 
Intäkter 1 677 527   1677   
NETTO 721 -6 660 -2 520 -300 -6660 0

  
 IT 

Kostnader -4 900 -2026   -5828 
Intäkter 0 256   860   
NETTO 761 -4 900 -1 770 -137 -4968 -68

Kostnader -27 175 -10 673 0 -28 742 
Intäkter 6 699 2 948 0 8 550 
TOTAL -20 476 -7 725 0 -20 192 284
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7000 Kommunstyrelsen verksamhet  
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 354 757 762 1 354 0 

Verksamhet  566 242 337 866 -300 

Internhyror  0 0 0 0 0 

Summa kostnader  1 920 999 1 099 2 220 0 

Intäkter  -1 210 -650 -1 474 -2 010 800 

   

Netto  710 348 -374 210 500 
 
Verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhet Ledning 7000 omfattar kommunchef. I kommunchefens uppdrag 
ingår att leda den egna förvaltningen samt att samordna arbetet inom koncernen.  
 
Händelser av betydelse 
Under årets fyra första månader har arbetet med koncernsamordning fortsatt. Den huvudsakliga 
inriktningen har varit att få en permanent näringslivschef på plats och att få näringslivsarbetet att 
fungera. Kommunchefen har under mars månad tagit över ansvaret för verksamhet 711 kansli, 
information och växel som temporärt innehafts av kultur- och fritidschefen. Tjänsten som 
utredare har strukits ur budget 2015 och i stället erhåller kommunchefen en intäkt avseende 
omföring av medel med anledning av överfört ansvar för förvaltningsekonomer. 
 
Personal 
Personalen i verksamhet 7000 består enbart av kommunchefen. 
 
Framtid 
Arbetet med koncernsamordning fortsätter. För framtiden bedöms det dock som nödvändigt att 
någon form av kvalificerad handläggar-/utredarresurs tillskapas. Detta för att undvika externa 
tjänsteköp. I dagsläget undersöks möjlighet till interna tjänsteköp och samverkan mellan 
kommunstyrelsens egna verksamheter och kommunens bolag. 
 
Prognos 
Verksamheten beräknas kunna hållas inom ram och någon årsavvikelse redovisas därför inte. 
 
 
Kerstin Olla 
Kommunchef  
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711 Kommunstyrelsen verksamhet  
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  2 007 844 859 2 007 0 

Verksamhet  1 558 505 444 1 558 0 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader 3 565 1 349 1 303 3 565 0 

   

Intäkter  -70 -58 -294 -70 0 

   

Netto  3 495 1 291 1 009 3 495 0 
 
Verksamhet 
Verksamhet 711 består av administrativt kansli, telefonväxel och informatör. Under mars månad 
överfördes verksamheten till kommunchef från att tidigare ha haft en temporär placering hos 
kultur- och fritidschefen. Administrativt kansli och informatör drivs i egen regi medan 
telefonväxeln sköts i ett samarbete mellan Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele och Malå. 
 
Händelser av betydelse 
Verksamheten har inte genomgått några förändringar under årets fyra första månader.  
 
Personal 
Personalen har varit densamma under de fyra första månaderna – 2,0 nämndsekreterare, 2,0 
telefonist/kontorsvaktmästare samt 1,0 informatör. Informatören har under april månad övergått 
till oreglerad arbetstid med anledning av att dennes arbetstider ofta är oregelbundna och till viss 
del svåra att förutse. 
 
Framtid  
Inför framtiden har bl a följande utvecklingsaktiviteter planerats: 

 Uppdatering och utveckling av kommunens hemsida 
 Införande av nytt administrativt system för digital ärendehantering 
 Utveckla portal för E-tjänster 
 Mm 

 
Prognos 
Den ekonomiska prognosen beräknas till ett nollresultat för 2015. 

 
Kerstin Olla 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr   2015 2014 

  Budget Redovisat Redovisat Prognos 

Personal  4 853 1 504 1 369 4 890 

Verksamhet 3 600 1 748 1 464 3 902 

Internhyra       

        

Summa kostnader 8 453 3 252 2 833 8 792 

        

Intäkter - 3 742 -1 457 -1 097 -3 933 

        

        

        

Netto 4 711 1 795 1 737 4 859 
 
Verksamhet 
Personalenheten arbetar huvudsakligen med att ge stöd till alla chefer ute i vår organisation 
(inkl. Arvidsjaurs flygplats och Arvidsjaur energi) inom alla områden för personalfrågor och 
löner. Personalenheten ansvarar för de IT-system som hör till verksamhetsområdet och som 
medarbetare och chefer har tillgång till. De system vi administrerar är Personec P, Aditro 
window, Neptun (behörighetssystem), Utdata (statistik), Förhandling (löneöversynshantering), 
MIA (lönekartläggningsverktyg), Förtroendemannarutin(politiska arvoden), WINLAS 
(anställningsdagar kopplade till LAS), Personalbudget, HR-supporten (rekryteringsverktyg), 
Draftit (chefshandbok) och Adato (rehabverktyg).  
Lönesättning, arbetsmiljö, arbetsrätt (avtaltolkningar), friskvård, rehabilitering och 
företagshälsovård är andra exempel på  områden där verksamheterna behöver råd och stöd. Dels i 
form av individuellt stöd men också genom utbildningar och/eller tematräffar. Vidare ansvarar 
personalenheten för att teckna övergripande avtal med de fackliga organisationerna, ansvara för 
och se över personalpolitiska dokument samt se till att vi som arbetsgivare följer lagen om 
fackliga förtroendemäns intentioner. Dessutom finns förväntningar på enheten att leda arbetet 
kring kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling. Vi ansvarar också över handläggning av 
pensionsfrågor i samråd med KPA. Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP 
som är förvaltare. 
 
Händelser av betydelse 
Chefshandboken Draftit har lanserats ut till cheferna i januari 2015, den innehåller alla lagar, 
centrala och lokala avtal,  personalpolitiska handlingsprogrammet, rutiner för rehabilitering, m.m. 
som våra chefer är i behov av att snabbt kunna få svar på. Tanken är att på sikt utveckla en 
medarbetarhandbok. Löneöversyn 2015 är slutförd och ny lön till medarbetarna fr.o.m. 150401 är 
genomfört enligt plan. Inför lönekartläggning 2015 har översyn av arbetsvärderingsgrupperingar 
påbörjats. På grund av byte av personal och långtidssjukskrivning har en löneadministratör 
anställts för perioden april-oktober för att kunna säkerställa de månatliga löneutbetalningarna. 
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Ekonomi 
Personalenhetens resultat påverkas av många oförutsedda och icke påverkbara händelser inom de 
ekonomiska verksamheterna för personalvård, fackliga organisationer, företagshälsovård samt 
rehabilitering. Bedömningen är att personalenheten kommer att klara sin budget för år 2015 om 
inget oförutsett inträffar. 
 
Personal 
Sex personer har tillsvidareanställning vid personalenheten. En av löneadministratörerna är 
anställd med nystartsanställning. Vårt sjuktal för denna period är 8,16 %, vilket till stor del beror 
på att en medarbetare varit långtidssjukskriven (på deltid). En persons sjukfrånvaro i en grupp av 
6 personer ger högt utfall i sjuktalen. 
 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2015: 

 Genomföra lönekartläggning 2015 
 Genomföra en utbildning i MBL (medbestämmandelagen) för samtliga chefer och 

förtroendevalda. 
 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna jobba för 

sänkta sjuktal. 
 Utveckla fler arbetsprocesser med inriktning mot digitalisering. I första hand för 

rehabiliteringsadministrationen. 
 Fortsätta trycka på den enskildes ansvar beträffande rapportering av tid och frånvaro i 

lönesystemet.  
 
 
Ulrica Lundgren 
Personalchef 
  



Delårsredovisning Januari- April 2015 – Kommunstyrelsens verksamheter 45 (66) 
 

 

72 Ekonomi 
 
Tkr   2015   2014   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat Förändr   Prognos

Personal  5 443 1 949 36 3 785 -1 658 5 443

Verksamhet 2 894 1 098 38 3 003 109 2 894

Internhyror, kap kostn 0 0   0 0 0

              

Summa kostnader 8 337 3 047 37 6 788 -1 549 8 337

              

Intäkter -1 677 -537 31 -1 355 322 -1 677

              

Netto 6 660 2 520 38 5 433 -1 227 6 660

 

Periodresultat -300 -2 0
 
Verksamheten 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror, kravhantering samt kommunens ekonomiska redovis-
ning och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med 
ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första hand 
till kommunstyrelsen.  
Upphandlare på enheten hanterar upphandlingsfrågor för kommunkoncernen. 
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur 
Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB och Arvidsjaur Test & Training AB (ATT). ATT har 
fusionerats med Arvidsjaurs Flygplats AB under mars 2015. Balanser har upprättats för detta 
samt för den i ATT ingående Trafikskolans verksamhet överföring till kommunal regi.  
 
Väsentliga händelser 
Ekonomisystemet har uppdaterats för införande av Budget o Prognos vilket sker i samband med 
denna delårsredovisning. Utbildning av budgetansvariga har skett runt 20150430. 
Vi har jämfört lägsta pris med genomsnittet av övriga anbud på 15 upphandlingar under första 
kvartalet och genomförda upphandlingar ger en besparing på 7,5 miljoner kronor.  
 
Ekonomi 
Verksamheten beräknas vara i överensstämmelse med budget för 2015. Utvecklingsinsatser har 
skett för Budget o prognos under första tertialet. Därutöver har extra personalresurs tagits i 
anspråk för leverantörsreskontra samt arkivering under jan-februari. 
 
Personal 
På enheten arbetar 11 personer varav en är upphandlare och fyra är förvaltningsekonomer. Ingen 
rapporterad sjukfrånvaro under perioden. 
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Framtiden 
Det finns ett stort behov att vidareutveckla ekonomistyrningen i vår kommun. En lednings-och 
styrningssystem planeras införas 2016. 
Ekonomisystemet kräver en uppdatering under hösten till 10.0 som möjliggör att vi får fortsatt 
support, kan avveckla Java som hindrar effektivitet i andra program samt får tillgång till 
Windows som ökar användarvänligheten. 
Vi har arbetat med att avveckla  manuella arbetssätt och rutiner inom ekonomienheten och 
kommit en bra  bit på väg för att  möjliggöra en effektivare ekonomiadministration. En del i detta 
är införande av ny kodplan fr o m 2016. 
 
 
Sara Eklund 
Ekonomichef 
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761 IT-enheten 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  2 988 1 131 1 134 3 240 -252 

Verksamhet  1 912 895 1 241 2 588 -676 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  4 900 2 026 2 375 5 828 -928 

   

Intäkter  0 -256 -187 -860 860 

   

Netto  4 900 1 770 2 187 4 968 -68 
 
Verksamhet 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar både förvaltningarnas och delar av de kommunala 
bolagens IT-stöd och tjänster samt även för system som andra närliggande kommuner använder. 
 
Händelser av betydelse 
Utbyggnad av det trådlösa nätet fortsätter. 
Upphandling av de datorer som ska ersätta nuvarande leasing datorer är i det närmaste klar. 
Arvidsjaur kommun har beslutat att ingå i en gemensam nämnd för e-tjänster. Nämnden består av 
Norrbottens alla kommuner och får sitt säte i Luleå. Nämnden skall verka för gemensam 
utveckling av kommunernas e-tjänster. Detta får några viktiga konsekvenser för oss: 

- Det är kommunens förvaltningar/verksamheters data som skall göras tillgängliga 
elektroniskt. 

- Den gemensamma nämnden ”gör inte jobbet åt oss” – alla förvaltningar måste själva 
avsätta nödvändiga resurser för att ta del av den gemensamma nämndens arbete. 

- IT spelar en vital roll i genomförandet av detta, bl.a. säker identifiering av medborgare. IT 
avd. måste därför i ett tidigt skede vara delaktig i verksamheternas planering av e-tjänster. 

 
Personal 
IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd.  
IT-enhten har drabbats av en långtidssjukskrivning. Det har medfört försening av flera projekt, 
samt en del ökade kostnader. 
 
Ekonomi 
Pga drygt 20% dyrare dollarkurs kommer vi att drabbas av väsentligt ökade driftskostnader för 
bl.a licenser och andra produkter.  
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Framtiden 
Upphandling ny datalagring och servermiljö pågår. Utbyte av AEABs övervakningssystem är 
inplanerat under första halvåret. 
Utredning om hur IT avd ska kunna ta över IT-drift av Arvidsjaurs flygplats pågår. 
Det regionala navet, som inryms i den gemensamma e-nämnden planeras kunna ersätta 
nuvarande KIR-system, till en lägre kostnad. Införandet kräver dock noggrann planering och test 
innan skarp drift. 
 
Ekonomisystemet kommer att installera nya moduler under våren samt uppgraderas under hösten. 
 
Utbyggnad av trådlöst i kommunens övriga lokaler, exklusive vården. 
I och med införandet av Aditro Window, som är en portal för alla Aditros system (löner, personal 
och ekonomi) kommer samarbetet med Skellefteå kommun att påverkas. De tjänster som löner 
köper idag, av vissa arbetsmoment, påverkas inte av detta. Det samarbetet fortsätter som vanligt. 
Men eftersom vi kommer att införa ytterligare komponenter i våra system, som inte används av 
de övriga kommunerna i samarbetet kommer vi att ta hem driften av de delar av Personec som 
Skellefteå kommun driftar idag.  
 
Alla programvaru leverantörer ändrar sina licensmodeller, man går mer och mer över till att ”hyra 
licenser” och betala per licens/månad. Licenskostnaderna kommer att öka under de kommande 
åren, allt annat lika.  
 
Verksamheternas införande av e-tjänster kommer att öka belastningen på IT-avd. Det är därför 
viktigt att alla verksamheter planerar och budgeterar för detta i god tid, och att IT involveras i ett 
tidigt skede. 
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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741 Näringslivskontoret 
 

Tkr   2015 2014  

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat Förändr  Prognos 

Personal  2 722 968 36 1008 40        3 252 

Verksamhet 891          324 39 370 46           891 

Internhyra    

           

Summa kostnader 3613 1 292 36 1378 86       3 143 

           

Intäkter -725 -1 -84 -83        -725 

           

Netto 2 888 1 291 45 1294 3        3 418 

Periodresultat -328 -216           -530 
 
Verksamhet 
Näringslivskontorets verksamhet består av rådgivning och stöd till befintliga företag och 
nyföretagande. Därutöver ingår även frågor gällande besöksnäring och turistbyrå. Verksamheten 
drivs i en ny organisation som startade under april 2015. Fram till dess har verksamheten drivits i 
temporär form sedan sommaren 2014.  
 
Händelser av betydelse 
Ny permanent organisation sedan april 2015. Ny näringslivschef har också tillträtt under april 
2015. Utvecklingsarbete pågår. 
 
Ekonomi 
Utökning av tjänst under näringsliv medför 280 tkr under 2015. Turistbyråns tjänster kräver 
ytterligare 250 tkr för att bestrida personalkostnader. Verksamheten har under lång tid delvis 
finansierats med medel från EU:s strukturfonder. Då vi i dagsläget befinner och mellan två 
programperioder har det uppstått ett glapp där verksamheten i dagsläget är underfinansierad. 
Detta kommer dock att lösas när kommunen erhåller nya medel från strukturfonderna. Formella 
beslut gällande inneliggande ansökningar väntas under sommaren 2015. 
 
Personal 
Personalen består av en näringslivschef samt en näringslivsutvecklare (rekrytering pågår). 
Dessutom ingår tre personer som arbetar med besöksnäring och turistbyrå. 
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Framtid 
Verksamheten är under utveckling och håller nu på att bemannas för att kunna möta framtiden. 
Omfattningen på verksamheten kommer att öka förutsatt att kommunen beviljas de 
strukturfondsmedel som sökts tillsammans med andra kommuner. Verksamheten har utvecklats 
på ett bra sätt sedan föregående sommar. Med ny näringslivschef och med den nya organisation 
som nu träder i kraft bedöms situationen som gynnsam för kommunens fortsatta arbete med 
näringsliv och besöksnäring. 
 
 
Kerstin Olla 
Kommunchef 
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Arbetsmarknadsenheten  
 
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  17 903 5 771 5 693 17 903 0 
Verksamhet  11 354 3 433 2 753 11 556 -202 
Internhyror  966 322 460 966 0 
     
Summa 
kostnader  30 223 9 526 8 906 30 425 -202 
     
Intäkter  -28 737 -9 896 -9 403 -35 890 7 153 
     
Netto  1 486 -370 -497 -5 465 6 951 
 
Verksamhet 
 
Offentligt skyddade arbetet (OSA) 
Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning (Soc) och Arbetsförmedlingen (Af) 
samverkar, där personer med olika behov av stöd erbjuds anställning inom kommunen.   4 
heltidsanställningar. 
 
Feriearbetande ungdomar 
Administration, utbildning och fördelning av kommunens/föreningars sommarjobb till ungdomar. 
 
Idéum 
Centrum för enheten. Innehållande  administration, verksamheter som bla. Snickeri, Trafikskola, 
Kaos styrka (samhällsnära tjänster), Flyktingmottagning. Avtal med Arbetsförmedling. Uppdrag 
mot näringsliv, föreningar, kommunala förvaltningar/bolag. 
 
Flyktingmottagning 
Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om ett mottagande av  10 
personer/år. 
 
Ensamkommande barn 
Kommunens mottagande av Ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är fördelad på 2 olika 
boenden (Kråkan, Korpen) samt 18 + verksamhet med lägenheter på samhället. Avtal med 
Migrationsverket om totalt 38 boendeplatser. 
 
Ungdomar/In 
Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag från organisationer från Tyskland, 
England, Italien, Portugal och Ungern.  
 
Ungdomar/Ut 
Sändande av ungdomar för praktik och utbildning ut i Europa. I samarbete med 
Sandbackaskolan. 
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Instegsjobb 
Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar inskrivna vid SFI; ns 
slutfas erbjuds anställning inom kommunen totalt 4 helårs tjänster. Bidrar bla. till ökad 
anställningsbarhet. 
Uppdragen styrs genom de inriktningsbeslut, måldokument och handlingsplaner som beslutats av 
Kf/Ks och som bla. regleras genom avtal med Arbetsförmedling, Migrationsverk samt internt 
inom kommunen av lokala överenskommelser (Lök). För de projekt som bedrivs inom enheten 
finns avtal med både projektpartners och projektägare   
 
Händelser av betydelse 
75 st inskrivna vid flyktingmottagningen, vilket vida överstiger den beläggningsplanering som är 
upprättad. 
 
Trafikskolan i Arvidsjaur är from 2015-03-01 införlivad i enheten. Verksamheten är belägen på 
Idéum. 
 
Nytt avtal med Migrationsverket gällande from 2015-02-01. 
 
Ekonomi 
De höga inskrivningsnivåerna på flyktingmottagningen har lett till att kommunen erhållit högsta 
prestationsnivån på ersättningarna. Kostnaderna är ändock i paritet med budget. 
Det ny avtalet med Migrationsverket avseende ensamkommande, har lett till att 
beräkningsgrunderna samt ersättningsnivåerna förändrats markant. 
 
Personal 
Arbetsbelastningen inom vissa verksamheter är mycket hög, på grund av höga 
inskrivningssiffror. Personalen går mellan verksamheterna för att täcka för varandra. 
Inom enheten anställs även ca 90 feriearbetare varje sommar. 
Offentligt skyddade arbeten, OSA innefattar 4 heltidstjänster 
Instegsjobb innefattar  4 st. heltidstjänster. 
 
 
Bengt Norén 
Chef Arbetsmarknadsenheten 
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Kultur och fritid 
 

Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  6 712 2 483 2 095 6 693 19 

Verksamhet  2 999 1 308 723 2 912 86 

Internhyror  6 577 2 192 2 292 6 577 0 

   

Summa kostnader  16 288 5 983 5 110 16 183 105 

   

Intäkter  -1 627 -647 -528 -1 697 70 

   

Netto  14 661 5 336 4 583 14 486 175 
 
 
Specifikation Ansvar i Kultur o Fritid 

Årsbudget 
Utfall Jan-
Apr 

Utfall 
2014 PROGNOS Årsavvikelse

Allmänkultur och 
ledning 7189 2491 1984 6799 390
Bibliotek 3026 1022 1240 2905 121
Medborgarhuset 2035 824 677 2417 -382
Kulturskolan o 
Humlan 2411 999 682 2365 46

Summa  14661 5336 4583 14486 175
 
30 Allmänkultur och ledningsfunktion 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 748 728 556 1 798 -50 

Verksamhet  1 923 574 237 1 483 440 

Internhyror  4 075 1 358 1 420 4 075 0 

   

Summa kostnader  7 746 2 660 2 212 7 356 390 

   

Intäkter  -557 -169 -229 -557 0 

   

Netto  7 189 2 491 1 984 6 799 390 
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Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten består av arrangemang och aktiviteter inom områdena konst, 
teater, musik, dans, film, folkbildning och kulturmiljövård.  
Stödet till föreningar och organisationer regleras i kommunens bidragsbestämmelser där barn- 
och ungdomar upp till 20 år är prioriterade. 
En stor del av verksamheten genomförs av det civila samhället och Norrbottens Kulturplan och 
det fritidspolitiska programmet samt politiska mål anger inriktning för arbetet. 
Den egna verksamheten är till största delen inriktad på barn- och ungdomar som ges möjlighet till 
eget skapande, ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang och förutsättningar att vara med och 
påverka eller arrangera själv. 
Kulturgrupperna på högstadiet och gymnasiet besöks regelbundet och täta kontakter med 
elevråden upprätthålls. Stödformer för ungas eget arrangerande finns och kommunens 
ungdomsprojektpengar, UPP, har beviljats till olika typer av arrangemang. Till dessa har även 
stöd från landstinget sökts och i många fall beviljats. 
Föreningsstödet för idrott har fördelats och betalas ut kontinuerligt under året. Summan uppgår 
till 221.0 tkr vilket är 65% av budgeterade medel och fördelad på 14 föreningar. Stöd till 
skoterleder har också beviljats, tre föreningar har delat på 32,3 tkr. 
Kultur i vården har bedrivit sin verksamhet och i samverkan med samisk förvaltning och 
socialnämnden har verksamheten kunnat utökas. Detta innebär att besök kan göras hos de som 
inte kan ta sig ut eller inte har utbyte av gemensamma aktiviteter. Nytt för detta år är en 
målargrupp för deltagare med funktionsvariation som träffas varannan vecka. Verksamheten 
fungerar väldigt bra och är av stor betydelse för deltagarna.  
 
Händelser av betydelse 
Nytt system för Arvidsjaurs Fotoarkiv skall införskaffas och i samverkan med Malå, Sorsele och 
Arjeplog har pengar sökts för finansiering. Medel har beviljats från NLL, Region Västerbotten 
och respektive kommun men tyvärr så blev det avslag från Sametinget. Alternativ till 
finansiering söks just nu. 
 
Ekonomi 
Intäkterna ligger något högre pga bidrag för kultur i vården. Inget förväntat underskott. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef, tillika bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef, samordnare för 
kultur i vården samt assistent för fotoarkivet, totalt fem personer som delar på tre och en halv 
tjänst. 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet har startade med en öppen diskussion som 
följdes av kunskapsinsamling. I och med en förändrad politisk organisation och oklarhet om 
kultur-fritids politiska ledning har arbetet avstannat. Frågan kommer att väckas. 
Stödformer för föreningar skall ses över och redovisning skall göras i september. Dialogen runt 
det fritidspolitiska programmet blir viktig samt naturligtvis fördelningen av budgetram till 
kultur-fritid. Fritiden blir allt viktigare för människor och många har detta som utgångspunkt för 
sitt val av bostadsort, bl a så tittar man ofta noggrant på vad barnen kan göra på sin fritid.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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32 Bibliotek 
 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  2 258 699 700 2 117 141 

Verksamhet  460 263 229 460 0 

Internhyror  453 151 336 453 0 

Summa 
kostnader  

3 171 1 113 1 266 3 030 141 

   

Intäkter  -145 -91 -26 -125 -20 

   

Netto  3 026 1 022 1 240 2 905 121 
 

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

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

och stimulera till läsning. 
 
De prioriterade grupperna i den nya lagen är: 

 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska, 
 nationella minoriteter. 

 
Grundläggande kvalitetskrav har införts när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och 
tjänster - det ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
Samverkan poängteras i den nya lagen liksom ansvaret för de prioriterade grupperna som gäller 
för alla bibliotek. 
Biblioteksplaner skall finnas i varje region och i varje kommun. I Norrbotten pågår arbetet med 
den regionala planen som skall ligga till grund för arbetet i kommunerna. Den biblioteksplan som 
gäller för vår kommun kommer att revideras under året. Den regionala planen är ej klar. 
 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
På alla skolor finns skolbibliotek samt ett förskolebibliotek på den största förskolan. Genom avtal 
sköter folkbibliotekspersonalen alla skolbibliotek och svarar för inköp och utveckling i nära 
samarbete med skolorna. 
Tjänsten som barn- och skolbibliotekarie delas mellan skolan och folkbiblioteket. 
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Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och ungdomar 
Biblioteket deltog med personal och utställning ungdomar under ungdomsdemokratidagarna för 
högstadiet och gymnasiet. 
Biblioteket arrangerar olika aktiviteter för barn och deras föräldrar som skall locka till besök på 
biblioteket och inspirera till ökat läsande. ”Knattebio med knorr ”- sagostund följt av filmvisning, 
information till föräldrar om barnets språkutveckling och vikten av att läsa, pyssellördagar för att 
få in nya grupper i biblioteket, sagostunder på svenska och samiska, boksutställningar, 
fredagsmys för riktigt små barn med föräldrar och mycket mer är exempel på dessa aktiviteter. 
Samverkan sker i första hand med skola och förskola, BVC samt församlingens barn- och 
föräldragrupper. 
Bokutställningar och boktips skyltas kontinuerligt och man deltar också i regionala och nationella 
samverkansprojekt för barn och unga som stimulerar till läsande. 
 
På barn-och ungdomsavdelningen har viss ommöblering och omflyttning gjorts för att skapa 
bättre utrymme och mer tilltalande avdelningar. 
 
Läsfrämjande arbete för att öka läsförståelsen och tillgång till litteratur 
Larmrapporter visar att barn och unga har allt sämre läsförståelse och att detta redan nu visar sig 
på högskolorna, i det allmänna skolväsendet och bland en bred allmänhet. Ett samhälle med en 
stor grupp medborgare som inte behärskar språket i tal och skrift blir på sikt ett mycket stort 
problem och kommer att skapa nya typer av klassklyftor. Det är också ett hot mot demokratin. 
 
Inom länssamarbetet har ett projekt för läsfrämjande arbete tagits fram och pengar sökts externt. 
 
Under perioden har man arrangerat tre bokcaféer, två författarbesök och en berättarkväll för att 
stimulera till läsning och besök på biblioteket. I april varje år firas världsbokdagen och i 
anslutning till den gjordes en gemensam kampanj, ”Norrbotten läser” där en särskilt utvald 
pocketbok delas ut bland allmänheten. Detta kommer att följas upp av författarbesök under 
hösten. Detta år är kampanjens inriktning att nå männen. 
 
Länssamarbetet garanterar även en större tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. 
Genom den digitala katalogen kan låntagarna söka i hela Norrbottens bestånd och reservera och 
få levererat till sitt hemmabibliotek utan kostnad. RFID-märkningen har förberetts och kommer 
att genomföras under sommarperioden. Den som inte bor i tätort med bibliotek får sina medier 
levererade utan kostnad via postboken. 
 
Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 
Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall 
tillhandahållas medier i olika form för att göra information tillgänglig, även för den som har 
särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av funktionsvariation eller ovana vid digitala 
resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta eftersom grupperna är små, 
resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta genom att vi kan samordna och 
samnyttja våra olika resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs gemensamt. 
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Händelser av betydelse 
RFID – märkningen av alla medier genomförs under sommaren. Detta innebär en stor 
arbetsmiljövinst för personalen, förbättring för låntagaren som inte behöver ”skylta” med vad 
man lånat samt en effektivitetsvinst. 
 
Ekonomi 
Något lägre kostnader på personal pga bidrag som ej beräknats i budget. Höga kostnader på 
verksamhet eftersom bokutgivningen är större på våren och därmed större inköp. 
 
Personal 
På biblioteket arbetar två bibliotekarier och fyra biblioteksassistenter, totalt 5,45 tjänst (0,5 
bibliotekarietjänst betalas av skolan). 
 
Framtiden 
I anslutning till en pensionsavgång rekryteras en bibliotekarie som kommer att ersätta kultur- och 
fritidschefen som bibliotekschef. De nya krav som ställs på biblioteken i och med den skärpta lagen 
ställer högre krav på högskoleutbildad personal. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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Medborgarhuset 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  645 201 188 593 52 
Verksamhet  130 178 183 414 -284 
Internhyror  2 050 683 536 2 050 0 
        
Summa kostnader  2 825 1 063 907 3 057 -232 
        
Intäkter  -790 -239 -230 -640 -150 
        
Netto  2 035 824 677 2 417 -382 
 
Verksamhetsberättelse 
Biografverksamheten kom igång lite senare än vanligt och endast en föreställning visades i 
januari. Detta berodde på bytet av biljettsystem som blev försenat. From detta år har antalet 
visningar minskat och onsdagsbion har tagits bort då antalet besök ej varit tillfredställande. Detta 
har haft en mycket positiv effekt, då snittet på besök har ökat med 10 personer per föreställning 
och på kvällsfilm med hela 28 personer. 
Noterbart är även att dagbion ökar något och att matiné besöken minskat rätt kraftigt, svaga titlar 
på matiné sidan ses som trolig orsak.  
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler gratis föreningar i kommunen och ger hjälp med allt från 
teknik till möblering samt stöd i planering av deras arrangemang. Lokalerna hyrs också ut till 
betalande såsom näringsidkare och privatpersoner. 
Nyttjandet av lokalerna styrs till största delen av föreningars och andras verksamhet. Det egna 
nyttjandet utgör endast 14% av totalen och härrör sig från biografverksamheten. 
Återkommande förhyrare varje vecka är fortsatt PRO:s bingo och Korpens motionsdans, andra 
återkommer mer sporadiskt några gånger per år. Köket hyrs ut en gång i veckan till 
Fridhemskolans elevens val. Välbesökta arrangemang i samarbete med biblioteket och barn- och 
ungdomskulturen är knattediscon samt knattebio med knorr samt teater- eller 
musikföreställningar för de minsta sk ”After Dagis” där korv med bröd ingår i biljettpriset. 
 
Föreningsservice 
Nyttjandet är fortsatt högt och mycket uppskattat av föreningarna. Mest används de två största 
lokalerna, Verner- och Glommérummet, även f.d. Galaxen nyttjas ofta. From juni hyrs kontoret i 
f.d. Galaxen ut till Hjärt- och lung.  
Typ av förhyrare 2015  2014  

Antal 
nyttjande-
tillfällen 

Procent 
av 
totalen 

Antal 
nyttjande-
tillfällen 

Procent 
av 
totalen 

Egen verksamhet 45 14 56 16
Studieförbund 28 9 29 9
Pensionärsorganisationer 24 8 23 7
Kommunal verksamhet 36 11 29 9
Övriga 10 3 13 4
Föreningslokaler, nb 177 55 187 55
Totalt 320 100 337 100

  



Delårsredovisning Januari- April 2015 – Kommunstyrelsens verksamheter 59 (66) 
 

 

Händelser av betydelse 
Det beslut som tagits om att ingen kostnad får debiteras för städning vid fritt nyttjande av lokaler 
kommer att höja Medborgarhusets kostnader med ca 45.0 tkr detta år.  
 
Ekonomi 
Förbrukningen ligger på 39,7%, prognosen är att vi drar över budget med ca 380.000.- 
Budget för internhyran har blivit felaktig och skall rä 
Noterbart är att beslutet att slopa grundstädavgifter för föreningar har kostat ca 17.0 tkr för jan-
april. 
Något högre kostnader än vanligt för bion pga av byte av biljettsystem samt släpande fakturor 
från en leverantör som haft strul med sitt faktureringssystem. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid samt timanställd personal till bion. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Alla mål mäts under sista kvartalet av 2015. 
 
Framtiden 
Under sommaren skall en del lokaler i källaren fräschas upp med nya ytskikt. Sommarbio 
kommer att erbjudas under sommaren. Knattediscon upphör troligen till hösten då en privat aktör 
visat intresse för denna verksamhet och då vill man inte konkurrera. I övrigt inga stora 
förändringar. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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Kulturskolan och den kreativa aktivitests- och mötesplatsen Humlan 
 

Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  2 061 855 650 2 185 -124 

Verksamhet  485 293 75 555 -70 

Internhyror  0 0 0 0 0 

      

Summa kostnader  2 546 1 148 725 2 740 -194 

      

Intäkter  -135 -148 -43 -375 240 

      

Netto  2 411 999 682 2 365 46 
 
Verksamhet 
”Humlan” är den från hösten 2014 nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. Här finns 
möjligheter att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa vänner, fika, se 
på tv, lyssna på musik och spela spel. Tanken är att ungdomarna ska komma med egna idéer om 
vad man skulle vilja göra och få hjälp att realisera dem. Personal från sociala, barn och utbildning 
och tillväxtenheten arbetar tillsammans för att erbjuda en så kvalitativ mötesplats som möjligt. 
Personalen från de olika enheterna finns till hands kvällstid tillsammans med Kulturskolans 
personal som erbjuder öppna kostnadsfria aktiviteter. Även visstidsanställd personal arbetar på 
Humlan. På Humlan kan man även möta andra vuxna, t.ex. personal från ungdomsboenden, 
Arvidsjaurs församling, studieförbund eller föreningar. I dagsläget samverkar man även med 
ABF i drama för ungdomar. Det erbjuds även vissa aktiviteter på Humlan under helger. Det kan 
vara föreläsningar, workshops eller läger där man måste anmäla sig i förväg och ibland 
tillkommer en viss kostnad.  
I arbetet med att forma den nya mötesplatsen har ca 25 ungdomar i olika åldrar deltagit och flera 
av dessa fortsätter att medverka i arbetet i huset.  
Verksamheten på kvällstid riktar sig till ungdomar från 13 – 25 år, det som sker på dagtid riktar 
sig till kulturskolans målgrupp. 
Arbetet genomsyras av en stark integrationstanke och utvecklas utifrån ungdomarnas egna 
önskemål. Verksamheten för 18plus sker i Humlans lokaler alla dagar under veckan. 
Kulturskolan samarbetar kontinuerligt med länets andra kulturskolor, både vad gäller 
fortbildning, lägerverksamhet, gemensamma konsert och länsmusikgrupper. 
 
Händelser av betydelse 
Kulturskolan i Arvidsjaur har bildat ett nationellt nätverk när det handlar om ungas delaktighet 
tillsammans med Sveriges kulturskoleråd. Kulturskolans elever har en egen fokusgrupp/förening. 
Gruppen ska säkerställa ungas delaktighet och inflytande på Kulturskolan och de har egen 
budget. Kulturskolan samarbetar med Arjeplog och säljer musiktjänster då Arjeplog inte har en 
egen musik- eller kulturskola. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger högt då vi säljer tjänster till Arjeplog och då man tar in timanställd 
personal vid behov till mötesplatsen. Intäkterna ligger också högt tack vare de tjänster som säljs.  
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Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
en sångpedagog 50%, en bildlärare 50%, tre instrumentallärare på sammanlagt 275% samt, under 
vårterminen, en danspedagog som har tre grupper under 15 veckor.  
 
Framtiden 
Kulturskolans kursutbud ska fortsätta att utvecklas och även ge bättre och tydligare 
kursbeskrivningar framöver. Även kurser för barn och ungdomar med särskilda 
behov/funktionsnedsättning skall utvecklas och erbjudas. Ett samarbete med Ung scen norr har 
inletts för att utveckla drama. Dessutom planeras för ett dramaprojekt riktat mot 
ensamkommande/nyanlända tillsammans med Sensus och Teater Mila där Arvsfondpengar sökts. 
Mötesplatsen använder numera ett nytt datasystem från KEKS, www.loggboken.org för att 
underlätta det dagliga arbetet och uppföljningen på mötesplatsen. 
Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram en nationell strategi för kulturskolorna och den 
skall vara klar i september 2016. 
 
Övriga uppdrag 
 
Landsbygdsutveckling 
From 1 april har kultur- och fritidschefen uppdraget att arbeta med landsbygdsutveckling. Rollen 
skall vara samordnande men också fokusera på hur det är att bo på landsbygden, vilken 
servicenivå kan man ha, finns nödvändiga transporter osv. 
Detta är ett helt nytt sätt att arbeta för kommunen och arbetet har inletts med besök i de större 
byarna för att få ett nuläge, något om behov och framtidsplaner. Detta kommer att pågå fram till 
sommaren och därefter görs en sammanställning för att hitta samverkansmöjligheter och en bild 
av hur arbetet skall fortsätta. 
 
Folkhälsoarbetet 
Kommunens Hälso- och trygghetsråd består av chefer från kommunal organisation, Arvidsjaurs 
Församling, Arbetsförmedlingen, Hälsocentralen, Folktandvården samt Polisen. Rådet har ett 
övergripande ansvar och skall stimulera, samordna och följa upp folkhälsoarbetet.Fem operativa 
grupper med var sin samordnare och olika ansvarsområden arbetar praktiskt med olika insatser 
för folkhälsan. Rapporten från den senaste folkhälsoenkäten visar att folkhälsan i kommunen inte 
är bra. Jämfört med länet och riket har Arvidsjaur sämre resultat inom de flesta områden. 
 
Samisk förvaltning 
2010 blev Arvidsjaurs kommun en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunens 
verksamheters enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den av 
kommunstyrelsen fastställda handlingsplan för samisk förvaltning ska; 
 
• särskilt främja och skydda det samiska språket 
• informera samer om deras rättigheter enliga lagen 
• verka för att samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin näring i 

Arvidsjaur främjas 
• verka för att barnens kulturella identitetsutveckling och användandet av det egna språket 

särskilt främjas 
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• verka för att kommunens verksamheter bemöter den samiska befolkningen på sitt eget språk 
• verka för rekrytering av personal med samisk språk- och kulturkompetens 
• verka för att ge barnomsorg och äldreomsorg på samiska 
• samråda med samer och ge möjlighet till inflytande i frågor som berör dem 
 
Verksamhet 
Första kvartalet har varit turbulent och röster har höjts över att kommunens verksamheter inte 
uppfyller lagstiftningen och handlingsplanen enligt ovan. Särskilt barnens möjligheter att 
utveckla sin identitet, sin kultur och sitt språk har inte utvecklats vidare.  
 
En studiegrupp i umesamiska som påbörjades i januari har avslutats.  
Den samiska arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att se över styrdokumenten för Arvidsjaurs 
kommun samisk förvaltning. 
 
Händelser av betydelse 
Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län, som är uppföljningsmyndigheter för Lagen om 
Nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), pekar i sin rapport till regeringen, som 
baseras på de underlag förvaltningskommunerna lämnar in varje år, på en del brister samt 
åtgärdsförslag.  
 
Samtidigt som det syns en del goda resultat inom förvaltningsområdena som tydligt kan kopplas 
till statsbidraget så identifieras brister i den nuvarande lagstiftningen som bidrar till att ”utfallet 
ofta blir beroende av enskilda lokalpolitikers och statliga och kommunala tjänstemäns intressen, 
tolkning och förmåga att påverka för att förändra arbetssätt inom förvaltningarna.” 
 
Länsstyrelsen och Sametinget föreslår bland annat regeringen att; 
förtydliga lagen (22209:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och samtidigt se över 
möjligheten till att införa tillsyn 
att se över begreppet ”hela eller delar av” när det gäller förskoleverksamhet och service och 
omvårdnad 
 
Regeringen gav 2012 Skolverket i uppdrag att stärka tillgången på lärare i nationella 
minoritetsspråk och det påbörjades 2013 en modersmålslärarutbildning som även kommer att 
fortgå under 2015-2017.  
 
Ekonomi 
Verksamheten organiseras under kommunchefs ansvar fram till mars 2015 och därefter under 
kultur- och fritidschef. 
Prognosen för året är att bidraget på 660 000 kronor kommer att förbrukas. 
 
Personal 
En 100% anställning som täcks av statsbidraget för samisk förvaltning.  
 
Framtiden 
Det samiska språket (alla varieteter) är en viktig del i en människas identitet och i Arvidsjaur har 
talats och talas än idag umesamiska och som är starkt hotad. Revitalisering och möjlighet till 
ökade språkkunskaper fortgår. Förutom umesamiska talas fler varieteter av det samiska språket i 
Arvidsjaur.  
Kartläggning ska göras utifrån lagstiftningen.  
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Januari – april 2015 Bilaga 1:1 
 
Medborgarhuset  
 2015   2014   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 19 892 47 35 682 19
Matiné 10 366 37 9 763 85
Dagbio 7 372 54 8 399 50
TOTALT 36 1630 45 52 1844 35
 
Typ av förhyrare 2015  2014  

Antal 
nyttjande-
tillfällen 

Procent 
av 
totalen 

Antal 
nyttjande-
tillfällen 

Procent 
av 
totalen 

Egen verksamhet 45 14 56 16
Studieförbund 28 9 29 9
Pensionärsorganisationer 24 8 23 7
Kommunal verksamhet 36 11 29 9
Övriga 10 3 13 4
Föreningslokaler, nb 177 55 187 55
Totalt 320 100 337 100

 
Kultur i vården  
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 14 13-21
Öppen verkstad 14 10-20
Målargrupp, äldre 14 4-8
Målargrupp, AFF 7 4-6
Taltidning tisd och fred 31 
Föreställning, melodier vi 
minns 

2 65-70

Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande 
ensam i sin lägenhet och har svårt att ta sig ut. 
 
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2015 2014 2013

Antal förest, skol 16 18 13
Antal besök, skol  2865 1488
Snitt per förest   159 114
Antal förest, off 11 10 6
Antal besök, off 264 522 224
Snitt per förest  24 52 37
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Professionell scenkonst samt skolbio barn och ungdom  Bilaga 1:2 
 

Grupp  
Teater Produktion 

Antal 
förest

Varav 
skol-

förest.

Spelad  
för 
0-6 år

Spelad 
för 

7-12 år 

Spelad 
för  
13-19 år Publik

 Petras Prick 1 x   41
Teater Mila Mästerkatten i stövlar 2  x x  47
Giron Sàmi 
Téatheri Min bästa ren Buolla 1  x x  27
Västerbottensteate
rn 

Sagan om den lilla 
farbrorn 2 2 x x  100

Västerbottensteate
rn Om sex och så’nt 2 2   x 120

Profilteatern 
Ursäkta skulle ni kunna 
svälta lite tystare 1 1   x 

Riksteatern 
Den svenska demokratins 
historia 2 2   x 

Pantomimteatern Den vita stenen 2 2  x  
Musik           

Norrbottensmusik
en 

Maria Johansdotter 1 1   x 150

Norrbottensmusik
en 

Smultron och sång 1 x   29

Norrbottensmusik
en 

Gränslandet 1 1   x 230

Dans            

Peaceworks m fl Until the End Crew 2 2   x 460
Bio            

Folkets Bio Flyg sa Alfons 1  x   80
Folkets Bio Här kommer Pino o 

Köttbullarna 
1 x   28

Folkets Bio Kalle Kran 1 1  x  200
Swedish Film Lasse Maja 1 1  x  70
Swedish Film Randig Pyjamas 1 1   x 80
Swedish Film Guardians of the Galaxy 1    x 12
TOTALT   24 16 11 5 9 1673

 
Kulturskolan 2015 
tom april 

Tjejer Killar Totalt Uppvisningar, 
läger mm 

Bild 23 6 29  
Dans 18 10 28 1 
Drama 14 1 15  
Musik 51 47 98 7 
Summa kulturskolan 106 64 170 8 
Övriga elever i grupper, 
uppdragsverksamhet och projekt 

ca 120 ca 100 ca 220  

Totalt 226 164 390 8 
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 Bilaga 1:3 
Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar 
 2015 2014 2013 

 antal summa antal summa antal summa 
Idrott 11 221.0 tkr 14 221.0 tkr 13 220.7 tkr 
Övriga 5 27.0 tkr Ej fördelat 9 41.0 tkr 
Skoterföreningar 2 21.6 tkr 3 32.3 tkr 1 7 tkr 
Utomhusbassänger 2 100.0 2 100.0 2 100.0 
 
Biblioteksverksamhet 
Regleras i bibliotekslagen 2013:801, gällande from 2014-01-01 
Folkbiblioteken 2015 Snitt/inv

(6494)
2014 Snitt/inv

(6471)
2013 Snitt/inv

(6467)
Utlån tot exkl skol 13 116 2 15 811 2,4 15 584 2,4
Besök tot 11 608 1,8 11 629 1,8 13 151 2
Besök HB 10 502 10 346 11 826 
Glommersträsk 1 106 1283 1060 
Skolorna utlån (ej 
inräknat i totalen) 

4 433 4140 3061 

 


