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Kommunstyrelsen 2015-01-01--2015-08-31 

 
Budget

Utfall 1501-
1508 

Avvikelse 
mot 
budget 

Prognos Avvikelse mot 
prognos 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , 
REVISION MM   
Kostnader 3 375 1 799 3 416 
Intäkter -675 -187  -575  
NETTO 2 700 1 612 188 2 841 -141

  
KOMMUNSTYRELSEN 
Kostnader 12 865 7 875 12 865 
Intäkter -400 -453  -400  
NETTO 12 465 7 422 888 12 465 0

  
TEKNISKA 
Kostnader 38 862 24 922 38 265 
Intäkter -12 316 -8 891  -12 202  
NETTO 26 546 16 031 1 755 26 063 483

  
FASTIGHETER 
Kostnader 21 508 12 210 21 508 
Intäkter -34 191 -22 310  -34 191  
NETTO -12 683 -10 100 1 602 -12 683 0

  
AFFÄRSVERKSAMHET 
Kostnader 30 411 18 828 31 461 
Intäkter -32 775 -23 492  -34 246  
NETTO -2 364 -4 664 3 080 -2 785 421

  
STÖDFUNKTIONEN 
Kostnader 27 835 19 331 31 074 
Intäkter -7 359 -6 650  -10 699  
NETTO 20 476 12 681 1 038 20 375 101

  NÄRINGSLIV o 
ARBETSMARKNAD 
Kostnader 35 055 21 051 35 449 
Intäkter -30 679 -21 175  -34 925  
NETTO 4 374 -124 3 055 524 3 850

  
FRITID OCH KULTUR 
Kostnader 16 288 10 796 16 322 
Intäkter -1 627 -1 262  -1 937  
NETTO 14 661 9 534 -449 14 385 276
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 

66 175 32 367 11 846 61 185 4 990
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Kommunfullmäktiges verksamheter jan-aug 2015 
 

Årsbudget Redovisat Periodresultat Prognos Avvikelse

2015 
Jan 15- 
Aug 15   

2015 

Kommunfullmäktige   
Kostnader 1 300 1 026   1 531 
Intäkter 0 0     
NETTO 1 300 1 026 -155 1 531 -231

  
 Revision 

Kostnader 865 220   865 
Intäkter -75 0   -75   
NETTO 790 220 309 790 0

  
 Valnämnd 

Kostnader 10 8 10  
Intäkter    
NETTO 10 8 1 10 0

  
 Överförmyndare 

Kostnader 1 200 550 1 010  
Intäkter -600 -187 -500  
NETTO  600 363 39 510 90

  

Kostnader 3 375 1 804 3 416  
Intäkter -675 -187 -575  
TOTAL 2 700 1 617 192 2 841 -141
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10 Kommunfullmäktige 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  474 389 230 610 -136
Verksamhet  826 637 938 921 -95
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  1 300 1 026 1 167 1 531 -231
        

Intäkter  0 0 0 0 0
        

Netto  1 300 1 026 1 167 1 531 -231
 
Verksamhet 
Kommunfullmäktige har 29 ledamöter. Den ena av SD:s 2 platser är inte besatt varför antalet 
ledamöter i praktiken är 28. 
 
Antalet planerade fullmäktigesammanträden är 5 st som sker under februari, april, juni, oktober 
samt november. Två extra möten har förevarit i augusti 2015 gällande bredbandsfrågan. 
 
Händelser av betydelse 
Nytt arvodesreglemente har arbetats fram och antagits. Bostadsförsörjningsberedningen har 
utarbetat sitt förslag. Mål- utvärderings och Demokratiberedningen (MUD) har lagt ned mycken 
tid på  att ta fram mål för 2016-2019. 
 
Ekonomi 
Under året har fler sammanträden förevarit än tidigare år beträffande såväl fullmäktige som 
presidiet.  Arvoden har också höjts här. Prognosen för arvodeskostnader är 136 tkr över budget.  
Verksamhetskostnaderna ligger t o m 1508  84 tkr över 8/12 av budget. Beräknat i helårsprognos 
-95 tkr. Partistöd har utbetalats för tre kvartal till alla partier utom SD som inte har kunnat visa 
registrering för sin lokala förening. 
 
Under perioden kan man konstatera att budget inte innehåller kostnader för utredningar med 
anledning av ny mandatperiod. Inte heller har anskaffning av Ipads funnits i budget. Detta ses 
ändock som en besparing för kommunen även om minskade kostnader för utskick av 
pappersmaterial tillgodoförs andra ansvarsområden än Kfs eget. 
 
Framtiden 
Ipads underlättar arbetet, med en mera samlad källa till handlingar och  information. 
Diskussioner förs inom främst presidiet om vitalisering av fullmäktiges möten framgent som ett 
led för ökat intresse för demokrati. 
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17 Revision 
 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  185 112 64 185 0
Verksamhet  680 109 30 680 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  865 220 94 865 0
        

Intäkter  -75 0 0 -75 0
        

Netto  790 220 94 790 0
 
Lekmannarevisorerna har haft dubbel bemanning under första halvåret, då såväl avgående som 
nytillträdda tjänstgjort. 
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18 Valnämnd 
 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  0 8 147 10 -10
Verksamhet  10 0 29 0 10
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  10 8 176 10 0
        

Intäkter  0 0 -263 0 0
        

Netto  10 8 -87 10 0
 
Verksamhet 
Under år när inga val sker finns endast smärre administrativa kostnader. 
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117 Överförmyndare 
 
 
  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  1 103 477 615 894 209
Verksamhet  97 72 43 116 -19
Internhyror  0 0 0 0 0
      
Summa kostnader  1 200 550 659 1 010 190
        
Intäkter  -600 -187 -330 -500 -100
        
Netto  600 363 328 510 90
 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens 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 
godmanskap/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. Tillsyn 
av desamma. 
 
Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur  38 ensamkommande flyktingbarn, varav 25 har fått permanent 
uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 90 flyktingbarn. 
Arvidsjaurs Kommun har 2015-02-01 skrivit ett nytt avtal om 38 platser för ensamkommande, 
en ökning på 18. Från sommaren 2015 har mottagande av ensamkommande gått in i en ny fas 
där Migrationsverket åberopar kategori 4 som medför att avtalen sätts ur spel. Detta kommer att 
medföra ett större mottagande än planerat. 
Ny lagstiftning från 2015-01-01 där överförmyndaren har fått utredningsansvaret i nya godmans- 
/förvaltarärenden samt ett större ansvar för utbildning av goda män och förvaltare. 
 
Ekonomi 
Det har varit en ökning av svåra godman-/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att kunna 
rekrytera ställföreträdare. Många äldre som är föremål för godmansuppdrag har dock avlidit 
under året och detta har minskat arvodesutbetalningarna.  
 
 
Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid har utökats för att motsvara ökade krav från mottagande at 
ensamkommande flyktingbarn och ny lagstiftning. 
 
Framtid 
Större mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta sätter stor press på 
överförmyndarverksamheten. 
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
Kommun-
styrelsens 
verksamheter 

 Årsbudget 
2015 

Redovisat 
Jan-aug 

2015 

Avvikelse 
mot budget 

Prognos 
2015 

Avvikelse 
mot budget 

Verksamhet       
00600 Kommunstyrelsen 4 977 3 408 -73 4 877 100 
01000 Förl pensförmån 

förtroendevalda 
25 0 9 25 0 

03500 Allmänna 
utredningar 

75 0 50 75 0 

03600 Strukturåtgärder 730 5 489 730 0 
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 130 71 16 130 0 
19100 Näringslivsstöd 78 78 -26 78 0 
19300 Stöd till koncernen 5 350 3 394 191 5 350 0 
28400 Bostadsanpassning 1 200 728 76 1 200 0 
89100 Civilt försvar -100 -268 201 0 -100 
 Totaler 12 465 7 416 941 12 465 0 

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning bl a ansvar för bl a; 
 

 Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja 
åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen 

 Byggnads och anläggningsverksamhet 
 Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och 

parkmark/grönområden. 
 Kommunens centrala informationsverksamhet 
 Upphandling 
 Konsumentfrågor 
 Måltidsverksamhet 
 IT-verksamheten 
 Högskoleverksamhet 
 Flyktingmottagning 
 Bostadsanpassning 
 Krisberedskap 
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Bostadsanpassning 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  0 64 65 102 -102
Verksamhet  1 200 664 559 1 098 102
Internhyror  0 0 0 0 0
Summa kostnader  1 200 728 625 1 200 0
Intäkter  0 0 0 0 0
Netto  1 200 728 625 1 200 0
 
Verksamhetsberättelse 
45 ansökningar är inkomna denna period, 41st beslut är tagna, till en kostnad av 627,2t kr. 
Bokförd kostnad för perioden är 727,9tkr.  
 
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 
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Diagram 1. 
Kostnader och budget år 2015. 
 

 
 
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. 
  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

BAB 2015

Budget Resultat

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BAB år 1999 ‐ 2014

0

20

40

60

80

100

120

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

ANTAL BESLUTADE BAB/ÅR



Delårsredovisning Januari-Augusti 2015 – Kommunstyrelsens verksamheter 
 

 

11 

Krisberedskap 
 

Tkr   2015   2014    
  Budget Redovisat Förbrukat 

i % 
Redovisat Förändr   

i % 
Prognos 

Personal  250 146,4 -41 133,6 10 250

Verksamhet 50 29,4 -41 20,5 43 134,4

Summa kostnader 300 175,8 -41 154,1 14 384,4

Intäkter -400 -443,6 13 -384,8 18 -384,4

Netto -100 -267,8 -230,7 20 0

 
Verksamhet 
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 är 384 444 kr. 
Utbetalning skedde 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 har tagits fram medan information till allmänheten 
återstår. 
 
Ny Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 har tagits fram. 
Ombyggnation av kommunal ledningsplats - projekt 
Styrelseplanering utförd 
Kontinuitetsplanering för VA 
Information Krisberedskap till KsAu 
Framtagande av styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 
 
Händelser av betydelse 
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. 68 000 ligger sparade från 2014 för detta. 
 
Prognos 
Prognosen är att hela statliga bidraget ska förbrukas. 
 
Personal 
Nuvarande beredskapssamordnare kommer att bli mammaledig fr.o.m. oktober månad. 
Tillträdande Räddningschef kommer att ta över rollen som beredskapssamordnare. 
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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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Stödfunktionen 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  17 175 11 443 10 113 18 315 -1 140
Verksamhet  10 660 7 888 7 835 12 759 -2 099
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  27 835 19 331 17 948 31 074 -3 239
        

Intäkter  -7 359 -6 650 -6 742 -10 699 3 340
        

Netto  20 476 12 681 11 206 20 375 101
 
Verksamhet 
Alla stödenheter för nämnderna är samlade under kommunstyrelsen. Här ingår nämndskansli, 
växel, övergripande personalfrågor, löneadministration, IT-stöd, ekonomi och upphandling.  
Växeln är ett samarbete med kommunerna i 4kom (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele). 
Lönesystemet ingår i den gemensamma lönenämnden med Skellefteå. 
 
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 
• 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 
 
Ekonomi 
Stödfunktionen beräknas ha en positiv avvikelse mot budget. 
 
Personal 
Rekrytering av upphandlare är under startskede. Flera av stödfunktionens verksamheter har 
anfört att de har bristande personalresurser i förhållande till nuvarande uppdrag. En översyn av 
detta har gjorts i samband med budgetarbetet inför 2016. Ytterligare genomlysning av 
bemanningsläget inom stödenheten kommer att göras under hösten 2015. 
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Framtid 
Samtliga enheter genomgår utveckling mot mera digitaliserade processer för att minska på 
manuell hantering och på så sätt öka effektiviteten i verksamheten. 
 
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.  
En enkät angående minoritetsspråkskunskaper och önskemål är på väg ut till kommunens 
medborgare. 
 
 
Kerstin Olla Grahn 
Kommunchef 
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Näringsliv 
  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse

Personal  3 239 1 914 2 611 3 264 -25
Verksamhet  1 592 515 625 1 591 1
Internhyror  0 0 0 0 0
        

Summa kostnader  4 830 2 429 3 236 4 855 -25
        

Intäkter  -1 942 -12 -766 -1 612 -330
        

Netto  2 888 2 417 2 470 3 243 -355
 
Verksamhet 
Näringslivskontorets består av rådgivning och stöd till befintliga företag och nyföretagande. 
Därutöver ingår även frågor såsom turistbyrå och besöksnäringens frågor. Verksamheten drivs i 
ny organisation sedan april 2015.  
 
Händelser av betydelse  
Näringslivskontoret har sedan april fastlagt ny organisation internt samt deltagit i 
tillväxtskapande utvecklingsarbete företags & affärsutveckling, lyft fram infrastruktursfrågorna. 
Kontoret har haft dialog  med olika samarbetspartners lokalt och regionalt i samband med 
deltagande i två strukturfondsprojektsansökningar som beviljades i juni månad.  Ett rådgivande 
destinationsråd har bildats under våren. 
Svenskt Näringlivs ranking av företagsklimat har Arvidsjaur 2015 fått 12 punkter i bättre 
placering. 
 
Ekonomi 
Näringslivskontoret kostnader ligger under perioden något lägre än normalt på näringslivssidan 
då näringslivsutvecklare rekryterats under våren men högre än normalt på turistbyrån p.g.a. att vi 
inväntat deltagande samt start i de strukturfondsprojekt vi ansökt om, under årets första sex 
månader. Personalen har tidvis varit verksam i andra verksamheter (internt och externt) vilket 
har hjälpt till att minska kostnaderna något.  
 
Personal 
Turistbyrån har under perioden varit bemannad med tre 100% ordinarie tjänster samt 
sommarpersonal. Fr.o.m. den första juli deltar verksamheten i det regionövergripande projektet 
”Destination Capacity Building” (DCB), där motsvarande 1,9 tjänster från turistbyråns 
personalstyrka ingår. Projektet pågår t.o.m. den sista december 2017. Näringslivskontoret har 
haft vakans på Näringslivsutvecklare under sommaren, den tjänsten är tillsatt from 1/9 2015. 
 
Framtiden 
Under hösten startar utvecklingsarbetet inom NBA & DCB-projektet på allvar, i nära samarbete 
med de lokala företagen och andra regionala aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del av 
det samarbetet. Vi är fortsatt en del i regionens och nationens samlade utvecklingsarbete. 
 
Stina Johansson 
Näringslivschef 
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Arbetsmarknadsenheten 
 
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  17 903 11 690 11 806 17 793 110  
Verksamhet  11 354 6 287 5 249 11 835 -481
Internhyror  966 644 920 966 0
Summa 
kostnader  

 0 223 18 622 17 974 30 594 -371

Intäkter  -28 737 -21 163 -16 821 -33 313 4 576
Netto  1 486 -2 541 1 153 -2 719 4 205
 
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 bl.a.  administration, flyktingmottagning, 
trafikskolan verksamheter som snickeri, konferens, projekt, KAOS-styrka (samhällsnära 
tjänster), samt utb. Avtal med Arbetsförmedling. Uppdrag mot näringsliv, föreningar, 
kommunala förvaltningar. 
 
Flyktingmottagning: Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om ett 
mottagande av  10 personer/år. 
 
Ensamkommande barn: Kommunens mottagande av flyktingbarn. Verksamheten är fördelad på 
2 olika boenden (Kråkan, Korpen) samt 18+ verksamhet med lägenheter på samhället. Avtal med 
Migrationsverket. 
 
Ungdomar/In: Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag från organisationer från 
Tyskland, England, Italien, Portugal och Ungern.  
 
Trafikskola: Arvidsjaur Trafikskola ligger numera inom enheten.  
 
Händelser av betydelse 
Inströmningen av främst ensamkommande flyktingbarn har ökat med 83 % jämfört med samma 
tid föregående år. Detta har medfört att Migrationsverket utvidgat sina anvisningar från och med 
20150713 och åberopar kategori 4, som  bland annat medför att avtalen med kommunerna sätts 
ur spel och antalet ungdomar som anvisas kommunen ökar över det avtalade. För närvarande 
finns 38 stycken barn vid våra HVB hem. 
Även inom flyktingmottagningen har antalet inom etableringen ökat och nivån är nu på 79 
inskrivna.  
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Ekonomi 
De utökade anvisningar bland ensamkommande barn och flyktingmottagning har gjort att 
intäkterna ökat. Personalkostnaderna har hållits på en jämn nivå. 
Verksamhetskostnaderna har stigit något dels på grund av nytt avtal som påverkat 
internfördelning av schablonersättningarna. Skolan har i och med det nya avtalet fått ersättning 
även för elever som är över 18 år.  
Samt att hyresnivån numera ligger betydligt högre i och med flytt till andra lokaler. 
 
Personal 
Arbetsbelastningen inom vissa verksamheter är mycket hög, på grund av stora inskrivningstal. 
Tack vare möjligheten att täcka upp för varann mellan verksamheter klaras uppdraget. Dock så 
kommer en nyrekrytering av 1 flyktingsekreterare att genomföras under hösten.  
 
Framtiden 
– De första försiktiga prognoserna på antalet anvisningar på ensamkommande flyktingbarn 

visar på en fördubbling av antalet inför 2016. 

–  Under hösten tecknas avtal med Arbetsförmedlingen under parollen DUA (Delegationen 
unga till arbete), vilket medför att ett långsiktigt samarbete mellan   

 Arbetsförmedling och kommunen tar vid. 

– Utredningen som visar var det framtida etableringsansvaret skall ligga presenteras under 
hösten. 

 
 
Bengt Norén 
Chef Arbetsmarknadsenheten 
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Arvidsjaur Trafikskola 
 
 

 Årsbudget Utfall period 
150301-
150831 

Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 370 720 1 353 1 095 275
Verksamhet  630 233 798 340 290
Internhyror  0 0 0 0 0
Summa 
kostnader  

2 000 954 2 151 1 435 565

Intäkter  -1 700 -748 -1 612 -1 135 -565
Netto  300 206 539 300 0
 
Verksamhet  
Trafikskolan skall säkra det behov av trafikförarutbildningar som finns inom kommunen, samt 
vara ett av verktygen för att trygga kompetensförsörjningen för näringsliv och offentlig 
verksamhet. Arvidsjaurs trafikskola startade något försenad 20150301 på grund av utdragen 
tillståndsprocess. Verksamheten är även flyttad från Sandbackaskolan till Idéum. Inom 
trafikskolan finns 5 stycken bilar registrerade. Riskutbildning 2, dvs halkutbildning sker ute vid 
flyget.  
 
Ekonomi  
Ovanstående ekonomiska redovisning visar utfall för hela 2014, samt utfallet för den korta tid 
verksamheten är bedriven under 2015. Den stora skillnaden är nedgången i 
verksamhetskostnader. Översyn av leasing och andra avtal har bland annat bidragit till detta 
faktum.  
Under hösten så har även ett samarbete inletts med Sandbackaskolan, vilket innebär att personal 
vid Trafikskolan går in 1 dag i veckan för att täcka upp för 1 person som avslutat sin tjänstgöring 
vid skolan. Del av dennes tjänst kan täckas upp denna väg. Vilket innebär att både 
gymnasieskolan och trafikskolan blir vinnare ekonomiskt.  
 
Personal  
Inom trafikskolan jobbar tre personer, två heltider och en 75 % tjänst. Den specifika utbildning 
och personliga tillståndsgivning som trafikskolan omgärdas av, innebär att sårbarheten får anses 
som hög och är svår att komma runt. 
 
Framtid  
Undersökning pågår om möjligheten att kunna ta körkort via ett CSN lån. Infrias detta öppnas 
stora möjligheter att nå andra målgrupper.  
Diskussioner förs med Norsjö och Jokkmokk kommuner om samverkan kring tjänsteutbudet hos 
Trafikskolan.  
En förändring i marknadsföringsinsatserna är påbörjad och innebär bland annat att trafikskolans 
bilar blir försedda med dekaler och reklamen via monitorerna på ICA tas bort.  
Tydliga mål och riktlinjer är under framtagande för Trafikskolan.  
 
 
Bengt Norén  
Chef Arbetsmarknadsenheten  
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Kultur och Fritid 

 
  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse

Personal  6 712 4 399 3 626 6 991 -279
Verksamhet  2 999 2 012 1 259 2 753 245
Internhyror  6 577 4 385 4 584 6 577 0
        

Summa kostnader  16 288 10 796 9 470 16 322 -34
        

Intäkter  -1 627 -1 262 -761 -1 937 310
        

Netto  14 661 9 534 8 709 14 385 276
 
Verksamhet 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 
lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Biblioteken skall vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, särskilt främja 
läsning och tillgång till litteratur och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Bibliotekens prioriterade grupper är 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, nationella 
minoriteter. Arvidsjaur ligger bra till i sitt arbete för barn och unga. För övriga grupper kan 
ytterligare utveckling ske. Samarbetet i länet är en bra resurs och projekt initieras mot 
målgrupperna. 
 
I Arvidsjaur har vi ett nära samarbete med skolan och förutom huvudbiblioteket och filialen i 
Glommersträsk ansvaras för skolbiblioteken på alla skolor med bemanning, inköp och skötsel. 
Utlåningen på biblioteken har minskat men besökandet ökade under våren. From sommaren kan 
ej besök mätas pga tekniska problem. Bibliotekens utökning av e-tjänster gör att besökandet 
minskar för omlån och reservationer. Arbetet med RFID-märkning har genomförts under 
sommaren och from mitten av september är självutlån-/återlämning tillgängligt. 
 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för arrangemang och aktiviteter som föreningar, 
privatpersoner, företag och kommunen själv ansvarar för. Lokalerna har använts vid 454 
tillfällen. Skytteföreningarnas nyttjande av skyttehallarna är inte medräknat eftersom vi inte har 
dessa uppgifter. 
 
Biografverksamhet bedrivs i egen regi och antalet biovisningar är i snitt två per vecka. 
Besökandet har ökat med i snitt 12 personer, mest på ”vanliga” kvällsbion (22 pers) medan 
besöken på matineér har minskat. De digitala visningarna och dagbio går fortsatt bra. 
Verksamheten är helt beroende av filmutbudet som under våren inte var särskilt bra för barnen. 
Allmänkulturell verksamhet tillhandhålls i första hand genom föreningars verksamhet men för 
barn och ungdomar finns ett utbud som till största delen erbjuds genom kultur och fritids försorg. 
Kultur i vården erbjuder fortsatt bra och utökat utbud för de som finns inom äldreomsorgen, både 
på och utanför boenden. Det är en mycket uppskattad verksamhet som har stor betydelse för det 
sociala innehållet för varje enskild deltagare.  
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Även detta år finns projektmedel för att kunna stötta speciella arrangemang och aktiviteter vilket 
gör att det allmänkulturella utbudet har blivit mer varierat och större arrangemang har varit 
möjliga att genomföra. 
 
Kulturskolans samgående till en kreativ aktivitets- och mötesplats har stor betydelse för utbudet 
för barn och unga. Arbetet med att få en helt ny verksamhet att fungera kommer att ta tid och det 
är två olika kulturer samt personal från olika verksamheter som skall hitta arbetssätt som 
fungerar. Förhoppningen är en förbättrad integration och möjlighet att ge barn och unga ett bra 
stöd tack vare de olika kompetenser som finns i verksamheten. 
Kulturskolans verksamheter har delvis förändrats i de nya lokalerna. Förutom traditionell 
kulturskoleverksamhet med musik, dans, film/foto, bild och drama erbjuds ”prova på” kurser på 
kvällstid och på lov. 
 
Elevantalet i den traditionella verksamheten var under våren 170 och inom övrig verksamhet 220 
deltagare. För hösten sker inskrivning under början av september så inga elevsiffror kan 
redovisas men känslan är att elevantalet ökar. Bl a har möjligheten att rekrytera en danspedagog 
på 50% gjort att dessa platser snabbt fyllts upp och det är tom en liten kö.  
Musiklärartjänster säljs fortsatt till Arjeplog vilket gjort att utbudet i Arvidsjaur kunnat breddas. 
Föreningsstödet till idrottsföreningar, föreningar med övrig barn- och ungdomsverksamhet, 
skoterföreningar och föreningar som driver utomhusbassänger har fördelats. Totalt 20 föreningar 
som delat på 369 tkr. Fria lokaler är ett viktigt stöd för föreningslivet och har kunna behållas 
även detta år. 
 
Händelser av betydelse 
RFID-märkningen av bibliotekets medier har slutförts under sommaren och självutlån/-
återlämning införs from mitten av september. Detta kan komma att innebära meröppet samt är en 
stor arbetsmiljövinst för personalen samtidigt som man gör en effektivitetsvinst. För den enskilda 
låntagaren ger det ökad integritet (man behöver inte visa vad man lånar) och ökad tillgång till 
personal för mer kvalificerade frågor och stöd. Möjligheten att arbeta mer utåtriktat ökar också i 
och med att bemanningen inte blir lika krävande. 
Arvidsjaurs Fotoarkiv har länge varit ur funktion, ett gammalt system som inte stämmer överens 
med de nya system kommunen har för webben. Samverkan har sökts hos tre grannkommuner 
och alla har gått med i projektet. Finansieringen görs till största delen av medel som beviljats 
externt och den mindre summa som saknades går kommunerna in med, bl a från samisk 
förvaltning, eftersom alla kommuner har mycket samiska bilder som skall in.  
 
Det beslut som tagits om att ej debitera städkostnader för de som fritt nyttjar Medborgarhuset 
innebär högre kostnader detta år. 
En nationell strategi skall tas fram för kulturskolorna i landet. Kultur- och fritidschefen har 
deltagit i ett rådslag på nationell nivå inför detta arbete. Strategin skall vara klar i september 
2016. 
Kulturskolan i Arvidsjaur har bildat ett nationellt nätverk för ungas delaktighet tillsammans med 
Sveriges Kulturskoleråd. 
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Ekonomi 
Löneökningarna har lagts på tilldelad ram och nya löner gäller from första april. I 
personalkostnader ligger semesterlöneskulden som fördelats lika tills den tas ut. Ett litet 
överskott mot budgeten i prognosen men det är mer troligt att vi går plus minus noll.  
 
Personal 
Inom förvaltningen finns 19 personer anställda, 9 deltidsanställda med varierande tjänstgöringsgrad 
från timanställda till 0,5 – 0,90 % tjänst samt 10 heltidsanställda. Tjänstledigheter gör att antalet 
ökat men antalet tjänster omräknat till heltid ligger på 15,5. Sjukfrånvaron har varit 1,46 % under 
perioden. 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet startade under föregående år men avstannade 
i och med valet och osäkerhet om var kultur-och fritidsfrågorna skall hanteras politiskt. Arbetet 
återupptas under september. 
SCB:s senaste medborgarundersökning visar att kultur- och fritidsutbudet är den absolut viktigaste 
faktorn när man skall bestämma var man skall bo, index ligger på 1,9. Kommunikationer kommer 
på andra plats och har index 0,9, utbildning 0,2 och kommersiell service har index 0. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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Tekniska enheten Exkl. Camp Gielas, VA, Avfallsenheten och fastigheter 
  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse

Personal  16 434 10 958 9 942 16 440 -6
Verksamhet  21 535 13 368 12 642 20 932 603
Internhyror  893 595 468 893 0
Summa kostnader  38 862 24 922 23 052 38 265 597
Intäkter  -12 316 -8 891 -8 232 -12 202 -114
Netto  26 546 16 031 14 820 26 063 483
Verksamheten 
Översiktsplaneringen fortgår. Vi har nu processat LIS-delen med Länsstyrelsen och är överens 
med dem. 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 har försett 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 från Kommunstyrelsen egen verksamhet till 
Tekniska: Bidrag till enskilda vägar, bidrag till gårdsbelysning, bidrag till enskilt VA, lokal 
landsbygdstrafik, industrimark, allmän markreserv, exploateringsverksamhet och bostadsmark. 
 
Händelser av betydelse 
Simkunnigheten i årskurs tre blev återigen 100 %. 
Översiktsplanen är i slutfasen efter flera års intensivt arbete. 
 
Ekonomi 
Vi prognosticerar att göra ett överskott om närmare en halv miljon kr främst på grund av 
återbäring från landsbygdstrafiken 2014. 
 
Personal  
Sjuktalen på tekniska ligger på 3,55 %. 
 
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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Fastigheter 
 
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos 
Personal 8 742 5 541 5 252 8 742 
Verksamhet 12 766 6 669 7 286 12 766 
Internhyror 0 0 0 0 
   
Summa kostnader 21 508 12 210 12 538 21 508 
   
Intäkter -34 191 -22 310 -19 390 -34 191 
   
Netto -12 683 -10 100 -6 852 -12 683 
 
Verksamheten  
Flera underhållsprojekt har varit igång under våren och sommaren. Renovering av 
Tallbackaskolans souterrängplan har utförts, papptak har lagts om, utvändig målning samt andra 
mindre underhållsjobb och energieffektiviseringsarbeten har utförts enligt plan. Upphandlingar 
för renovering av toaletter samt nya brandlarm/inbrottslarm och projektering för 
energieffektivisering av belysning har utförts. Åkerbärets före detta lokal på Slalomåkaren 2-3 
har börjat ställas i ordning till förskola. 
 
Händelser av betydelse  
Inga betydande händelser har inträffat. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnaderna ligger lägre än samma period föregående år på grund av att mer 
energikostnader hade bokförts då.   
Budgeten beräknas hållas. 
 
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 9,3 %, varav 4 % är långtidsjukskriving. 
 
Framtiden 
Komponentavskrivning ska införas vilket kan komma att påverka framtida budgetering och 
internhyresmodell. 
Ett dataprogram för att kunna jobba med planerat underhåll på ett bättre sätt planeras att 
införskaffas. 
Fastighetsavdelningen måste införskaffa förstärkning med personal med ingenjörskunskaper för 
att klara av alla åtaganden. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Delårsuppföljning 
 

Affärsverksamheter 
 

2015-08-31 
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Affärsverksamheter 
Exklusive avskrivningar och räntekostnader 
 

Årsbudget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse 

2015 
Jan 15- Aug 

15
budget 2015 

prognos 
CAMP GIELAS   
Kostnader 8 322 6 402   -9022 
Intäkter -8 520 7 234   9220   
NETTO -198 -832 698 198 0 

  
 AVFALLS 

ENHETEN 
Kostnader 8 862 5 269   8 975 
Intäkter -9 672 -6 139   -9 654   
NETTO -810 -870 330 -679 -131 

  
 VA-ENHETEN 

Kostnader 12 067 5 911   11775 
Intäkter -13 173 -9 173   -13834   
NETTO -1 106 -3 262 2 525 -2059 953 

  
 STADSNÄT 

Kostnader 1 160 1 177   1561 
Intäkter -1 410 -877   -1410   
NETTO -250 300 -466 151 -401 

TOTAL -2 364 -4 664 3 080 2 785 421 
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Camp Gielas 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-08-31

Redovisat 
2014-12-31 

Förbrukningsavgifter 609 196 509 135 217 

Bidrag 500 371 500 84 248 

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 

Sidoordnade intäkter 7 411 6 667 8 311 6 009 7 725 

Summa 8 520 7 234 9 320 6 228 8 190 

    

Rörelsens kostnader   
Varor och 
förbrukningsinventarier -789 -631 -889 -439 -586 

Tjänsteköp -2 801 -2 815 -3 501 -1 963 -2 880 

Personalkostnader -4 532 -2 919 -4 532 -2 566 -4 040 

Av och nedskrivningar -1 053 -703 -1 053 -684 -1 026 

Övriga rörelsekostnader -200 -107 -200 -26 -51 

Summa -9 375 -7 175 -10 175 -5 678 -8 583 
Verksamhetens 
nettokostnader -855 59 -855 550 -392 

Ränteintäkter   

Räntekostnader -232 -157 -232 -249 -369 

Periodens resultat  -1 087 -98 -1 087 301 -761 
 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt 

2015-08-31 
Stugby & 
Camping  Skidspår  Vittjåkk Prästberget Sporthall 

Förbrukningsavgifter 196 1 0 0 87 109

Bidrag 371 371 0 0 0 0

Sidoordnade intäkter 6 667 5 587 100 188 0 792

Summa 7 234 5 960 100 188 87 901

Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -628 -264 -50 -19 -110 -186

Tjänsteköp -2 810 -1 136 -313 -459 -542 -360

Personalkostnader -2 919 -2 879 ?0 -40 0 0?

Av och nedskrivningar -712 -444 -28 -206 -34 -30

Övriga rörelsekostnader -107 -76 0 0 -1 -30

Summa -7 176 -4 800 -391 -723 -688 -575
Verksamhetens 
nettokostnader 59            1 160 -291 -535 --602 -326

Ränteintäkter   

Räntekostnader -160 -113 -7 -27 -12 0

Periodens resultat  -101 1 046 -298 -562 -613 326
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Verksamheten  
 
Camp Gielas omfattar verksamheterna 

 Stugby och Campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 

 
Händelser av betydelse  
Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter betydligt högre jämfört med samma 
period år 2014. Detta beror främst på att fler gäster har övernattat vid anläggningen. Vittjåkks 
anläggning har varit öppen under säsongen. Detta har inneburit att verksamhetskostnaderna har 
ökat.  
 
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, innestående semester har betalats ut till en pensionsavgång samt att 
ytterligare en pistör har anställts.  
 
Verksamhetskostnaderna är betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Detta 
beror bland annat på att Vittjåkk har varit öppet. Pistmaskinen har nyttjats maximalt vid alla 
anläggningar och hittills i år har reparations- och drivmedelskostnaderna varit höga. Övriga 
reparationer av traktor, skotrar och gräsklippare har dessvärre varit nödvändigt. Swedbank 
Finans har dessutom debiterat ut en felaktig leasingavgift på pistmaskinen, vilket har påpekats 
och återbetalning kommer att ske snarast. Camp Gielas har målat om de sista stuglägenheterna  
invändigt. De flesta av stuglägenheterna har uppgraderats med diverse möblemang. En del av 
stugorna har fått nya pentryn och några lägenheter har fått nya duschväggar och klickgolv.  
 
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 rejält jämfört med samma period föregående 
år. Detta beror på att verksamheten har haft mer boende vid anläggningen.  
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en 
pistör och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under 
högsäsong. Under årets första och andra tertial är sjukfrånvaron 2,21 %. Delar av personalen har 
besökt SCR:s stora konferens. 
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Framtiden 
Camp Gielas pistmaskin har leasats i 6 år. Reparationskostnaderna har ökat rejält för varje år. 
Nya band måste införskaffas inför kommande säsong. Denna kostnad beräknas bli cirka 250 tkr. 
Sedan måste bland annat en ny fräslåda och nya drivhjul köpas in. Detta beräknas kosta 300 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. En ny leasingmaskin kostar cirka 400 
tkr per år. Detta innebär en ökad kostnad för Camp Gielas. Vilket kommer att tära på 
verksamhetens ekonomi. I stället för att renovera pistmaskinen för flera hundra tusen kronor per 
år, är dock en ny leasingmaskin troligen, ett bättre alternativ än att nyttja en maskin som blir 
äldre och äldre.  
 
Vittjåkks båda skidbackar kommer eventuellt att vara igång under kommande vintersäsong. 
Detta innebär i så fall, att den gamla pistmaskinen som tidigare nyttjades vid Vittjåkk, måste 
renoveras upp och ställas iordning, så att den kan nyttjas i verksamheten igen. Maskinen saknar 
bland annat spårplatta som kan göra skidspår. En investering måste göras och beräknas kosta 
mellan 100 -150 tkr. Detta kommer att belasta Camp Gielas verksamhetskostnader. 
Mycket glädjande är att Camp Gielas har investerat i asfalterade infarter på 
husvagnsparkeringen, nya elcentraler i stugorna samt akut bytt tak på sju av stugorna. 
 
 
Katarina Landstedt 
Enhetschef Camp Gielas 
 



Delårsredovisning Januari-Augusti 2015 – Kommunstyrelsens verksamheter 
 

 

29 

Avfallsenheten 2015-08-31 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-08-31 

Redovisat 
2014-12-31 

Förbrukningsavgifter 9 526 5 775 9 370 5 410 9 317 

Bidrag 140 115 160 89 249 

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 

Sidoordnade intäkter 6 249 300 107 542 

Summa 9 672 6 140 9 830 5 607 10 108 

      

Rörelsens kostnader     
Varor och 
förbrukningsinventarier -150 -419 -496 -50 -573 

Tjänsteköp -6 170 -3 235 -6 004 -2 932 -6 221 

Personalkostnader -2 472 -1 569 -2 434 -1 550 -2 523 

Av och nedskrivningar -470 -314 -469 -250 -375 

Övriga rörelsekostnader -70 -47 -70 -29 -67 

Summa -9 332 -5 583 -9 473 -4 812 -9 759 

      
Verksamhetens 
nettokostnader 340 557 357 796 349 

      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -84 -57 -84 -73 -108 

      

Periodens resultat  256 500 273 722 241 
 
Avfallsenheten per verksamhet 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt    

2015-08-31 

Lagstadgad 
avfalls-

hantering 
Slam-

hantering 

Affärsmässig 
avfalls- 

hantering 

Gemensam 
avfalls-

hantering Å-NYO 

Förbrukningsavgifter 5 776 4 636 232 463 120 325

Bidrag 115 73 0 0 0 42

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 0

Sidoordnade intäkter 249 151 0 93 5 0

Summa 6140 4 860 232 556 125 367

        

Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -419 -296 -80 -34 0 -8

Tjänsteköp -3 240 -2 659 -372 -173 -3 -33

Personalkostnader -1 569 -954 -59 -128 -38 -389

Av och nedskrivningar -314 -255 -59 0  0

Övriga rörelsekostnader -47 -38 -8 0  0

Summa -5 587 -4 202 -577 -220 -41 -430

        
Verksamhetens 
nettokostnader 553 658 -345 220 83 -63

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader -57 -46 -11 -59 0 0

Periodens resultat  496 612 -357 220 83 -63
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Verksamheten 
Mängden hushållsavfall har minskat med cirka 12 ton mot samma period 2014.  
Ett flertal upphandlingar är nyss genomförda, bland annat insamling av hushållsavfall, 
behandling av avfall samt transport av avfall. Vi har även upphandlat två miljötekniska 
undersökningar av nedlagda deponier varav en kommer att genomföras under hösten 2015 och 
en under 2016. 
Slamtömning togs i egen regi från 1 januari 2015. Bilen som köptes in har visat sig fungera bra. 
Bilen har varit igång sedan maj månad och började säsongen med att spola dagvattenledningar 
mm. I början av juni körde slamtömningen enligt körlistor igång. Innan start installerade vi 
utrustning för Edp mobile. Med Edp Mobile i bilen kan föraren märka ut brunnar med hjälp av 
gps, så att vi vet exakt vart brunnen är vid nästa tömning, underlätta faktureringen, lägga in 
avvikelser mm, föraren sköter det mesta på snabbvalsknappar i bilen.  
 
Händelser av betydelse  
De avfallsupphandlingar som nyss är genomförda kommer med sannolikhet att medföra ökade 
avfallstaxor då både avfallstransporterna och avfallsförbränningen ökade i pris om man jämför 
med dagens priser. De nya avtalen börjar gälla 2016-01-01. 
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av 
hushållsavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. Vi ska dock göra en del markarbeten i egen 
regi kring mellanlagringen. 
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit under denna säsong. I stort verkar 
slamtömningen fungera bra i egen regi. Utvärderingsmöte kommer att hållas efter säsongen.  
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. En skrivelse angående asbesten är under 
arbete. 
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor. 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. 
Vi har ny ekonomipersonal i Tekniska kontorets korridor i form av Marina Voronova. I oktober 
börjar det även ny personal på ÅVC, då en av de tidigare anställda sagt upp sig och flyttat till 
annan ort. 
 
Stora problem med nattliga gäster på alla kommunen ÅVC. Vi har sökt tillstånd hos 
länsstyrelsen för kameraövervakning och nyligen fått godkänt. Vi har även förhandlat till oss 
ekonomiskt stöd för investeringen av El-kretsen, eftersom det främst är deras material som är 
mest åtråvärt för tjuvarna. 
 
Statistik  
Vi håller vanligtvis statistik på antalet besökare på ÅVC, från i början av Juni har vi dock  inte 
kunnat räkna besökarna då vår besöksräknare blivit stulen. Vi kommer alltså inte att kunna 
sammanställa besöksantalet för året 2015. Det var fram till 201504, 10 152 besökande bilar 
vilket var 857 stycken fler än toppnoteringen för första perioden förra året. Under ett flertal år 
har antalet besökare ökat. Troligtvis har besökarantalet ökat även denna sommar, men vi kan 
dock inte styrka detta. 
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Mängden inlämnat avfall januari-augusti  
 
 Tert2 2015 Tert2 2014 Tert2 2013 Tert2 2012 Tert2 2011 
Avfall till sortering 16,4 ton 14 ton 15ton 23 ton 9 ton 
Restavfall till Deponi 64 ton 106 ton 147 ton 46ton 84 ton 
Brännbart 338 ton 371 ton 389 ton 351 ton 374 ton 
Hushållsavfall 983 ton 995 ton 833 ton 898 ton 861 ton 
 
Ekonomi 
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen ligger bättre till än budget, men räknas jämna ut sig 
senare på året, bland annat ska en miljöteknisk undersökning genomföras innan vintern samt 
vissa underhållsåtgärder på ÅVC.  
 
Den affärsmässiga delen går drygt 100tkr sämre än budget. Även om man jämför mot fjolårets 
utfall för samma period ligger vi sämre till. Detta kan delvis bero på containerhyror, mindre 
metall försäljning samt mindre inlämning av avfall från företag. Exempelvis har företag som 
tidigare lämnat metall på ÅVC, nu egna metall insamlingar som de själva säljer till uppköpare. 
Å-nyo ligger bättre till än budget samt bättre än samma period förra året. Intäkterna för 
försäljning är dock mindre än mot samma period förra året, däremot är även kostnaderna mindre 
än samma period förra året. Vi har haft sommarvikarie med lönebidrag som hjälp till att hålla 
nere kostnaderna. Försäljning i tältet på ÅVC har pågått sedan mitten av januari och har fram till 
augusti månads utgång bidragit till ca 81240tkr inkl moms. 
 
Slamtömningen ligger sämre till än föregående år, detta beror på att siffrorna för slamtömningen 
är missvisande pga av flera anledningar. En anledning som påverkar utfallet för slamtömningen 
är att fakturorna på stor del av sommarens körning ännu inte gått ut, anledningen till detta är att 
vi har nya system och ville gå igenom materialet manuellt innan fakturan skickas ut då vi sett 
flera felaktigheter, detta arbete blev klart 20150831 men för sent för att hinna skicka ut 
fakturorna. När allt lirar som det ska kommer det att skickas ut en faktura direkt brunnen 
markeras som tömd. En annan anledning till de dåliga siffrorna är att faktura underlaget från 
flyget inte anlänt innan delårsredovisningen och medför att vi inte vet hur stor del av fakturan 
som ska redovisas på va-enheten och avfallsenheten, detta påverkar också utfallet. Vi har under 
det gångna året köpt nya däck samt hård- och mjukvara i bilen. Intäkterna är ca 80 tkr högre 
denna period mot samma period förra året. När flygets räkning är fördelad korrekt och 
faktureringen hunnit i kapp så kommer vi sannolikt hamna inom budget. 
 
Prognos 
Prognos enligt kolumnen Prognos 2015, sida 4. Prognosen visar nära budget. Prognosen visar 
främst att kolumnen varor och förbrukningsinventarier ökar markant mot budget, detta beror på 
att vi har ökade kostnader av den typen då vi bland annat har egen slambil samt att vi uppdaterat 
ärendehanteringsprogrammet för avfall. Vidare visar prognosen mindre intäkter mot budgeterat, 
detta till största del att intäkterna minskat på den affärsdrivande verksamheten. 
 
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 3,30 % sjukfrånvaro under 
perioden. 
En av de anställda på ÅVC har sagt upp sig och flyttat till annan ort, ersättare börjar 5:e okt. 
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Framtiden 
Ny entreprenör för insamling av hushållsavfall samt avfallstransporter från starten av 2016. 
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. 
 
Intern kontroll 
Avfallsenheten har under året börjat arbeta mer med intern kontroll. Bland annat granskas 
fakturor och jämförs med de avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll fastställdes av kf 
2015-06-23 § 109. 
 
 
Johan Åberg 
Avfallchef 
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Vatten och avlopp 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2015 
Redovisat 
2015-08-31 

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-08-31 

Redovisat 
2014-12-31 

Förbrukningsavgifter 12 909 9 017 13 410 8 487 12 686

Bidrag 264 138 264 87 208

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0
Periodiserade anslutningsavgifter 
och bidrag 0 0 0 0 0

Sidoordnade intäkter 0 17 160 64 116

Summa 13 173 9 172 13 834 8 638 13 010

       

Rörelsens kostnader      

Varor och förbrukningsinventarier -1 921 -1 029 -2 009 -1 087 -1 847

Tjänsteköp -5 580 -2 504 -5 637 -3 280 -5 654

Personalkostnader -4 347 -2 246 -3 910 -2 134 -3 350

Av och nedskrivningar -1 629 -1 061 -1 629 -1 389 -2 077

Övriga rörelsekostnader -219 -131 -219 -131 -288

Summa -13 696 -6 971 -13 404 -8 021 -13 216

Verksamhetens nettokostnader -523 2 202 430 616 -133

       

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -386 -261 -386 -357 -525

Periodens resultat  -909 1 941 44 258 -658
 
Vatten och avlopp per verksamhet 
 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt       

2015-08-31 
Ofördelade 
kostnader Vattenverk Avloppsverk Ledningar 

Förbrukningsavgifter 9 017 9 017 0 0 0

Bidrag 138 138 0 0 0

Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0

Sidoordnade intäkter 3 3 0 0 0

Summa 9 158 9 158 0 0 0

       

Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 029 -443 -204 -197 -188

Tjänsteköp -2 483 -808 -617 -518 -543

Personalkostnader -2 246 -2 205 -14 -10 -18

Av och nedskrivningar -1 061 -26 -124 -326 -584

Övriga rörelsekostnader -131 -109 0 0 -22

Summa -6 950 -3 591 -959 -1 051 -1 355
Verksamhetens 
nettokostnader 2 209 5 567 -959 -1 051 -1 355

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -261 -4 -19 -74 -164

Periodens resultat  1 948 5 564 -979 -1 125 -1 519
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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, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamheten  
Perioden har varit väldigt gynnsamt för oss. Vi hade inte en enda vattenläcka eller frysning under 
vintern och våren 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 vattenkvalitén ser 
väldigt bra ut. Kapaciteten har vi inte klart för oss ännu. 
Arvidsjaur har vunnit regionfinal i ”Bästa kranvatten 2015” och är därmed kandidat till riksfinal 
i oktober. 
Vi har dock fortsatt mycket avloppsstopp. 
 
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 drog 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.  
I slutet av april förstärktes personalstyrkan med 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. 
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. 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.  
Miljötillsyn har utförts på 11 små avloppsanläggningar och alla har fått underkänt av olika 
anledningar. Vad som kommer att 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.  
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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 som genomförts på klockarberget vilket i sin tur kommer att 
påverka det/de nya skyddsområdena.  
Allt 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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Stadsnät 
 

Rörelsens intäkter BUDGET 2015 
Redovisat 
2015-08-31

Prognos 
2015 

Redovisat 
2014-08-

31 

Redovisat 
2014-12-

31 

Förbrukningsavgifter 1190 580 1 190 324  

Bidrag  38 

Skatter, räntor m.m.   

Sidoordnade intäkter 220 298 220 297 1 277 

Summa 1 410 878 1 410 621 1 314 

       

Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier   

Tjänsteköp -824 -742 -1 064 -285 -1 131 

Personalkostnader -336 -435 -497 -198 -310 

Av och nedskrivningar -460 -307 -460 -348 -521 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -2 -2 

Summa -1620 -1 484 -2 021 -834 -1 964 

       
Verksamhetens 
nettokostnader -210 -607 -611 -213 -649 

       

Ränteintäkter   

Räntekostnader -39 -27 -39 -48 -70 

       

Periodens resultat  -249 -634 -650 -261 -719 
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. 
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänste-
leverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 

1) Det fysiska nätet  
2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 
3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl 
4)  

Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla 
kommuner i Norrbotten kan avropa, Vinnande anbud lämnades av OpenNet. 
Telenor har tidigare köpt upp delar av OpenNet, och som nu övergått till Open Universe. Dock 
har den driftspartner som OpenNet använde sig av, Fiberdata, inte följt med vid uppköpet. 
Ansvarig för drift och övervakning av nätet är alltså fortfarande Fiberdata. 
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Ansvarig för att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, Open 
Universe.  
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, 
seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för 
slutkunden. 
 
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.  
Vi är beroende av att samordna eventuella aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra 
respektive delar av näten sitter ihop. Kostnaderna för detta är därför okända. Men kan i värsta fall 
uppgå till ca 850TSEK. 
 
Vi har haft två fiberbrott hittills i år. Kostnaderna för dessa kommer att faktureras 
entreprenörerna som orsakat avbrotten. Blir det försäkringsärenden kan det dock dra ut på tiden. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvids-
jaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i 
stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har 
dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga 
arbetsbelastningen.  
Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om 
nät och utrustning. 
Om kommunen ska fortsätta att ansvara för stadsnätet, måste en organisation skapas som klarar 
de ökande kraven på tillgänglighet som stadsnätets kunder kräver. Antingen på egen hand, 
tillsammans med andra kommuner eller via en extern part. 
 
Ekonomi 
Kostnader för kabelanvisning har skjutit i höjden pga Vattenfalls omfattande arbeten, och att de 
inte själva ombesörjer kabelanvisning för fiber, utan enbart el & tele. 
Under våren anställdes utredare Ann Engberg i två månader för att upprätta en ansökan om 
bidrag till fiberutbyggnad.  
I samband med diskussionerna med IP-Only om att överta stadsnätet har en hel del information 
efterfrågats. Vi har därför noterat vissa brister i vår dokumentation. 
För att kartlägga omfattningen av att samla all dokumentation från byggåren 2000 – 2007 i ett 
enda system, har vi anlitat dels en sommarjobbare och dels en projektanställd person för 
inventering av noder och slingbrunnar.  
 
Framtiden 
Avtalet med OpenUniverse löper ut  20150930 och OpenUniverse har inte för avsikt att förlänga 
avtalet. Diskussioner pågår om alternativa lösningar för att klara tiden fram tills att vi ser om 
OPS avtalet med IP-Only kan komma tillstånd.  
Pga av att OpenUniverse har en konkurrens klausul med Fiberdata, som är vår driftspartner, kan 
vi komma att drabbas av uteblivna intäkter i två månader (ca 200tsek) och dubbla kostnader 
under en period beroende på utfallet av dessa förhandlingar. 
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Projektet med att upprätta ledningsrätter för de områden där vi har fiber markförlagd på 
kommunens mark fortsätter. Vi kommer även i år att ta kostnader i storleksordningen 150TSEK 
för detta. 
Fortsatt ökade kostnader för kabelanvisning under resten av detta år och de närmaste 1 – 2 åren. 
Om ingen snar lösning kommer tillstånd med ny Kommunikationsoperatör och driftspartner 
kommer vi de närmaste åren att tvingas investera i nya hårdvara i flera av våra noder. Både 
ADSL och FTTH. Uppskattingsvis ca 1MSEK totalt sett.  
 
 
Glen Eriksson 
Stadsnätschef 
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