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Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 – 19.00. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s), ej § 116 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Britt-Inger Hedman (v), ej §§ 111-112  
Åsa Ögren (v), ej § 65-70  
Martin Nilsson (c), ej § 79 
Leif Andersson (c) 
Kristina Bäckström (c) 
Pernilla Granberg (c), tjg ers 
 

 
 
Övriga närvarande Åsa Skiöld och Ove Granlund, företagarna, § 67 

Representanter för företagare inom Arvidsjaur Handel, § 67 
Heikki Kairento, teknisk chef, § 68 
Annette Rylén, skolchef §§ 71-72 
Britta Lindberg, planingenjör, § 74 
Anne Åberg, Akademi Norr, § 84  
Sara Eklund, ekonomichef, §§ 71-116  
Kerstin Olla, kommunchef 
Inga Sandström, nämndsekreterare 
Liselotte Sandström, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Pernilla Granberg 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-03-31 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 65-116 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Pernilla Granberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2015-03-24 
 
Datum då anslaget 2015-04-01 Datum då anslaget 2015-04-23 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Ks § 65 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 66 
Meddelandeärenden 
 
Ks § 67 Dnr 00004/2015 101
Branchmöte med Arvidsjaur Handel 
 
Ks § 68 Dnr 00004/2015 101
Verksamhetsuppföljning - teknik och samhällsbyggnad 
 
Ks § 69  Dnr 00003/2015 101 
Kommunchefens rapport 
 
Ks § 70 Dnr 00002/2015 109 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 71  Dnr 00081/2015 199 
Utredning om samordning av kommunens transporter 
 
Ks § 72 Dnr 00096/201 012
Framtida utbildningssamverkan inom de fria skolformerna mellan åtta 
inlandskommuner i Västerbotten (R8) samt Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner 
 
Ks § 73  Dnr 00131/2013 212
Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 74  Dnr 00096/2014 214 
Detaljplan för Båthusviken 
 
Ks § 75  Dnr 00093/2015 214 
Allmän plats inom kvarteret Lommen 
 
Ks § 76 Dnr 00355/2014 103 
Yttrande – Inriktning 2015-2018 Kommunförbundet Norrbotten 
 
Ks § 77 Dnr 00286/2014 102
Inrättande av fritids- och kulturutskott för mandatperioden 2015-2018 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande
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 forts. 
 
Ks § 78 Dnr 00072/2015 101
Val av representanter för kommunstyrelsen i Rådet för funktionshindrade 
och pensionärer mandatperioden 2015-2018 
 
Ks § 79 Dnr 00095/2014 052
Ansökan om årligt stöd - Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening 
 
Ks § 80 Dnr 00201/2014 800
Cykelramp vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 81 Dnr 00293/2014 312
Gång- och cykelväg runt hela Ringleden (Medborgarförslag) 
 
Ks § 82 Dnr 00297/2014 108
Kommunens uppgift i förföljelse av medborgare (Medborgarförslag) 
 
Ks § 83 Dnr 00050/2015 052
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2013 - Företagarna i Arvidsjaur 
 
Ks § 84 Dnr 00057/2015 008
Medfinansiering av EU-projekt "Lappland 2020" - Akademi Norr 
 
Ks § 85 Dnr 00063/2015 008
Medfinansiering av projekt "TräIN 3.0 "- Luleå Tekniska Universitet 
 
Ks § 86 Dnr 00058/2015 042
Årsredovisning år 2014 - Kommunstyrelsens verksamheter inklusive 
affärsdrivande verksamheter 
 
Ks § 87 Dnr 00028/2014 042
Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014  
 
Ks § 88 Dnr 00079/2015 041
Tilläggsbudget investeringar 2015 - Fastigheter 
 
Ks § 89 Dnr 00059/2015 042
Bokslut och årsredovisning år 2014 – Arvidsjaurs kommun 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

 
 
 

 Utdragsbestyrkande
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 forts. 
 
Ks § 90 Dnr 00060/2015 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Vatten och avlopp 
(VA) 
 
Ks § 91 Dnr 00060/2015 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Avfall  
 
Ks § 92 Dnr 00060/2015 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Arvidsjaurs 
stadsnät 
 
Ks § 93 Dnr 00060/2015 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2014 - Camp Gielas 
 
Ks § 94 Dnr 00092/2015 042 
Omföring av pengar från fastighetsavdelningens driftbudget till 
investeringsbudget 2015 
 
Ks § 95 Dnr 00077/2015 041 
Tilläggsbudget 2015 – Avdelningen för funktionshindrade  
 
Ks § 96 Dnr 00078/2015 041 
Tilläggsbudget 2015 - Ny släckbil/brandbil  
 
Ks § 97 Dnr 00074/2015 045 
Borgensförbindelse 2015-2025 - Kommuninvest i Sverige AB  
 
Ks § 98 Dnr 00018/2015 003 
Reglemente för intern kontroll 
 
Ks § 99 Dnr 00080/2015 003 
Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 100 Dnr 00097/2015 042 
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2016-2018 
 
Ks § 101 Dnr 00123/2014 009 
Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens bolag
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande
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 forts. 
 
Ks § 102 Dnr 00197/2014 101 
Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt (Medborgarförslag) 
 
Ks § 103 Dnr 00218/2014 009 
Motion – (Skol)maten i Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 104 Dnr 00098/2014 320 
Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 105 Dnr 00295/2014 100 
Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) 
 
Ks § 106 Dnr 00064/2015 706 
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i 
ordinärt boende 
 
Ks § 107 Dnr 00040/2015 101 
Värdegrund för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 108 Dnr 00041/2015 042 
Styrkort - Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019 
 
Ks § 109 Dnr 00073/2015 003 
Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål, utvärderings- och 
demokratiberedning 
 
Ks § 110 Dnr 00071/2015 003 
Arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
 
Ks § 111 Dnr 00306/2014 024 
Arvode till borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018 
 
Ks § 112 Dnr 00094/2015 051 
Avgift för borgerlig vigsel 
 
Ks § 113  Dnr 00242/2014 001 
Ansökan om utökad tjänstgöringsgrad för överförmyndare 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande
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 forts. 
 
Ks § 114 Dnr 00306/2014 024 
Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018 
 
Ks § 115 Dnr 00095/2015 107 
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige i 
Övertorneå 23 april 
 
Ks § 116 Dnr 00175/2013 714 
Uppföljning – Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 65 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 4-6 2015 
 Kommunstyrelsens ekonomiutskott  §§ 2-6 2015 
  
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Kerstin Olla 
 Tillsvidareanställning §§ 4-5 2015 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 2-3 2015 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 2-3 2015 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 
 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
 brådskande, att nämndens avgörande inte kan  
 avvaktas  §§ 4-6 2015 
 

 Kommunchef Kerstin Olla 
 Beslut om utlämnande av allmän handling  §§ 1-2 2015 
 

 Fastighetschef Sara Persson 
 Yttrande ang ansökningar om tillstånd att använda §§ 1-1 2015 
 övervakningskamera   
  
 Avfallschef Johan Åberg 
 Beslut om uppehåll i sophämtning §§ 2-6 2015 
 

 Projektingenjör Johan Åberg 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 16-25 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 

Ks § 66 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Utfall i utjämningssystemen 2015 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för 
åren 2014 och 2015 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 14:46 - Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Medlemsinformation 2015 
- Pite Älv Ekonomisk Förening 
 

* Politikerinformation och strandskydd 
- Regeringskansliet 
 

* Kulturkalender våren 2015 
- Kultur och fritid  
 

* Sammanställning av LFA-Processen i projektet Förstudie Integration 
Norrland 

- Akademi Norr / Evaluation North 
 
* Tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan i Arvidsjaurs kommun,  

Dnr 8.4.2-26084/2014-1 (vårt dnr 47/2014-101) 
 -  Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Tillsyn av HVB barn och unga vid Korpen i Arvidsjaurs kommun, 
 Dnr 8.4.2-26085/2014-3 – 1 (vårt dnr 47/2014-101) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Socialstyrelsens lägesrapport 2015 
- Socialstyrelsen 
 
* Kostpolicy - Kort skriftlig information om ärendets fortskridande  

(Dnr 118/2014) 
- Kostchef Camilla Grahn  
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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 forts. Ks § 66 Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Seminarium - ”Häng med och lyft fram affärsområdet Test till nästa 

nivå”. 
- Invest in Norrbotten 
 

* Brev till inrikesministern ang Svensk räddningstjänsts kompetensbehov
- Kommunstyrelseordföranden i 60 kommuner 
 

* Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2014 
- Socialnämnden 2015-03-09 § 12 
 

* Uppföljning av internkontrollplan för miljö-, bygg- och hälso 
skyddsnämnden 2014 

- Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 2015-03-11 § 12 
 

* Uppföljning av internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 
2014 

- Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 § 18 
 

* Cirkulär 15:07 - Budgetförutsättningar för åren 2015–2018 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 15:10 - Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av 
personlig assistent 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 15:11 - Övergång av verksamhet 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan 

tillstånd 
- Skolinspektionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Branchmöte med 
Arvidsjaur Handel 
 
 

 

Ks § 67 Dnr 00004/2015 101
 
Kommunstyrelsen träffade Arvidsjaurs Handel för gemensamt utbyte om 
hur man gemensamt ska arbeta för att Arvidsjaur ska bli en attraktiv 
handelsort. 
 
Vad kan kommunen göra för att utveckla fortsatt god handel i Arvidsjaur? 
- Utveckla centrum, inte områden utanför, för en levande samhällskärna 
- Städade gator och välskötta gröna planteringar 
- Påverka Trafikverket för fler rondeller på Storgatan för att underlätta 
  genomfartstrafiken 
- Färdigställande av skyltpolicyn - brådskande 
- Centrala parkeringsplatser 
- Återkommande dialog med handeln för kontinuerlig utveckling 
 

Vad kan Arvidsjaur Handel göra? 
- Viktigt att hålla det personliga bemötandet 
- Fortsätta med och utöka kampanjen ”Handla 110 % i Arvidsjaur” 
- Använda sig av internet och sociala medier för att nå fler kunder 
 

Kommunen som attraktiv handelsplats 
- Handeln och kommunen måste hitta former för att arbeta tillsammans,
   med en röd tråd i arbetet 
- Skulpturer på vintern 
- Parkerna förfaller och måste prioriteras, hög prio är Johannaparken 
 

Torghandel 
- Ska den finnas kvar, och i så fall var? 
- Se över torghandelsplatser 
 

Upphandling 
Företagen måste bli bättre på upphandling. Efter nytt reglemente från 2014 
är det lättare för lokala företag att kunna lämna anbud. 
 

Gemensam vision och gemensamma mål 
Komma överens om gemensam vision och mål. Det kommer att göra det 
lättare och trevligare. Sedan är bra mål mätbara och går att utvärdera. 
 

Informella möten 
Informella möten mellan kommunstyrelsens företrädare och handeln. 
 
Hur blir det ”verkstad”? 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsuppföljning 
- teknik och 
samhällsbyggnad 
 
 

 

Ks § 68 Dnr 00004/2015 101
 
Tekniske chefen Heikki Kairento informerar om följande; 
 
Lidströms såg  
Området nu friskförklarat för MKM d.v.s. mindre känslig markanvändning. 
Man kan ha industri eller kontorsverksamhet där men inte gärna bostäder 
med lekplatser och dylikt. Saneringen har kostat 10 Mkr under två år som 
Naturvårdsverket bekostat. Nu kan kommunen t ex sälja anläggningen vilket 
var tanken tidigare. 
 
Olycksstatistik Storgatan 
Trafikverket har skickat statistik: 5 år före ombyggnationen: 15 
dokumenterade olyckor, 5 år efter ombyggnad: 6 dokumenterade olyckor. 
  
Vittjåkk 
Entreprenören som drivit anläggningen i vinter är nöjd. 
De pengar som tekniske chefen hade till förfogande, 250 000 kr har räckt till 
de arbeten som fanns med i kalkyl som presenterades under hösten 2014.  
Samma entreprenör har meddelat att han är intresserad av att driva 
anläggningen även nästa säsong och då kanske i ännu större skala. 
Tekniska kontoret har lämnat sina idéer om utvecklingen på Vittjåkk och 
underlaget till detaljplan till Länsarkitekten för förhandsgranskning. 
 
Hertz 
Hertz har av Exclusive Car Event fått löfte om att få stanna kvar i samma 
lokaler där de är i ett år till och eventuellt tills vidare. De har också fått löfte 
om utökade ytor om minst 120 m2 för sin eventuella expansion. Hur Hertz 
tänker göra är inte klart än. Hertz ledning har meddelat att de inväntar en 
intern utredning innan de bestämmer sig.  
 
Vattendirektivet 
Vattenförvaltningsplanen för Bottenvikens vattendistrikt är inne på sista året 
av den första sexårscykeln. 2016 startar den andra och åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer etc. för den cykeln är nu ute på remiss. Det kan 
konstateras att stort fokus läggs på VA-området. Bräddningar ska minskas 
kraftigt Man vill också öka på reinvesteringstakten på VA-ledningsnätet och 
fortsätta kvalitetshöja vattenproduktion och avloppshantering. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 68 
 
Elbilar 
Kommunen har ingen infrastruktur när det gäller att ladda elbilar. 
Testnäringen skulle gärna se att det fanns publika snabbladdare i Arvidsjaur. 
Var tionde bil som säljs i Norge är en elbil men de kan inte åka hit med dem. 
I Jämtland har man byggt ladd-infrastruktur så att de norska elbilarna ska 
kunna åka från Norge till Sundsvall och kusten där. Tekniske chefen tror att 
en stor del av kommunens bilpark skulle kunna vara elbilar och köras för 1 – 
2 kr milen. Tekniska kontoret har gjort en liten intern miniutredning om 
elbilar. På ett eller annat sätt kommer nog elbilsfrågan upp för diskussion 
inom den närmaste tiden. 
 
Utemiljön vid Fridhemsskolan och övriga Arvidsjaur ur ungdomars 
synvinkel 
På dialog- och demokratidagen 11 mars hade tekniska en monter om vad 
som saknades i utemiljön och vad som var värt att bevara. Det lämnades 35 
skrivna synpunkter från huvudsakligen högstadieelever. Tekniska kontoret 
kommer att diskutera med rektorn på Fridhemsskolan och åtgärda de 
önskemål som ligger inom tekniskas budget. Det är viktigt att ungdomarna 
ser att deras synpunkter inte bara lyssnas på utan i en del fall även ger effekt. 
Det sporrar ungdomar till att engagera sig i samhällsfrågor. 
 
Projektarbete av en student från Luleå Tekniska Universitet 
En student från ”Institutionen för konstkommunikation och lärande – avd för 
medier och upplevelseproduktion” gör för närvarande ett projektarbete som 
heter: Hur skulle området runt Nyborgstjärn kunna utvecklas ur ett 
upplevelseperspektiv?  
Tekniska kontoret kommer att delge den när den är färdig. Det kan bli 
intressant läsning om man är intresserad av Nyborgstjärnens utveckling. 
 
Rita och upprätta detaljplaner själva 
Tekniska kontoret håller på med en miniutredning om hur kommunen skulle 
kunna upprätta detaljplaneförslag själva istället för att betala konsulter vid 
kusten 50 000 kr för att de ska rita dem. Det finns digitala dataprogram för 
detta och då kanske tekniska skulle kunna börja modernisera kommunens 
äldre detaljplaner i Arvidsjaurs samhälle som ställer till problem vid 
byggande och etableringar. 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 68 
 
Eventuellt köp av Hälsocentralens fastighet 
Tekniska kontoret jobbar med frågan och har haft kontakt med landstingets 
fastighetschef denna vecka, men landstinget kunde inte ge ett definitivt 
besked om försäljning. Kostnadsförslag inför en eventuell besiktning av hela 
fastigheten har tagits fram. Processen för att ta fram underlag inför ett 
eventuellt beslut om köp går framåt. 
 
Tågtestprojektet 
Lars-Åke Tjärnström har för några veckor sedan träffat representanter från 
kommunen som fått information om hur projektet fortgår och vilka 
samhällsbyggnads/myndighetsfrågor han vill diskutera och ha hjälp med. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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Kommunchefens rapport 
 
 
 
 
 
 

Ks § 69  Dnr 00003/2015 101 
 
Kommunchef Kerstin Olla informerar om följande; 
 
Näringslivskontoret 
Ny näringslivschef har anställts. Förhandling med de fackliga 
organisationerna om organisation för näringslivsverksamheten har hållits. 
Organisationen träder i kraft 1 april och därefter startar näringslivschefen 
arbetet med att forma sin interna organisation. 
 
Frågor som tagits upp i etableringsrådet 
Det finns efterfrågan på både lokaler och mark.  
Kommunen har köpt en fördjupad utredning om näringslivet i Arvidsjaur. 
Speciellt kan nämnas att Arvidsjaur strukturmässigt mer liknar en 
storstadskommun än en utflyttningskommun, vilket är glädjande. 
I utredningen kan man också se att besöksnäringen står för mindre del än 
vad man tidigare trott. Därför kan det bli aktuellt att flytta pengar från turism 
till näringslivsarbete. 
 
Ansökan om EU-medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden 
Utredare har anställts inom IT-enheten till för att arbeta med en EU-ansökan 
om pengar till bredbandsutbyggnad. Arbetet ska vara färdigt 31 maj. Det 
finns ett behov av styrdokument inom IT-området. 
 
Översiktsplan 
Det finns behov av att lyfta in frågan om e-samhället i översiktsplanen. 
Chans finns att göra det i samband med utställning av planen. 
 
Kommuninvests stämma 16 april 
Ombud och ersättare för Arvidsjaurs kommun kommer att närvara vid 
stämman. 
 
Skoterleder 
Det har kommit önskemål om att kommunen ska hjälpa till med skötsel av 
skoterleder. Nästa säsong kommer Arbetsmarknadsenheten att bidra med 
arbete inom ramen för sysselsättningsåtgärder.  
 
Arbetet med landsbygdsutveckling påbörjas 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har fått ansvar för 
landsbygdutvecklingsfrågorna. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
Ledningsgrupp 
 

forts. Ks § 69 
 
Medborgarkontor 
I organisationen från 1991 togs beslut om ett medborgarkontor, vilket inte 
genomfördes av olika anledningar. Tanke finns att utreda frågan på nytt.  
 
Kommunens deltagande i Afrikaprojekten 
Dialog förs med ICDL om kommunens framtida deltagande. 
 
Utvecklingsprojekt 
Utveckling av hemsidan, Digital ärendehantering, E-tjänster, System för 
ledningsinformation, Ledarutveckling för chefer i kommunen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-03-24 98 
 

 

 

Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 70 Dnr 00002/2015 109 
 
Ordförande Lotta Åman informerar om följande; 
 
Räddningstjänstens utbildningsplatser 
Skrivelse ska skickas till försvarsministern från alla kommuner inom 
Akademi Norr om räddningstjänstens utbildningsplatser, som dragits ner till 
hälften. Minskas utbildningsplatserna kommer kommunerna inte att kunna 
rekrytera fler deltidsbrandmän i framtiden. 
 

Konferens med arbetsmarknadsministern 
Ylva Johansson pratade om att lösa problemet med riktiga jobb och inte 
FAS 3. Det kommer att ställas högre krav och satsas inom utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitiken. Arvidsjaur la fram förslaget om att tillåta valbar 
kurs för körkort inom gymnasieskolan. 
 

Vattenregleringsmedel 
En konsult från SWECO har gjort en kartläggning av 
vattenregleringsmedlen. Det behövs en tydlighet med nyttan och vad 
pengarna ska användas till. 
 

Samiska kyrkodagar i Arvidsjaur 2017 
16-18 juni 2017 kommer samiska kyrkodagar att hållas i Arvidsjaur.  
 

Återanvändning av läsplattorna från ekonomiutskottet 
Läsplattorna i projektet från förra mandatperioden med digitala handlingar 
har överlämnats till andra verksamheter inom kommunstyrelsen. 
 

Möte angående enskilda vägar har hållits i Glommersträsk och Moskosel 
 

Skrivelse från politiska partier till försvarsutskottet inför nya 
försvarsbeslutet  
 

Tågtest 
1:a april åker kommunalrådet och näringslivschefen till Skellefteå. 
 

Försvarskonferens i Skövde 
Den 20-21 april åker kommunalrådet och informatören till Skövde. 
 
Utmaning: TOP of Arvidsjaur 
TOP of Arvidsjaur handlar om att nå toppen på minst 5 toppar i kommunen. 
Startkortet kostar 200 kronor, för alla under 18 år är det gratis. Den som nått 
minst 5 toppar är med i utlottning av priser. Deltagarkort och information 
finns på turistbyrån. 
_______ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande
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Utredning om samordning 
av kommunens transporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Annette Rylen 
. Tekniska 
 

Ks § 71  Dnr 00081/2015 199 
 
Skolskjutsarna utgör 45 % av barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
budget. 
I sista skolskjutsupphandlingen var det få utövare som lämnade anbud. Det 
kom endast ett anbud på varje linje, vilket medförde att kostnaderna för 
skolskjutsar ökade markant i det avtal kommunen har fram till år 2017. 
 

Exempel på kostnader när det gäller skolskjutsar; 
60 elever där ej annan trafik finns 4,0 Mkr 
110 busskort 1,1 Mkr 
Lokaltrafiklinjerna, ytterligare 2,1 Mkr 
 

När det gäller lokaltrafiklinjerna underskottstäcker kommunen de linjer som 
går med underskott.  
 

Lokaltrafiklinjerna är: 
Linje 131 – Ledvattsfors/Storberg 
Linje 133 – Auktsjaur/Moskosel 
Linje 135 – Järvträsk 
Linje 137 – Pjesker/Gråträsk 
Linje 138 – Lauker 
 

De ökade kostnaderna har lett till diskussioner om att utreda samordning av 
kommunens totala transporter; varuhemsändning, matvarutransporter till 
byarna, skolskjutsar och lokal linjetrafik, för att bland annat se över; 
 

 Finns det effektivitetsvinster med att samordna kommunens 
transporter 

 Blir det kostnadseffektivare att driva verksamheten i egen regi, eller 
delar av  

 Självskjutsavtal när det gäller skolskjutsar 
 Annat som visar sig relevant under utredningens gång. 

 

För att göra undersökningen behövs pengar för att anställa en person i två 
månader. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja utredning om 
samordning av kommunens transporter. 

2. Redovisningen ska vara färdigställd att redovisas för kommunstyrelsen 
vid nämndens sammanträde i november 2015. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att ordna finansiering. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

PLAN69
Textruta
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Framtida 
utbildningssamverkan 
inom de fria skolformerna 
mellan åtta 
inlandskommuner i 
Västerbotten (R8) samt 
Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda kommuner 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Annette Rylén 
 
 

Ks § 72 Dnr 00096/2015 012
 
Under hösten 2014 redovisades en utredning som gjorts om framtida 
utbildningssamverkan mellan inlandskommunerna i Västerbotten inom 
Region 8 bestående av Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina och Åsele samt norrbottenskommunerna Arvidsjaur och 
Arjeplog. 
 
Slutsatsen blev att man bör gå vidare med inriktning på ett gemensamt 
kommunalförbund, eftersom den organisationsformen bedöms bättre än att 
bilda en gemensam nämnd. 
 
Hur en förbundsbildning påverkar utbudet av utbildningar och ekonomi för 
varje enskild kommun på längre sikt är omöjligt att säga. Initialt blir det 
förmodligen liten skillnad eller eventuellt en mindre kostnadsökning. På 
längre sikt är dock målsättningen en mer kostnadseffektiv utbildning med 
högre kvalité och ett större utbud. 
 
Utredaren och samtliga berörda kommuners skolchefer vill att respektive 
kommun ska fatta ett inriktningsbeslut om fortsatt deltagande i utredning om 
utbildningssamverkan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2015-03-11 § 26 att föreslå 
kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut om fortsatt utredning av 
kommunalförbund inom gymnasieverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun ansluter sig till fortsatt utredning av 

kommunalförbund inom gymnasiesamverkan med Arjeplogs kommun 
och kommunerna inom region 8 i Västerbotten. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun 2015-03-11 § 26 
Skrivelse Annette Rylén 

 Utdragsbestyrkande 
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Översikts- och tillväxtplan 
för Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 73  Dnr 00131/2013 212
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-08 § 169 att påbörja arbetet med 
Arvidsjaurs kommuns översiktsplan. Under 2009 påbörjade det interna 
arbetet med att dra upp riktlinjer inför en revidering av översiktsplanen.  
Nuvarande översiktsplan upprättades mellan 1999-2002. 
 
Syftet med upprättandet av en ny översiktsplan för Arvidsjaurs kommun är 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen. 
Planen ska fungera som stöd både för kommunens egna intentioner och för 
kommunens handlingsberedskap för oförutsedda initiativ. Målsättningen är 
att planen ska bli det strategiska dokument som kan bidra till en långsiktigt 
hållbar tillväxt. Kommunen ska på sikt få ett ökat antal innevånare. För att 
nå dit krävs ett attraktivare och konkurrenskraftigare Arvidsjaur. 
 
Flertalet dialogmöten med bland annat berörda samebyar, företagarna, 
Föreningen Arvidsjaurs byar och de större markägarna i kommunen 
genomfördes under 2010 samt 2012. Under 2012 beslutades även att 
översiktsplanen och tillväxtplanen skulle utformas till ett samstämmigt 
styrdokument. Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott har varit 
styrgrupp. 
 
Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är 
”Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun” där förutsättningar, 
rekommendationer och konsekvenser för kommunens utveckling framgår. 
Till huvuddokumentet hör fyra markanvändningskartor; en 
kommuntäckande karta samt markanvändningskartor för Arvidsjaur, 
Glommersträsk och Moskosel. Dessa dokument utgör själva planen.  
 
Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten 
”Planeringsunderlag”, ”Omvärldsanalys” samt ”Analys av föreslagna 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Alla översiktsplaner 
skall även innefatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som syftar till 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas, så 
väl ekologisk, ekonomisk som social. MKB:n är en beskrivning av den 
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra 
och är ett kompletterande dokument till huvuddokumentet.  
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2013-06-17 § 152 
Samråd 2013-09-02-11-02 
Personal- och arbetsutskottet 2015-03-03 
 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Tekniska kontoret 

forts. Ks § 73 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till personal- och arbetsutskottets förslag. 
 
Pernilla Granberg (c) 
En tillväxtplan anger hur kommunen ska jobba framåt och växa. När 
tillväxtplanen har antagits är det dags för översiktsplanen, som bland annat 
ska vara en konsekvens av tillväxtplanen. 

Översiktsplanen anger grunddragen för användning av mark- och 
vattenområden. Av planen ska också framgå hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen, följa gällande miljökvalitetsnormer samt redovisa 
sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där 
strandskyddet kan komma att upphävas. Även hur bebyggelseutvecklingen 
bör ske anges i översiktsplanen. 

Med anledning av detta yrkas återremiss för att dela på planen samt att 
säkerställa att den följer lagar och regler. 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Utställningshandlingar och samrådsredogörelse godkänns. 
2. Förslag till Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun ställs 

ut. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Pernilla Granberg (c), Leif Andersson (c), Martin Nilsson (c) och Kristina 
Bäckström (c). 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2013-06-17 § 152 
Samråd 2013-09-02-11-02 
Personal- och arbetsutskottet 2015-03-03
 

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Båthusviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska kontoret 
. Arrendatorer  

Ks § 74  Dnr 00096/2014 214 
 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön ligger 18 
arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när 
kyrkan arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga 
en sportstuga. Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för 
bostadsbebyggelse. Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera 
på fastigheten då det varit oklart vad som kommer att ske med området i 
framtiden. Arrendetomterna saknar idag el, vatten och avlopp. Vissa stugor 
är i mer eller mindre dåligt skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19 § 196, att ta fram en detaljplan för 
området. Den 29 november 2012 hölls ett informationsmöte där kommunen 
bland annat informerade om planerna på att detaljplanelägga arrende-
tomterna vid Båthusviken.  
 

Kommunens syfte med att upprätta en detaljplan för Båthusviken är att 
reglera byggandet samt att ge möjlighet för stugägarna att höja standarden 
genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Kommunen 
avser även att stycka av tomter och sälja dessa. Tanken är att arrendatorerna 
ska få förköpsrätt. 
 

Ett förlag till detaljplan har tagits fram. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 § 171 att bjuda in till möte med 
berörda arrendatorer, kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och 
berörda tjänstemän för att diskutera innehållet i detaljplaneförslaget. 
Mötet ägde rum den 18 november 2014 och där beslutades att skicka ut en 
enkät till berörda bostadsarrendatorer för att undersöka intresset för att köpa 
tomter enligt föreslagen detaljplan och prisbild. 
 

Vid mötet med arrendatorerna var det inte många som var positiva till 
föreslagen detaljplan och prisbild. Enkätsvaren visar samma resultat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arbetet med detaljplan för Båthusviken avslutas utan åtgärd. 

2. Kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på fastigheten 
Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

3. Tekniska kontoret får i uppdrag att ålägga arrendatorerna att innan den 
31 augusti 2015 städa sina arrendetomter, enligt 8 kap 23 § Jordabalken 
där det framgår att arrendatorn inte får vanvårda arrendestället. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2011-09-19 § 196 
Ks 2014-10-13 § 171 
Enkätsvar 

Utdragsbestyrkande
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Allmän plats inom 
kvarteret Lommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska kontoret 
 

Ks § 75  Dnr 00093/2015 214 
 
2007 beslutade kommunstyrelsen att initiera en detaljplaneändring för 
kvarteret Lommen som ligger centralt i Arvidsjaurs samhälle.  Avsikten var 
att uppföra galleria och flerbostadshus. Ärendet avslutades 2015-02-10 efter 
kontakt med Arvidsjaurhem då bolaget meddelade att de inte har några 
planer på att uppföra en galleria i området. 
 
Den 20 februari 2015 kontaktades bygg- och miljöenheten av ett lokalt 
företag som önskar bygga en affärslokal på cirka 500 kvm på fastigheten 
Lommen 3 och del av Lommen 17 med bostäder på övervåningen. 
I gällande detaljplan finns en byggrätt på Lommen 3, men byggrätten är för 
liten för att inrymma företagets önskemål varför en planändring skulle vara 
nödvändig. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ställde sig 2015-03-11 
positiva till en planändring. 
 
Arvidsjaurhem AB köpte 2009-12-01 fastigheterna Lommen 3, Lommen 6, 
Lommen 11, Lommen 4, Lommen 16, Lommen 17, Länsmansgärdan 10 och 
Skatan 7 från Arvidsjaurs kommun. Aktuellt markområde ägs alltså av 
Arvidsjaurhem AB vilket medför att det är bolaget som behöver ta ställning 
till en eventuell försäljning.  
 
I dagsläget finns en överenskommelse (2014-04-25) mellan kommunen och 
bostadsbolaget om att kommunen tar över skötselansvaret för del av 
området. Tekniska kontoret anser att kommunen vid en eventuell 
planändring särskilt bör utreda vilka ytor som bör utgöra allmän plats inom 
området. Ytor för allmän plats bör i så fall förvärvas av kommunen.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda vilka ytor som bör utgöra 

allmän plats inom kvarteret Lommen innan en eventuell planändring 
för området påbörjas. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande
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Yttrande 
– Inriktning 2015-2018 
Kommunförbundet 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunförbundet Norrbotten 
 

Ks § 76 Dnr 00355/2014 103 
 
Kommunförbundet har under 2014 genomfört framtidsutredningen 
”Kommunförbundet 2015”, med syfte att utreda utvecklingsmöjligheter för 
förbundets och medlemmarnas gemensamma arbete. Utredningen 
presenterades för styrelsen 2014-09-18. 
 
Parallellt med utredningen har kansliet arbetat med Inriktning 2018-2018, 
som är en konkretisering av de slutsatser utredningen kommit fram till. 
Inriktningsdokumentet har behandlats av styrelsen vid tre tillfällen samt med 
länsträffen för kommunalråd och kommunchefer i november 2014. 
Dokumentet har förankrats vid nätverksträffar för bland annat kommun-, 
personal- och ekonomichefer. 
 
Synpunkter som framkommit har efter hand inarbetats i dokumentet och 
2014-12-04 redovisades det slutliga förslaget för styrelsen. 
 
Remiss har gått till kommunens ledningsgrupp och de politiska partierna. 
Ingen har svarat på remissen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Det är Arvidsjaurs kommuns uppfattning att femte punkten under 
rubriken ”Uppdraget”, med lydelse ”Förestå och vidareutveckla 
MediaCenter Norrbotten” ska strykas. 

2. I övrigt finns inget att erinra. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse/förslag, Kommunförbundet Norrbotten 
Personal- och arbetsutskottet 2015-03-03 

Utdragsbestyrkande
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Inrättande av fritids- 
och kulturutskott för 
mandatperioden 
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personal- och arbetsutskottet 
. Kristina Grubbström 

Ks § 77 Dnr 00286/2014 102
 
Enligt beslut om politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 
(Kf 2014-10-27 § 136) kan kommunstyrelsen inrätta ett utskott för 
beredning av ärenden inom kultur- och fritidsområdet.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-07 § 25 initierade ordförande 
Lotta Åman (s) frågan om att inrätta ett fritids- och kulturutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11 § 62 att återremittera ärendet för 
komplettering av bl a utskottets ansvarsområden. Förslag till 
ansvarsområden har upprättats. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Leif Andersson (c) 
Avslag. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Avslag eftersom det för närvarande inte finns något behov av ett sådant. 
Fritids- och kulturfrågor ryms i kommunens personal- och arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ska inte inrätta något fritids- och kulturutskott. 
2. Fritids- och kulturfrågor ska behandlas i kommunens personal- och 

arbetsutskott. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2015-01-07 § 25 
Ks 2015-02-11 § 62 

Utdragsbestyrkande
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Val av representanter för 
kommunstyrelsen i Rådet 
för funktionshindrade och 
pensionärer 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rådet för funktionshindrade 
  och pensionärer 
. Lotta Åman 
. Kristina Bäckström 
. Kf:s presidium 

Ks § 78 Dnr 00072/2015 101 
 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag till arbetsordning för 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer. 
 
I förslaget framgår att kommunstyrelsen ska utse en ordinarie representant 
med ersättare i rådet. Kommunstyrelsen har att, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om antagande av arbetsordning, lämna förslag 
på representanter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Som representant i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 

mandatperioden 2015-2018 utses Lotta Åman (s). 
2. Som ersättare utses Kristina Bäckström (c). 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf: presidium 

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om årligt 
stöd 
- Arvidsjaurs 
musik- och 
riksteaterförening 
 

Ks § 79 Dnr 00095/2014 052 
 
Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening bildades i början av 1980-talet 
som ett led i att riksteatern och kommunerna tillsammans skulle förbättra 
teaterutbudet i landet. Föreningen hade sin storhetstid fram till och med 
början av 2000-talet då det ofta spelades två fullsatta föreställningar på 
Medborgarhuset av samma pjäs. Vid ett flertal tillfällen ordnades 
operaveckor med Norrlandsoperan. Publiktillströmningen vid den tiden var 
god men i takt med att samhället förändrats har även publiken minskat 
något, trots att föreningen genom åren haft möjlighet att erbjuda 
kommunens medborgare ett varierat program. 
 
För att hushålla med kassan har föreningen under de senaste åren köpt små 
föreställningar, huvudsakligen i tätorten. Det som räddat föreningen de sista 
två åren är ett bidrag från Sparbanken Nord. Föreningen konstaterar att de 
måste ta upp diskussionen om det är någon mening att fortsätta med 
verksamheten efter 2014. 
 
Med anledning av ovanstående ansöker Arvidsjaurs musik- och 
riksteaterförening om ett årligt stöd för fortsatt verksamhet. 
 
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2014-05-28 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag med anledning av att detta är en 
ytterligare angelägen föreningsaktivitet inom fritids- och kulturområdet, som 
ligger utanför fritids- och kulturutskottets delegation. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 149 att återremittera ansökan för 
att tas hänsyn till den i arbetet med översyn av fritidspolitiskt 
handlingsprogram. 
 
Eftersom översynen av det fritidspolitiska handlingsprogrammet inte har 
påbörjats, tas ärendet upp till behandling. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening 
Ks 2014-06-11 § 149 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Arvidsjaurs Musik- och  
  Riksteaterförening 
. Kristina Grubbström 

forts. Ks § 79 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ansökan om årligt stöd till Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening 

avslås med hänvisning till att föreningen inte uppfyller kraven för att 
erhålla föreningsstöd enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24  
§ 28, om riktlinjer och regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Martin Nilsson (c) deltar varken vid överläggning eller beslut i ärendet. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening 
Ks 2014-06-11 § 149 
Tjänsteyttrande Kerstin Olla 

Utdragsbestyrkande
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Cykelramp vid 
Fridhemsskolan eller annat 
passande ställe 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Teknikska kontoret 
. Lotta Åman  

Ks § 80 Dnr 00201/2014 800
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Hej! 

 
Vid Fridhemsskolan finns en ramp för skateboard och rullskridskor. Det är 
bra! 
 
Vi vill att kommunen även ordnar en större ramp bredvid den som redan 
finns, för att vi som har sparkcyklar och vill träna trick med cyklarna också 
har någonting att åka på. 
 
Vi är säkra på att det skulle bli många som använde den, även de som åker 
skateboard och rullskridskor. Problemet är att vi inte kan åka på banan som 
finns med våra cyklar. 
 
Exempel på hur det skulle kunna se ut har ni på bilderna. Banan behöver inte 
vara lika stor som i städerna, det går bra med en lite mindre i Arvidsjaur.” 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att föra dialog med ungdomar för att ta 

reda på vad som saknas i kommunens utemiljö. 

2. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen sammanträde 8 juni, 2015. 

3. Lotta Åman får i uppdrag att kontakta förslagsställarna med anledning 
av beslutet. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Erika Harr 
Kf § 89 2014-06-30 
Medborgarförslag 
 

Utdragsbestyrkande
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Gång- och cykelväg runt 
hela Ringleden 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Mårten Enkoksson 
 

Ks § 81 Dnr 00293/2014 312
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag vill först berömma den fina gång- och cykelstigen som finns längst 

Järnvägsgatan. Tycker att man borde fortsätta med en sådan längst Sten 
Laestadiusvägen. Vi har så många duktiga motionärer som går / cyklar / 
springer / rullskidar / rollerbladar / rastar hundar. På sommaren funkar 
säkerheten hyfsat när man motionerar runt Ringleden, men den skulle bli 
ännu bättre och kommer kanske att användas än mer flitigt nu av barn när 
ett lekland dyker upp vid det redan välbesökta Dollarstore. Vintertid kan 
jag inte påstå att säkerheten är särskilt hög på denna väg/trottoar. Dåligt 
plogade vägar / trottoarer som GARANTERAT gör att folk drar sig för att 
ta sig ut och röra på sig. 
 

Så mitt medborgarförslag är alltså: 
Gör en gång & cykelstig runt hela Sten Laestadiusvägen så ökar vi 
säkerheten både sommar men särskilt under vintern. Då slipper 
medborgarna (särskilt barn- och ungdomarna) gå och cykla på dåligt 
plogade trottoarer och som det är nu istället går på vägen. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 130 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering; 

 

En gång och cykelväg längs hela Sten Laestadiusvägen skulle helt 
säkert öka antalet motionärer och inte minst trafiksäkerheten efter 
vägen. 
 

Kommunen har nyligen färdigställt gång- och cykelväg längs 
Järnvägsgatan. Behovet av investeringar och underhåll är stort och 
pengarna är begränsade. I dagsläget finns inte möjlighet att avsätta 
pengar till en gång- och cykelväg längs hela Sten Laestadiusvägen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteyttrande Mårten Enoksson  

Utdragsbestyrkande
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Kommunens uppgift i 
förföljelse av medborgare 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 

Ks § 82 Dnr 00297/2014 108
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Kommunen ska inte deltaga i förföljelse av medborgare i kommunen 

beroende på ålder, kön, hobby, utseende, ras eller att din granne inte gillar 
dig.  
 
Bakgrund. En nära anhörig har anmälts av sin granne till kommunen 
löpande och andra grannar anmälts i decennier, så till den grad att 
fastigheterna blivit billigare i området. 
 
Kommunens miljökontor satsar nu minst 100 000 sek i arbetskostnad per 
år för att utreda anmälningarna på alla möjliga och omöjliga sätt, hitta på 
specialregler, besluta, fotografera, besikta otroligt många gånger så att det 
upplevs som rena trakasserierna. 
 
Det känns som det på kommunen inte finns någon styrning av 
verksamheten från chefs- och/eller politikerhåll.” 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 134 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Enhetschef Åsa Andersson har 2015-02-09 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 82. 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslag – Kommunens uppgift i förföljelse av 
medborgare 
 
I ärenden som medborgarförslag hanteras inte frågor som rör myndighetsutövning mot 
enskild och svaret som lämnas här är därför generellt hållet.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är kommunens tillsynsmyndighet och har ansvar 
för tillsyn vid bl.a. klagomål och störningar som kan innebära en olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. De klagomål nämnden handlägger kan handla om buller, fukt, mögel, 
lukt, olämplig temperatur, nedskräpning och bristfällig ventilation. När miljö- och 
byggenheten utreder ett klagomålsärende hålls i regel en dialog med parterna. För att 
bedöma om olägenhet föreligger genomförs ofta en eller flera inspektioner. Om 
utredningen visar att det är nödvändigt vidtas administrativa sanktioner i form av 
föreläggande eller förbud. 
 
Miljö- och byggenheten har förståelse för att det kan upplevas besvärande att bli föremål 
för en utredning i ett olägenhetsärende. Det får dock inte hindra att en utredning 
genomförs. En tillsynsmyndighet är enligt 26 kapitlet miljöbalken skyldig att kontrollera 
att bestämmelserna i miljöbalken och tillhörande föreskrifter följs.  
Bestämmelser om en myndighets krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet finns 
redan i den nationella lagstiftningen liksom bestämmelser att inte tillgripa mer omfattande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet. Kommunens värdegrunder glädje, respekt 
och professionalitet är väl kända bland personalen och finns implementerade i 
verksamhetsplanerna.  
 
_____ 
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Bidrag för rådgivnings-
verksamhet under år 2013 
- Företagarna i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Företagarna i Arvidsjaur 
. Ekonomi 
 

Ks § 83 Dnr 00050/2015 052
 
Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med 78 000 kronor för 
täckande av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under 
2015. 
 
Kommunstyrelsen har för år 2014 beviljat 78 000 kronor i bidrag för 
rådgivningsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Företagarna i Arvidsjaur beviljas bidrag med 78 000 kronor för 

verksamhetsåret 2015. 

2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 19100. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan med budget, Företagarna i Arvidsjaur 
 

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering av 
EU-projekt "Lappland 
2020" 
- Akademi Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Akademi Norr 
. Ekonomi 

Ks § 84 Dnr 00057/2015 008 
 
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Åsele och 
Dorotea kommuner har beslutat att tillsammans bilda ett gemensamt område 
för lokalt ledd utveckling (tidigare kallat Leaderområde). 
 

Akademi Norr fick under hösten 2014 uppdraget att ta fram en lokal 
utvecklingsstrategi för området ”strategi Lappland 2020. Strategin är 
inlämnad till Jordbruksverket för godkännande och beslut väntas innan 
sommaren.  
 

Medfinansieringsandelen är fördelad proportionellt utifrån folkmängden i 
berörda kommuner. Projektet sträcker sig mellan 2015-11-01--2022-10-31. 
 
Budgeten för området omsluter 41,5 mkr under totalt sju år och finansieras 
med 50 % EU medel (20 750 tkr), 17 % statliga medel (7 055 tkr) samt 
33% övriga offentliga medel (13 695 tkr) 
 

Akademi Norr föreslår att den övriga offentliga medfinansieringen 
(13 695 000kr) finansieras genom 
 

- Länsstyrelsen i Västerbotten: 5 335 064 kr 
- Länsstyrelsen i Norrbotten: 756 217 kr 
- Norrbottens läns Landsting: 756 217 kr 
- Deltagande kommuner: 6 847 501 kr 
 
Kostnad för Arvidsjaurs kommun: 
 

Kommunerna 2015 2016 2017 2018 2019

Arvidsjaur 24 455 kr 146 732 kr 146 732 kr 146 732 kr 146 732 kr
 

2020 2021 2022 Totalt

Arvidsjaur 146 732 kr 146 732 kr 122 277 kr 1 027 125 kr
 

Akademi Norr önskar få en avsiktsförklaring om medfinansiering enligt 
finansieringsförslag från respektive deltagande kommun. 
 

Anne Åberg, verksamhetschef på Akademi Norr föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun lämnar avsiktsförklaring för deltagande i projekt 

”Lappland 2020”. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anne Åberg, Akademi Norr 
Projektbeskrivning  

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering av 
projekt "TräIN 3.0 " 
- Luleå Tekniska 
Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Luleå Tekniska Universitet 
. Stina Johansson 
. Ekonomi 

Ks § 85 Dnr 00063/2015 008
 
Luleå Tekniska universitet (LT) ansöker i samverkan med IUC Norrbotten 
om fortsatt medfinansiering från Arvidsjaurs kommun av utvecklingsprojekt 
för träindustrin. Projekttiden är 1 mars 2015-03-01--2018-06-30. 
 
Trä och bygg branschen är en mycket viktig del av kommunens näringsliv 
och bör ges så goda förutsättningar som möjligt inför de utmaningar som de 
ställs inför i framtiden. Regionalt sett så är malmfältens behov av 
omfattande byggande utifrån en hållbar och kostnadseffektiv 
stadsomvandling en viktig del och kommer att beaktas. 
 
De förväntade effekterna av projektet är att de regionala företagen utvecklar 
sin kompetens i att bygga innovativa, moderna, effektiva och miljövänliga 
bostäder samt att stärka nätverken mellan företagen.  
 
Projektets syfte är att stimulera och stötta träindustrin i inlandet. Arvidsjaurs 
kommun har deltagit i projekt TräIN från 2011; 

TräIN (2011-2013) samt TräIN+ och TräIN 2.5 (2014) 
 
Medfinansiering för Arvidsjaurs kommun 
 

2015-03-01--06-30 20 000 kr 
2015-07-01--2018-06-30 51 000 kr per år 
 
Projektets totala finansiering är 21 911 392 kr. Pengar för projektet är 
budgeterade. 
 
Projektet innefattar kommunerna Pajala, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, 
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaur. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medfinansiering av projekt TräIN 3.0 beviljas med 20 000 kronor för 

perioden 2015-03-01--06-30. 

2. Medfinansiering beviljas med 51 000 kronor per år för perioden 
2015-07-01--2018-06-30. 

3. Rapport om hur projektet går ska löpande lämnas till 
kommunstyrelsen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stina Johansson 
Projektbeskrivning 

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2014 
- Kommunstyrelsens 
verksamheter inklusive 
affärsdrivande 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomichef 

Ks § 86 Dnr 00058/2015 042
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2014, fördelat enligt nedan 
 
Tkr Årsbudget Redovisat Resultat mot 
 2014 2014 budget 
 
Kommunfullmäktige, Revision mm 2 572 2 308 264 
 

Kommunstyrelsen 15 695 12 900 2 795 
 

Tekniska 17 852 16 717 1 135 
 

Fastigheter -7 789 -8 956 1 167 
 

Affärsverksamhet -3 934 -3 250 -684 
 

Stödfunktionen 26 262 23 952 2 310 
 

Näringsliv och integration 5 996 6 170 -174 
 

Fritid och kultur 14 531 14 330 201 
 

Summa kommunstyrelsen 71 185 64 171 7 014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2014 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning 
– Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomichef 
. Katarina Landstedt 
. Hekki Kairento 

Ks § 87 Dnr 00028/2014 042
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern 
kontroll. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Minimera risker, stärka system och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Följande har granskats; 

- Säkerhet - inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden 
- Upphandling – fakturor och leverans enligt avtal 
- Reglementen och förordningar - uppföljning av tillämpningen av 

kommunens investeringsreglemente 
- Nyttjande av anläggningar - hur sporthallar och andra anläggningar 

nyttjas 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde godkänns. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 87. 1 (2) 
 

Uppföljning av internkontrollplan till och med 2014-12-31 - Kommunstyrelsen 
 

Område Fråga Metod Uppföljning 
Säkerhet  Sammanställning och redovisning av 

inbrott, skadegörelse och övriga 
larmärenden  

Insamling av statistik Under tiden2014-09-01 – 2014-12-31 
Skadegörelse på Ringelskolan (5 tkr). 
Krossad ruta på Medborgarhuset (7 tkr) 
Fyra polisanmälningar av intrång och stöld av avfall på 
återvinningscentralen (2,5 tkr). 

Upphandling Kontroll av att leverantörer fakturerar och 
levererar enligt gällande avtal 

Stickprov på faktura Fyra leverantörer har kontrollerat med två st slumpmässigt 
valda fakturor på respektive leverantör. 
Alla leverantörer fakturerar och levererar enligt avtalsvillkor. 
Staples anger inte AK nummer som referens. 
Wasa Kredit – kommunen hade förseningsavgifter. 
Kommunens anställda måste bli bättre på att kräva order-
kännande vid beställning/avrop och göra en första kontroll mot 
avtalet. 

Reglementen och 
förordningar 

Uppföljning av tillämpningen av 
kommunens investeringsreglemente 

Återrapportering av större 
investeringsprojekt inkl 
efterkalkyl 

Se investeringsredovisning 2014-12-31. 

Översyn av nyttjande 
av anläggningar 

Mäta hur sporthallar och andra 
anläggningar nyttjas 

Mätning två ggr per termin Under v 43 kontrollerades nyttjandet i sporthallarna vid 
Centrumbadet och Camp Gielas. Utifrån resultatet kan man 
utläsa att i sporthallen Camp Gielas var det 60 % av tiderna 
som var ok och på Centrumbadet 46 %. Utifrån resultatet kan 
man fundera på hur lång säsongen ska vara och den frågan 
kommer att diskuteras med nyttjarna.  
Stor skillnad mellan höst och vårmätningen och helt klart är att 
de flesta idrotter har slutat v 19. 
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Tilläggsbudget 
investeringar 2015 
- Fastigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Fastighetschef 
. Ekonomi 
 

Ks § 88 Dnr 00079/2015 041
 
Fastighetsenheten begär tilläggsbudget om 2, 7 Mkr för följande åtgärder: 
 
Omläggning papptak 1 000,0 tkr 
Renovering av fasad Parkskolan Glommersträsk 500,0 tkr 
Nya golvmattor Tallbacka 200,0 tkr 
Renovering WC, dusch, omklädningsrum Sandbacka Hus A 1 000,0 kr 
samt Fridhemsskolan 
Summa 2 700,0 tkr 
 
Kommunstyrelsen har 2015-03-24 § 94 överfört pengar från 
fastighetsenhetens driftbudget till investeringsbudget 2015 med anledning 
av att komponentavskrivning har införts, vilket medför att pengar till 
åtgärderna finns tillgängliga i årets investeringsbudget. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente (Kf 2013-04-15 § 73) äger 
kommunstyrelsen rätt att själv omfördela pengar som fullmäktige anslagit 
till styrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Fastighetsenheten beviljas en tilläggsbudget med 2,7 Mkr för utförande 

av redovisade åtgärder. 

2. Finansieringen sker ur 2015 års investeringsbudget som ökar med 
samma belopp. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Sara Persson 
 

Utdragsbestyrkande
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Bokslut och årsredovisning 
år 2014 
– Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ks § 89 Dnr 00059/2015 042 
 
Bokslut och årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun. 
 
Budgetavräkning tkr Budget Redovisat Utfall mot  
 2014 2014 budget 2014 
 
Verksamhetens intäkter 141 706 154 134 12 428 
Verksamhetens kostnader -517 356 -521 971 -4 615 
Av- och nedskrivningar -15 500 -16 650 -1 150 
 

Verksamhetens nettokostnader -391 150 -384 487 6 663 
 

Skatteintäkter 274 702 273 518 -1 184 
 

Generella statsbidrag och 120 766 120 796 30 
utjämning 
Finansiella intäkter 800 1 189 389 
Finansiella kostnader -600 -86 514 
 

Resultat före extraordinära poster 4 518 10 930 6 412 
 

Årets resultat 4 518 10 930 6 412 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning för år 2014 godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2014 
- Vatten och avlopp (VA) 
  

Ks § 90 Dnr 00060/2015 042
 
Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster 
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra 
verksamheter med resultat och balansräkningar. 
 
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 styck avloppsreningsverk, 13 styck 
avloppspumpstationer, 18 styck vattenverk och drygt 211 km ledning. 
 
VA-enheten har upprättat årsredovisning för år 2014 utifrån gällande 
riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2014 för kommunens VA-verksamhet godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad
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Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2014 
- Avfall  
  

Ks § 91 Dnr 00060/2015 042
 
Årsredovisning 2014 för Arvidsjaurs avfallsverksamhet har upprättats med 
separat resultat- och balansräkning. 
 
Resultaträkningen har delats upp i en lagstadgad del och i en affärsdrivande 
del. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2014 för kommunens VA-verksamhet godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 122 
 

 
 
Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2014 
- Arvidsjaurs stadsnät 
  

Ks § 92 Dnr 00060/2015 042
 
Årsredovisning 2014 för Arvidsjaurs Stadsnät har upprättats med separat 
resultat- och balansräkning. 
 
Arvidsjaurs Stadsnät utgör från och med 2009-07-01 en egen resultatenhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2014 för Arvidsjaurs stadsnät godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 123 
 

 
 
Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2014 
- Camp Gielas 
  

Ks § 93 Dnr 00060/2015 042
 
Årsredovisning 2014 för Camp Gielas har upprättats med separat resultat- 
och balansräkning. 
 
Camp Gielas utgör från och med 2013-01-01 en egen resultatenhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2014 för Camp Gielas godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 124 
 

 
 
Omföring av pengar från 
fastighetsavdelningens 
driftbudget till 
investeringsbudget 2015 
 
 

Ks § 94 Dnr 00092/2015 042
 
I och med ny komponentredovisning skall vissa åtgärder på fastigheter som 
tidigare tagits upp som underhåll idag tas upp som reinvesteringar. Det 
innebär att vissa underhållsåtgärder inom fastighetsavdelningens driftbudget 
istället kommer att finansieras med investeringspengar. 
 
Fastighetsavdelningen har skrivit till kommunstyrelsen och begärt att 
pengarna, 2,7 Mkr, överförs från fastighetsavdelningens driftbudget till 
investeringsbudget 2015. 
 
Detta innebär att kommunens resultat i driftbudget ökar med 2,7 Mkr för år 
2015. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. 2,7 Mkr överförs från fastighetsavdelningens driftbudget till 2015 års 

investeringsbudget. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Persson 
 

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsbudget 2015 
– Avdelningen för 
funktionshindrade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 95 Dnr 00077/2015 041
 
Avdelningen för funktionshindrade (AFF) har budgeterat 3 000 tkr under 
budgetposten ”boende i annan kommun” för 2015. Budgeteringen grundar 
sig på de senaste årens förbrukning och är sänkt i förhållande till 2014. 
När budgeten beslutades var det inte känt att socialnämnden skulle få nya 
kostnader från och med 2015-04-01.  
 

Dygnskostnaden är beräknad till mellan 10 500 kr-11 500kr /dygn under 
tiden 2015-04-01 och ca 5 månader framåt. Planen är att boendet ska övergå 
till insats med personlig assistans efter sommaren. 
 

Bedömningen är att det inte är möjligt att göra omfördelning från någon 
annan av socialnämndens verksamheter för att klara det ökade behovet inom 
AFF. 
 

Ekonomisk analys 
Budget 2015    3 000 000 kr 
Beräknad kostnad för redan fattade beslut 2 444 013 kr 
Beräknad kostnad för nytt ärende  1 575 000 kr 
 

Behov av tilläggsbudget är 1 019 013 kr.  
 

Socialnämndens beslutade 2015-03-09 att hos kommunfullmäktige begära 
tilläggsanslag med 1,0 Mkr för att täcka den extra kostnad som uppstår 
under 2015 inom Avdelningen för funktionshindrade. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Pernilla Granberg (c) 
Bifall till tilläggsbudget på 1,0 Mkr. 
Finansiering sker genom återlämnade pengar från fastighetskontorets 
driftsbudget år 2015. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer Pernilla Granbergs förslag under proposition varefter 
hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Socialnämndens beviljas en tilläggsbudget med 1,0 Mkr. 

2. Finansiering sker genom återlämnade pengar från fastighetsenhetens 
driftsbudget år 2015. 

_______ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Sn 2015-03-09 
 

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsbudget 2015 
- Ny släckbil/brandbil  
 
 

Ks § 96 Dnr 00078/2015 041
 
Frågan om behov aven ny släckbil/brandbil har diskuterats i kommunfull-
mäktige och i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Nuvarande 
brandbil från 1987 är snart 30 år gammal. 
 

Ett förslag till ett investeringsäskande om 3,5 miljoner kronor för inköp av 
en ny släckbillbrandbil har upprättats. Miljö-, bygg- och hälsoskydds-
nämnden har 2015-03-11 § 10 godkänt detta äskande och överlämnat det till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 

En ny släckbil/brandbil kostar 3,5 miljoner kronor och processen för 
upphandling och leverans aven sådan tar ungefär ett år. Det händer dock att 
det kommer ut begagnade bilar på marknaden vilka är i gott skick och 
betingar ett betydligt lägre pris än en ny. 
 

Om möjligheten att investera i en begagnad släckbil/brandbil uppkommer 
under år 2015 ansöker miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden om tillägg till 
2015 års investeringsbudget med 2 miljoner kronor vilket innebär en 
besparing på 1,5 miljoner kronor gentemot 2016 års investeringsäskande. 
 

Det kommer då att finnas två parallella investeringsprojekt varav endast ett 
kommer till utförande. 
 

Det tar cirka ett år från upphandling till leverans aven ny släckbil/brandbil. 
Marknaden av begagnade bilar är begränsad och räddningschefen får därför 
av nämnden i uppdrag att undersöka marknaden av begagnad bil fram till 
2015-06-30. 
 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2015-03-11 § 11 att hos 
fullmäktige anhålla om ett tillägg på 2,0 Mkr i 2015 års investeringsbudget 
för att ha möjligheten att investera i en begagnad släckbil/brandbil om behov 
uppkommer under 2015. Om investering av en begagnad släckbil/brandbil 
kommer till stånd återtas 2016 års budgetäskande för motsvarande objekt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beviljas ett tillägg i 2015 års 

investeringsbudget med 2,0 Mkr för en eventuell investering av 
begagnad släckbil/brandbil, under iakttagande av LOU och i samarbete 
med kommunens upphandlare och räddningschef. 

2. I det fall investeringen kommer till stånd under 2015 faller äskandet för 
år 2016 avseende släckbil/brandbil. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mbhn 2015-03-11 § 11 
 

Utdragsbestyrkande
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Borgensförbindelse 
2015-2025 
- Kommuninvest i Sverige 
AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 97 Dnr 00074/2015 045
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. 
Arvidsjaurs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 4 juli 2005. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Arvidsjaurs kommuns 
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av 
mycket stor vikt att kommunen, innan borgensförbindelsens giltighetstid 
löper ut, fattar ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Arvidsjaurs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

4 juli 2005, vari Arvidsjaurs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, alltjämt gäller. 

2. Kommuninvest äger företräda Arvidsjaurs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

3. Kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll och kommunstyrelsens 
ordförande Lotta Åman utses att för kommunens räkning underteckna 
alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för intern 
kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 

Ks § 98 Dnr 00018/2015 003 
 
Ekonomienheten har upprättat förslag till reglemente för intern kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Minimera risker, stärka system och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra 
• Säkra en rättvisandande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Presidiet har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande startat en 
översyn av styrdokument. Förlag till reglemente för intern kontroll har beretts 
av kommunstyrelsen och därefter skickats på remiss till revisionen som 
lämnat remissvar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för intern kontroll antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-27 § 13 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Förslag till 

Reglemente för intern kontroll 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att 
 
- Trygga kommunens tillgångar och att hindra förluster 

- Säkerställa att lagar bestämmelse och överenskommelser efterlevs 

- Minimera risker, stärka system och rutiner 

- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra 

- Säkra en rättvisande redovisning 

- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
För att få en god intern kontroll krävs en riskanalys där det framgår vilka riskerna är mot att 
fullgöra verksamheten på det sätt som avsetts. Nästa steg är att värdera riskerna med avseende på 
sannolikhet och konsekvens, så att kontrollerna sätts in där sårbarheten är som störst. 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
- Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll samt i de fall förbättringar behövs ta initiativ 
till sådana. 

- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

 
Nämndernas ansvar 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att 
 
- En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 

- Regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. 

- Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan. 

- Uppföljning skall ske till nämnden senast vid delårs- och helårsbokslut. 

- Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.  
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 
Förvaltningschefens/resultatenhetschefens ansvar 
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen/resultatenhetschefen för att 
konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler 
skall antas av respektive nämnd. 
 
Resultatchefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 
fungerar. 
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Förslag till 

Reglemente för intern kontroll 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

 
 
Budgetansvarigas ansvar 
De budgetansvariga på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 
anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och 
anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till 
en god intern kontroll. 
 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 
 
__________ 
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 129 
 

 
 
Riktlinjer för 
investeringar 
– Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 99 Dnr 00080/2015 003
 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-02-28 § 17 riktlinjer för investeringar. 
 
Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet 
syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och 
redovisning för att uppnå det bästa samlade resursutnyttjandet. Målet är 
även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetet med investeringar. 
 
Riktlinjerna har reviderats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Riktlinjer för investeringar för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28 § 17 upphör att gälla. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Gemensamma 
planeringsförutsättningar 
inför 2016-2018 
 

Ks § 100 Dnr 00097/2015 042
 
Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen 
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. 
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. 
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör 
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 
 
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för 
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet. 
 
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2016-2018 tas upp till 
behandling. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2016-2018 fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28 § 17 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 100. 
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Förslag till 

Gemensamma planeringsförutsättningar 
inför 2016-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 
 

 
Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen och dess 
verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. Planeringshorisonten i 
omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. Kommunens befolkningsutveckling och 
förändrad befolkningsstruktur bör vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 
 
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för kommunstyrelsen och 
nämnderna i det strategiska arbetet. 
 
1. Målen 

I Mål-och Resursplan utgår man från Kommunfullmäktiges övergripande mål som varje 
nämnd bryter ned till max 3-6 mål för uppföljning till Kf. 
 
Mål formulerade utöver detta avser endast nämnden internt. 
 
Mål ska vara SMARTA; 

Specifikt – ett mål ska vara otvetydigt och precist.  

Mätbart – ett mål ska gå att mäta både över tiden och vid uppfyllelse. 

Accepterat – ett mål ska vara förankrat i organisationen.  

Realistiskt – ett mål ska vara möjligt att uppnå med de resurser som är tillgängliga.  

Tidssatt – det ska framgå i målet vid vilken tidpunkt resultatet ska uppnås.  

Ansvarsfördelat – någon ska vara ansvarig för att målet nås.  
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Förslag till 

Gemensamma planeringsförutsättningar 
inför 2016-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

 
2. Nulägesanalys 
Kommunens verksamheter och bolag har tillsammans gjort en SWOT-analys. Resultatet 
redovisas nedan. 
 
 



Styrkor 
Trygghet och närhet 

Gymnasieskolan / Integration 

Kompetent och kunnig personal 

Bra livsmiljö Integration duktig på att ta emot 
nyanlända 

Koncerntänk 

Lokala företag 

Välskött kommun 

Flygplatsen 

Bra ekonomi 

God standard 

Mark för bostadsbygge 

Central mark för kontor/handel 
 
Svagheter 
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg 

Att kunna rekrytera och behålla den kunniga 
personalen på alla nivåer. 

Uppnå likvärdig utbildning 

Sårbarheten i att vara en liten kommun.  

Uppföljning av fattade beslut.. 

Sim och sporthall, beslut och kostnad. 

Fritidsanläggningars skick 

Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav och 
regler 

Ägardirektiv 

Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende. 

Bostadspolitiskt handlingsprogram ej antaget. 
 

Hot 
Demografins utveckling för skola, vård och omsorg 

Klimat 

Rekrytera personal med rätt kompetens 

Marknad för upphandling 

Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser 

Ej självklara saker, tex strandskyddet  

Synen på utbildade, stimulansåtgärd 

Räntehöjningar 

Generationsväxling kompetent personal  

Generationsväxling även i maskinparken 

Större nedläggningar 

Pålagor från staten 
 
 
Möjligheter 
Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för 
att underlätta. 

Geografiska läget. Flyget bla, bra läge för samordning 

Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända. 

Samarbete med grannkommuner 

Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o kultur 

Gott företagsklimat 

Vittjåkk 

Tillmötesgå testnäringen 

Internationellt varumärke, direktflyg även sommartid?  

Möjliga intäkter? 

Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även för 
lokalbefolkningen.   

Samordning mellan kommunförvaltning och bolag 
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3. Verksamhetsförändringar - tänkt läge 2018 
 
I Budget 2016 och Långtidplan t o m 2018 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande 
verksamhetsförändringar. 
 
Följande områden redovisades under början av 2015 av kommunstyrelsen, nämnderna och 
bolagen. 
 
Socialnämnden 
• Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre 
• Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder 
• Mer stöd till tex nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet 
• Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
• Resurser på grund av fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan. 

Vuxenutbildningen har idag 64 SFI-studerande 
• Insatser krävs för att följa upp elever som ej är behöriga till gymnasiet 
• Följa upp elever i andra kommuner 
• Samarbete med arbetsmarknadsenheten 
• Personalförsörjning. Målet är att 2019 har kommunen fyllt behovet på låg och mellanstadie 

samt förskola av utbildad personal på högskolenivå  
• Utreda lokalfrågan för förskolan 
 
Kommunstyrelsen 
• Kostnadseffektivt tänkande. 
• Samarbete med andra kommuner under planeringsperioden. 
• Införande av ny teknik, bland annat ärendehanteringssystem. 
• Översyn av ej lagstadgade verksamheter som kan utföras av andra 
• Ta vara på de kultur och fritidsfrågor som är tillväxtskapande. 
• Flyktingmottagande ska ske på ett bra sätt. 
• Näringsliv. Arbeta vidare på det goda näringslivsklimatet.  
 
AKAB 
• En sammanhållen bolagskoncern 
• Ett gott företagsklimat 
 
AFAB 
• Skapa förutsättningar för testnäringens utveckling 
• Direktflyg även sommartid 
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AEAB 
• Oförändrat pris samt 4% i tillväxt 
• Ny ledning under järnvägen 
• Elda egna sopor 2022? Kanske även grannkommuners 
• Ta över energiproduktion på flyget? 
 
AHEM 
• Nyproduktion av lägenheter  
• Trygghetsboende? 
• Samordnad fastighetsskötsel 
 
4. Befolkning 
 
Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidplan på SCBs prognos. 
 

 
 
5. Priser kommunal verksamhet – Löner och verksamhetspriser 
 
Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft kan medföra högre löner av 
konkurrensskäl samt av nytt regelverk om karriärstjänster. Bedömd utveckling rör sig om minst den 
nivå som tidigare år beräknats 2,6-3 % årligen. Hur den nya situationen med deflation påverkar 
löneutvecklingen återstår att se. Prisutvecklingen på varor och tjänster kan möjligen påverkas nedåt 
då styrräntan blivit negativ in på 2015. 
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Löne- och prisökningarna skall vara inräknade i budgets 2016-2018 

Prisindex 
kommunal 
verksamhet             

  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Personalkostnad 2,8 2,7 2,6 3 3,2 3,5   

Övrig förbrukning 1,6 1,1 1,5 2,2 2,4 2,7   

Prisindex 
kommunal 
verksamhet 

2,40% 2,20% 2,20% 2,80% 3,00% 3,20% 
  

 
6. Övriga faktorer att ta hänsyn till 
 
Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. 
 
Skatteunderlagets utveckling bedöms vara fortsatt  positiv trots deflationen.  
 
Stöd från Migrationsverket är begränsat i tid. 
 
Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen kan 
förhoppningsvis minskas med koncernbidrag från systerbolag. 
 

Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar också för 
övrig verksamhet. 
 

En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som 
ansvarsförbindelse. Storleken på denna överstiger kommunens egna kapital vilket på sikt måste 
återställas. 
 

Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens resultat- och 
investeringsbudget för perioden. Det förra bl a för eventuella möjligheter till kommande 
koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser. 
 

På samma sätt borde avskrivningarna ingå i nämndramarna då de utgör en väsentlig kostnadspost i 
verksamheterna. 
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7. Preliminär budget 2016 och Långtidplan t o m 2018 
 

Nedanstående resultatbudget bygger på Prognosunderlag för skatteintäkter och generella bidrag från 
SKL 2015-01-19. Nämndernas budgetramar är  desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 
2016-2018. 
 

I kolumnen förändringar 2015 avses för belopp under KS. Förhöjda nivåer för ersättning från 
Migrationsverket c:a 7 mkr. Detta torde omfördelas till SOC och BOU. Avgående post för nätarbeten  
p g a Vattenfalls ledningsomläggning c:A 1Mkr. Socialnämnden har att ta sig an en oväntad utgift om 
1 Mkr. Kostnaden för pensioner blir lägre än tidigare beräknat. Utfall i skatteunderlag o generella 
intäkter är sänkt mot tidigare prognos. 

 

RESULTATBUDGET 
Budget 

2014 
Utfall 
2014

Plan 
2015

Föränd-
ringar

Budget 
2015 
efter 

föränd-
ringar 

Plan 
2016 

Plan 
2017

Plan 
2018

Kommunal skattesats 22,8  22,8    22,8 22,8 22,8

Kommunstyrelsen -71 485 -64 171 -69 113 6 000 -63 113 -70 395 -70 588 -72 144

Barn o Ungdom -129 835 -128 302 -139 813  -139 813 -144 786 -150 356 -154 897

Socialnämnden -156 530 -156 054 -163 130 -1 000 -164 130 -168 038 -173 065 -178 234

Miljö o Bygg -7 100 -7 381 -7 750  -7 750 -7 902 -8 220 -8 550

SUMMA -364 950 -355 908 -379 806 5 000 -374 806 -391 121 -402 229 -413 825

Pensioner mm -10 700 -11 929 -10 700 3 000 -7 700 -10 700 -10 700 -10 700

Avskrivningar -15 500 -16 650 -12 900  -12 900 -13 050 -13 050 -13 050

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-391 150 -384 487 -403 406 8 000 -395 406 -414 871 -425 979 -437 575

Skatteintäkter 273 933 273 518 282 257 -442 281 815 309 218 316 990 326 515

Slutavräkning 769  1 051 -271 780       

Utjämningsbidrag 120 766 120 796 119 550 -1 211 118 339 107 114 110 360 111 688

Finansiella intäkter 800 1 189 1 000  1 000 1 000 1 000 1 000

Finansiella kostnader -600 -86 -100  -100 -100 -100 -100

Summa intäkter 395 668 395 417 403 758 -1 924 401 934 417 232 428 250 439 103
Befolkning 1 november föregående 
år 

6 463  6 494    6 484 6 478 6 476

Prognos förändrad befolkning -40 31 25    -10 -6 -2

RESULTAT  4 518 10 930 352 6 076 6 528 2 361 2 271 1 528
 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 7 (7) 
 

Förslag till 

Gemensamma planeringsförutsättningar 
inför 2016-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

 
8. Investeringsbudget 
Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll. 
Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt del 
utrangeras därvid. 
 
Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla 
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och 
avgiftsfinansierade investeringar. 
 
Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 
 
9. Äskande till Ekonomiutskottet / Redovisning till Ekonomiutskottet 
Nämndernas äskande för perioden 2016-2018 gällande Mål- och Resursplan skall vara 
Ekonomikontoret tillhanda den 24 april 2015 för Ekonomiutskottets sammanträde den 6 maj 2015 
. 
Bolagen skall meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de senare 
till ekonomikontoret senast den 24 april 2015 för Ekonomiutskottets sammanträde den 6 maj 2015. 
 
_________ 
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Motion - Utredning om 
behovet av vice 
ordförandeposter i 
kommunens bolag 
 

Ks § 101 Dnr 00123/2014 009
 
Leif Enberg (v) har lämnat en motion där han vill att kommunen ser över 
möjligheten att avskaffa vice ordförandeposten i bolagen. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Styrelsen för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har yttrat sig i ärendet med 
synpunkten att de inte ser någon anledning av avskaffa rollen som vice 
ordförande i bolagen, samt att det kan vara logiskt att posten finns kvar i 
bolagen eftersom nämnderna i den kommunala organisationen har vice 
ordförandeposter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 241 att återremittera ärendet för 
att i enlighet med motionens intention, göra en utredning om kravet på 
viceordförande-poster, med hänsyn till lagstiftning och vilken ställning och 
befogenhet en vice ordförande i ett bolag har. 
 
Varken aktiebolagslagen eller kommunallagen innehåller något krav på att 
det ska finnas en viceordförande i kommunala bolag. Ska vice 
ordförandeposter inrättas regleras det i bolagsordningen som fullmäktige 
beslutar om. Bolagsverket registrerar endast ordförandeposter och ej 
eventuella viceordförandeposter i aktiebolag. Styrelsen utser firmatecknare 
ABL 8 Kap 37§. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Pernilla Granberg (c) 
Bifall till personal- och arbetsutskottets förslag med ändring av punkt 2; 
Fullmäktige informeras om att det är fullt möjligt att avstå från tillsättande 
av vice ordföranden i kommunens bolag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på personal- och arbetsutskottets förslag 
med Pernilla Granbergs ändringförslag. Efter avslutad proposition förklarar 
ordföranden att kommunstyrelsen bifallit bägge förslagen. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kf 2014-04-14 
Ks 2014-11-05 § 241 
 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 132 
 

 
 

forts. Ks § 101 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Först konstateras följande; det finns inget lagkrav på att vice ordföranden 

ska inrättas i kommunala bolag. Bolagsverket registrerar inte vice 
ordföranden. Det är fullmäktige som beslutar om styrelsens 
sammansättning i kommunföretagens bolagsordningar. Bolagsstyrelsen 
utser vem som ska teckna firma för bolaget (ABL 8 Kap 37§). 

 

Med hänvisning till ovanstående anses utredningen färdigställd. 

2. Fullmäktige informeras om att det är fullt möjligt att avstå från 
tillsättande av vice ordföranden i kommunens bolag. 

3. Motionen är därmed besvarad. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kf 2014-04-14 
Ks 2014-11-05 § 241 
 

Utdragsbestyrkande
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Mat producerad på ett 
etiskt och hälsosamt sätt 
(Medborgarförslag) 
 

Ks § 102 Dnr 00197/2014 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

”Jag vill härmed lämna in mitt medborgarförslag om att kommunen 
framöver enbart ska upphandla livsmedel som uppfyller 
miljöstyrningsrådets baskrav. Jag hoppas att kommunen tar detta på allvar 
och tillsätter en arbetsgrupp för att se över sin kostpolicy. I den bifogade 
filen finns flera olika tips och länkar till både information, lagrum och 
goda exempel samt ytterliga motiveringar. 
 
Jag vill att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens 
upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en 
kostpolicy, som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla 
livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Detta ska 
gälla alla kommunens restauranger och storkök oavsett om det är skolor, 
äldrevård eller något annat. Våra skattepengar ska inte gå till att köpa in 
mat som har producerats på ett sätt som medför risk för allas hälsa samt 
går tvärs emot de regler som svenska politiker kräver av svenska 
lantbrukare. Vill ni även bidra till en renare Östersjö bör ni höja kraven till 
spjutspets så att mängden gödsel regleras. 
 
Varför 
Det finns många argument till att kommunen ska köpa in mat som följer 
miljöstyrningsrådets baskrav och jag vill framföra några av dem här, jag 
kommer även att länka till var ni hittar mer information.  
http://www.svdhv.org/upload/documents/Press/Schysst_kott_forelasning.pdf 
 
Antibiotika  
WHO har nyligen varnat om faran med ökande antibiotikaresistens. I 
Sverige minskar användningen av antibiotika och våra djur är de friskaste 
i EU.  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/antibiotikar
esistens/motverkaantibiotikaresistens.4.60778d4f133a753969d8000552.html  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/who-varnar-akut-resistens-mot-antibiotika/  
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2362685-tre-danskar-doda-i-grissmitta/ 
 
Salmonella  
Svenskt kött är salmonella fritt. 
http://www.svdhv.org/sv/start/press---media/schysst-kott/schysst-kott-for-nedladdning/  
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 

Utdragsbestyrkande
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Djurskyddsregler  
Sverige har EU:s bästa djurskyddsregler  
http://www.svensktkott.se/om-kott/uppfodning/hur-skiljer-sig-svensk-djuromsorg-fran-
andra-lande/  
http://svenskfagel.se/?p=3610 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn  
 

Svenskuppfödda djur är bättre för klimatet  
Flera studier talar för att svenskt kött orsakar minst utsläpp av 
växthusgaser av växthusgaser i jämförelse med övriga EU-länder  
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/odling-miljo-och-
klimat/klimat/ovr296.html  
 

Främmande ämnen  
Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta 
halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell 
produktion som det är i EUs ekologiska produktion.  
http://lrf.se/Mat/Fordelar-med-svensk-mat/Fa-frammande-amnen/  
 

EKO?  
Men ska vi då inte gå över till eko på en gång så visar vi ju föredöme 
kanske några av er tänker. Om ni väljer eko eller inte, är inte det viktiga. 
Det viktiga är att alla livsmedel som ni upphandlar uppfyller 
miljöstyrningsrådets övriga baskrav. Vill ni sedan lägga till ökade krav på 
livsmedelsproduktionen så får ni göra det, men ni får inte premiera eko 
före miljöstyrningsrådets övriga baskrav, då styr ni fel och motarbetar det 
svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Att enbart ställa krav på 
eko gör att ni öppnar upp mot importerad mat med sämre djuromsorg och 
högre användning av antibiotika alldeles oavsett om det är eko eller inte. 
Först när alla miljöstyrningsrådets alla andra baskrav är uppfyllda kan ni 
kräva eko om ni vill. Ni riskerar dock att stänga ute den allra största delen 
av det svenska lantbruket med det beslutet.  
 

Dyrare  
Blir det dyrare att upphandla livsmedel med krav på miljöstyrningsrådets 
baskrav? Nej det behöver det inte bli. Studier visar att det går att öka 
kraven på maten utan att öka kostnaderna.  
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.535576/pengar-ar-inte-allt  
 

Lagligt  
Är det lagligt att ställa dessa krav, vi får ju inte kräva svensk mat i 
upphandling? Ja, det är lagligt, ni ska inte ställa krav på att det ska vara 
svensk mat utan ställa krav på djuromsorg, transport, slakt med mera.  
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 

Utdragsbestyrkande
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Miljöstyrningsrådet har tagit fram dessa krav för att de ska passa 
upphandling.  
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Livsmedel/  
Det finns flera kommuner som redan har gått före och visat att det går.  
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Goda-exempel/  
http://www.lrf.se/pagefiles/78389/25-goda-exempel.pdf 
Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn  
http://www.lrf.se/medlem/lrfs-arbete-for-hallbar-tillvaxt1/ny-svensk-mat-med-
livsmedelsstrategin-/upphandling/goda-exempel/  
 

Lokalt  
För att stötta det lokala lantbruket och en levande landsbygd 
rekommenderar jag att ni delar upp er upphandling i mindre delar och 
skapar en lokal distributionscentral.  
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Goda-exempel/Sma-och-medelstora-
leverantorer/ 
 

Hur ska vi göra?  
Det finns många att bli inspirerade av och även mkt information om hur ni 
kan gå tillväga, det viktiga är att ni agerar och ställer krav. Våra 
skattepengar ska inte gå till att konkurrera ut svenskt jordbruk när vi har 
ett av världens bästa jordbruk med friska djur och säker mat.  
http://www.lrf.se/Medlem/LRFs-arbete-for-hallbar-tillvaxt1/Ny-svensk-mat-med-
livsmedelsstrategin-/Upphandling/Vad-den-upphandlande-myndigheten-ska-tanka-pa/  
http://www.lrf.se/Mat/Offentlig-upphandling/Att-stalla-krav/  
http://www.smt.se/artikel/104857/hon-vill-anvanda-verktygen-ratt/ 
 

Mer information  
https://www.facebook.com/groups/172821599524583/394712617335479/ ” 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget besvaras med följande motivering; 
 

 Arbetet med att upprätta en kostpolicy för hela kommunen pågår. 
I kostpolicyn anges mål och riktlinjer för kommunens mathållning. 
Intentionen är att policyn senast under hösten 2015 ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
 

 När det gäller upphandling är den lagstyrd och inköpspolicyn som 
kommunfullmäktige fastställt styr reglerna runt samtliga inköp som 
kommunens gör. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 
Kf § 85 2014-06-30 

Utdragsbestyrkande
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Motion – (Skol)maten i 
Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 103 Dnr 00218/2014 009
 
Britt-Inger Hedman (v) och Kristina Taimi (s) har lämnat en motion om 
(skol)maten i Arvidsjaurs kommun. 
 
Från ettåringen på förskolan som just börjat med mat till de gamla på våra 
äldreboenden — alla ska få bra, god och näringsriktig mat. 
 
För många barn och skolungdomar kan skollunchen vara det enda riktiga 
målet mat de får under dagen. Näringsriktig mat är en förutsättning för att 
barnen ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och prestera i skolan. 
Skollunchen ska bidra med 30 % av den energi och näring som ett barn 
behöver. Enligt skollagen skall maten som serveras i skolorna vara 
näringsriktig. 
 
Många av våra äldre på våra vårdboenden är undernärda och där är det 
än mer viktigt att maten är näringsriktig och av god kvalitet. 
 
Det är alla barns rättighet att få god och näringsriktig mat som har 
producerats enligt vad vi i Sverige tycker är etiskt korrekt. 
 
Det är enligt EUs grundläggande principer förbjudet att gynna någon 
anbudsgivare med hänvisning till dess geografiska läge. Det är därmed 
förbjudet att exempelvis gynna svenska eller lokala företag. För att öka 
antalet anbud från lokala producenter kan dock den upphandlande 
myndigheten välja att dela upp upphandlingarna och inte efterfråga 
helsortiment. På så sätt kan även mindre företag och producenter 
konkurrera om ett upphandlingskontrakt. Ett annat råd är att bryta ur 
distributionen ur upphandlingen och göra denna separat, då får företag med 
mindre transportkapacitet möjlighet att lägga anbud. 
 
(Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad 
offentlig upphandling.) 
Idag är 9 % av den upphandlade maten i Arvidsjaurs kommun ekologisk 
och det är bananer, kaffe och fisk. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn  
Ks 2014-11-05 § 224 
Kf § 51 2014-04-14  
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 103 
 
Vi vill: 
 öka andelen ekologisk mat till minst det nationella målet på 25 % för att 

undvika att barnen får i sig giftiga bekämpningsmedel. 

 inte att barnen ska få i sig kött från djur som har utsatts för stora 
mängder antibiotika för att växa snabbare och bättre vilket sker i många 
länder. Detta kan leda till att när barnet behöver antibiotikan för en 
infektionssjukdom kan bakterien vara resistent och medicineringen inte 
hjälpa. Detta undviks genom att köttet som serveras skall vara 
producerat i enlighet med Svensk djurlagsstiftning. 

 att älg- och renkött självklart ska vara med på menyn samt 
lokal/närproducerat kött producerat i enlighet med Svensk 
djurslagstiftning. 

 att lokal/närproducerade produkter ska vara ett naturligt val i 
upphandlingen, detta för att stötta våra lokala producenter och bevara 
vårt öppna landskap samt undvika onödiga transporter som påverkar 
klimatet 

 att går det inte att ha svensk kyckling tycker vi att den kan strykas från 
menyn. (Idag är kycklingen från Thailand) 

 minska på klimatpåverkan genom att ha en vegetarisk dag per vecka. 

 att ekologisk mjölk ska vara en självklarhet då det finns ett överskott i 
Sverige på ekologisk mjölk. 
 

Maten måste få kosta för våra äldre och barn. Att ta ansvar i upphandlingen 
är ett första steg mot en matpolicy med mat av bra kvalitet odlade av 
ansvarstagande producenter som uppfyller kraven för svensk 
livsmedelsproduktion. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Motionen besvaras med följande motivering; 
 

 Arbetet med att upprätta en kostpolicy för hela kommunen pågår. 
I kostpolicyn anges mål och riktlinjer för kommunens mathållning. Där 
kan kommunen styra hur stor del av inköpen som bör vara ekologiska 
och närproducerade.  

 Intentionen är att policyn senast under hösten 2015 ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  

_____ 
Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn  
Ks 2014-11-05 § 224 
Kf § 51 2014-04-14  
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Annan placering av 
välkomstskylt vid infarten 
till Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 104 Dnr 00098/2014 320
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Angående den nya skylten ”Välkommen till Arvidsjaur” vid 

Laukervägskälet, den som informerar bilister om aktuella aktiviteter i 
kommunen. Tavlan är felplacerad eftersom man inte hinner ta del av 
informationen, då man inte kan stanna på grund av de trafikfarliga 
risker som då kan uppstå. Många med mig har reagerat på detta. 
 

Jag föreslår att skylten flyttas till parkeringsfickan där 
informationstavlan står. Där finns elström och lämplig plats.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 12 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
De digitala evenmangsskyltarna som sattes upp vid infarterna till Arvidsjaur 
initierades av Företagarna och Svensk Handel i Arvidsjaur för att locka 
besökare att stanna till. 
 
Nämndskansliet har varit i kontakt med ansvariga tjänstemän vid tekniska 
kontoret där följande framkom: 
 

- Området där är skylten är placerad är inte detaljplanelagt område. 
Kommunen kan inte fatta beslut om placering om skyltar där det inte 
finns någon detajplan. 

- Det är Trafikverket som beviljar tillstånd för skyltning på aktuellt 
område, med undantag om skylten placeras inom 50 meter från 
vägområdet, då krävs tillstånd av länsstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Arvidsjaurs kommun 

inte kan fatta beslut om att flytta skylten. 

 Det är Trafikverket som beviljar tillstånd för skyltning på aktuellt 
område, med undantag om skylten placeras inom 50 meter från 
vägområdet, då krävs tillstånd av länsstyrelsen. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Grön tillväxtplan för 
Arvidsjaurs kommun 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 

Ks § 105 Dnr 00295/2014 100
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” I kommunen fokuseras allt för ofta på näringslivet i centralorten. Även om 

landsbygdens företag har samma utmaningar och möjligheter som alla 
andra företag, så finns en inte oväsentlig del av utmaningarna för 
företagandet på landsbygden. De gröna näringarna*) har ofta speciella 
utmaningar och möjligheter i sin verksamhet. 
 

Exempel på saker som påverkar företagande inom de gröna näringarna är: 

 Möjligheten till landsbygdsboende, service och infrastruktur 
 Hanteringen av åkermarken för kommande generationers behov  

av livsmedel och energi 
 Möjligheten för tätortsnära verksamhet inom de gröna näringarna 
 Landskapsbild, natur- och kulturmiljöer 
 Miljöpåverkan och vatten 
 Kretsloppstänkande  
 Energi 
 Kommunens syn på, och system för, tillsyn av företagen 
 Synen på lokal ekonomi och upphandling 

 

 För att ta ett helhetsgrepp om de frågor som är viktigast för att utveckla de 
gröna företagen och möjlighet till företagande på landsbygden, som är 
grunden för en levande landsbygd, behöver en plan tas fram där det tydligt 
anges vilka möjligheter och hinder som är viktigast att arbeta med. Ett 
sådant arbete berör många av kommunens förvaltningar och kan ge 
värdefull kunskap mellan dessa. En konkret handlingsplan bör också tas 
fram parallellt för att utveckla några utpekade sakfrågor. För att arbetet 
ska bli framgångsrikt behöver naturligtvis representanter för de gröna 
näringarna samt andra relevanta landsbygdsorganisationer vara med i 
arbetet. 
 

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att kommunen, i samarbete 
med landsbygdens organisationer, tar fram en tillväxtplan för de gröna 
näringarna i kommunen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Medborgarförslag 
 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 105. 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslag – Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 
 
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en översikts- och tillväxtplan för 
Arvidsjaurs kommun. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur 
kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om 
kommunens framtida utveckling.  
 
Avsikten är att översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun ska behandla såväl 
frågor om landsbygdsutveckling som frågor kring de gröna näringarnas potential. I Arbetet 
med översiktsplanen har föregåtts av möten med byar, företagare från olika branscher, 
samebyar och kommunala tjänstemän.  
 
Planen har varit ute på samråd och nu pågår arbetet med att bearbeta inkomna synpunkter. 
När planförslaget reviderats och samtliga synpunkter bemötts kommer ärendet att 
behandlas av kommunstyrelsen för beslut om utställning. I den mån ytterligare 
rekommendationer anses nödvändiga specifikt för utveckling av de gröna näringarna bör 
översikts- och tillväxtplanen kompletteras med detta.  
 
Ambitionen är att utställningsförslaget ska färdigställas under hösten 2014 och att 
kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om utställning under början av 2015. 
Utställningen ska pågå under minst 2 månader och därefter ska planen antas av 
fullmäktige. Förhoppningen är att detta ska kunna ske hösten 2015. 
 
_____ 
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Avgifter för den 
kommunaliserade hälso- 
och sjukvården och 
hjälpmedel i ordinärt 
boende 
 

Ks § 106 Dnr 00064/2015 706 
 
Kommunerna i Norrbotten tog över ansvaret för hemsjukvården 2013-02-01. 
De avgifter som fastställdes har varit oförändrade sedan dess.  
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har 2014-12-04 antagit ett förslag 
om avgifter. Avgiftsförslaget följer i stort sett Norrbottens läns landstings 
avgifter. 
 
Avgifter för hjälpmedel berörs inte av förslaget. 
 
Förslaget med nuvarande avgiftsnivå inom parentes : 
 

* Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska,  
 arbetsterapeut sjukgymnast 200 kr (125) 
* Sjukvårdande behandling 200 kr (125) 
* Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av 
 hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling) 200 kr (125) 
* Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr (oförändrad) 
 
I förslaget ingår även att avgiftsbefrielse ska ges för följande:  
 

 Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är 
nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) 

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom 
eller neuropsykiatrisk diagnos. 

 Barn och ungdomar under 20 år 
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet. 
 Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som 

behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för 
sjukvårdande behandling. 

 Person 85 år och äldre från 1 januari 2016 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Bifall till socialnämndens förslag, med ytterligare en beslutspunkt; 

Till kommunfullmäktiges sammanträde 14 april ska en redovisning av 
uppskattad kostnad om avgiftsfri hemsjukvård för 85-åringar samt om det 
skulle medföra några andra konsekvenser än pengar. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 106 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på socialnämndens förslag med Marcus 
Lundbergs tilläggsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla bägge 
förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel 

i ordinärt boende antas med undantag av den föreslagna avgiftsbefrielsen 
för personer över 85 år som stryks. Även personer över 85 år ska betala 
avgift.  

2. Avgifterna gäller från och med 2015-05-01. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 174 upphör att gälla. 

4. Till kommunfullmäktiges sammanträde 14 april ska en redovisning 
lämnas av uppskattad kostnad om avgiftsfri hemsjukvård för 85-åringar 
samt om det skulle medföra några andra konsekvenser än pengar. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Värdegrund för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 

Ks § 107 Dnr 00040/2015 101 
 
Följande värdegrund föreslås antas av kommunfullmäktige; 
 
Glädje 
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter 
Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet. 
 
Respekt 
Vi tar alla människor på allvar 
Vi känner stolthet över vårt uppdrag 
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut 
 
Professionalitet 
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa 
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper 
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll 
 
Värdegrunden har funnits i kommunens verksamheter under några år, och är 
väl förankrad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Följande värdegrund för Arvidsjaurs kommun antas; 
Glädje, Respekt och Professionalitet. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Styrkort 
- Kommunfullmäktiges 
övergripande mål 
2016-2019 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 108 Dnr 00041/2015 042 
 
Mål-, demokrati- och utvärderingsberedningen har 2015-02-03 lämnat 
förslag till styrkort för kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Styrkort för övergripande mål 2016-2019 för kommunfullmäktige 
antas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mål-, demokrati- och utvärderingsberedningen  
2015-02-03 

Utdragsbestyrkande

 



Kommunfullmäktiges styrkort 2016‐19 
 
 

Vision  Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
 
Önskat läge  En attraktiv tillväxtkommun 
 
 
 

MEDBORGARE / KUND  UTVECKLING / TILLVÄXT  EKONOMI  MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges mål:

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Kommunfullmäktiges mål: 

Långsiktig hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

God ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Attraktiv arbetsgivare  

Fokusområde: 

Utveckla medborgar‐/ 
kunddialog 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företagande 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö 

       

 
VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet 

Under förutsättning av fullmäktiges beslut 
 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015‐03‐24 § 108



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-03-24 144 
 

 
 
Arbetsordning för 
kommunfullmäktiges 
mål-, utvärderings- och 
demokratiberedning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 109 Dnr 00073/2015 003
 
Kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och demokratiberedning har 
2015-03-12 § 9 upprättat förslag till arbetsordning för beredningen. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Bifall till lagt förslag med ytterligare en punkt i arbetsordningen; 

Beredningen ska, i samband med fastställande av årsredovisningen, lämna 
en rapport till fullmäktige om beredningens arbete under förevarande år. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på mål-, utvärderings- och demokrati-
beredningens förslag med Marcus Lundbergs tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla bägge förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Arbetsordning för mål-, utvärderings- och demokratiberedningen antas. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mål- utvärderings och demokratiberedning 2015-03-12 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 109 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Förslag till 

Arbetsordning för 
Mål-, utvärderings- och demokratiberedning 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

 
Allmänt 
 

Fullmäktigeberedningens uppdrag är begränsat till den tid som kommunfullmäktige fastställer 
eller för mandatperioden. 
 

Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden ska läggas 
så att lagens krav på uppföljning uppnås. 
 

Fullmäktigeberedningen kan till sig adjungera sakkunniga och andra resurspersoner samt 
disponera över administrativa resurser. 
 

Protokoll / mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av beredningen. 
 

Beredningen har enligt kommunallagen (KL 5:23) rätt att väcka ärenden i fullmäktige i frågor 
som ligger inom beredningens verksamhetsområde. 
 

Beredningens förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande före behandling i 
kommunfullmäktige. 
 

Ledamöterna arvoderas efter gällande arvodesreglemente. 
 
 

Arbetsområde 
 

Beredningen ska: 
 

 Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.  
 

 Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige. 
 

 Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen. 
 

 Yttra sig över den utvärdering som görs av nämnderna i samband med upprättande av 
delårs- och årsredovisning med avseende på fullmäktiges mål. 

 

 Yttra sig över nämndernas uppföljning av fullmäktiges mål i samband med delårs- och 
årsredovisning.  

 

 Övervaka att mål och utvärdering genomförs i hela koncernen. 
 

 Yttra sig över styrelser och nämnders nedbrutna mål. 
 

 Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. 
 

 Arbeta för att medborgarnas åsikter och idéer ska tas till vara i den politiska processen. 
 

 Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande. 
 

 Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område. 
 

Beredningen ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter inom 
kommunen som har en naturlig koppling till beredningens ansvarsområde. 
 

Beredningen ska, i samband med fastställande av årsredovisningen, lämna en rapport till 
fullmäktige om beredningens arbete under förevarande år. 
 
__________ 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-03-24 145 
 

 
 
Arbetsordning för Rådet 
för funktionshindrade och 
pensionärer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 110 Dnr 00071/2015 003 
 
Kommunfullmäktige beslutade inför mandatperioden 2015-2018 om ny 
politisk organisation. 
 
Av organisationen framgår att råd för funktionshindrade och pensionärer 
sorterar direkt under kommunfullmäktiges presidie. 
 
Kommunfullmäktiges presidie har utformat arbetsordning för rådet och har 
lämnat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer antas. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-14 §§ 23 och 25 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 110. 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Förslag till 

Arbetsordning för 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 

Rådets uppgifter 

Rådets främsta uppgift är att vara rådgivande och upplysande i frågor som berör 
intressegrupperna. 

Rådet skall genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för intressegruppernas föreningar och kommunfullmäktiges presidium i allmänna frågor som berör 
levnadsförhållanden för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. 

Ärenden som rör enskild person behandlas inte i rådet. 

Kommunen skall informera om viktiga förändringar som berör intressegrupperna. Synpunkter bör 
inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. 

Rådets sammansättning 

Rådet är knutet till kommunfullmäktiges presidium som hanterar organisatoriska frågor. 

Rådet består av ledamöter och ersättare som företrädare för föreningar avseende pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska utse politisk representant med 
ersättare i rådet. Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktiges presidium. 

De föreningar som finns i kommunen och som bedriver organiserad och samhällsinriktad 
verksamhet samt tillhör en rikssammanslutning kan beredas representation i rådet. Presidiet tar 
ställning i vart enskilt fall när det gäller representation för organisation som ej har lokal förening i 
kommunen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje sammanträde. 

Rådet kan bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för information och samråd. 

Antal möten med mera beslutas av kommunfullmäktiges presidium. 

Rådets organisation och arbetsformer 

Kommunstyrelsen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet. 

Rådet sammanträder det antal gånger som fullmäktiges presidium bestämmer, vid tidpunkter som i 
möjligaste mån sammanfaller med redovisningar av resultat och budgetförhandling. Önskemål om 
ytterligare sammanträden, utöver de som presidiet beslutar, skall tillställas kommunfullmäktiges 
presidium. 

Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare i god tid 
före sammanträdesdagen, dock senast fyra dagar. 
__________ 
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Arvode till borgerliga 
vigselförrättare 
mandatperioden 
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 111 Dnr 00306/2014 024
 
Länsstyrelsen utser vigselförrättare för varje kommun i länet efter 
nominering från kommunerna. De personer som utses till vigselförrättare får 
ett förordnande. 
 
Arvidsjaurs kommun har för innevarande mandatperiod ändrat antalet 
borgerliga vigselförrättare från sex till fyra. Tre har förordnande för 
mandatperioden och en har ett tillsvidareförordnande, vilket länsstyrelsen 
beslutade om innan ändring i äktenskapsbalken trädde i kraft 2009. 
 
Med ett förordnande följer en rätt att under personligt ansvar företräda det 
allmänna. De uppgifter som delegeras till vigselförrättare från staten utgör 
myndighetsutövning eftersom en vigsel för med sig betydande rättsliga 
konsekvenser.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2015-02-24 § 27 för ytterligare 
utredning av: 
 

- Uppskattad kostnad för arvode och reseersättning 
- I vilken utsträckning vigselförrättare är arvoderade hos andra kommuner 
 
Komplettering i ärendet har skett. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode. 
2. Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och 

ersättning av resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande 
av intyg. 

3. Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för 
uppdrag inom Arvidsjaurs kommun. 

4. Beslutet läggs till kommunens arvodesreglemente som bilaga. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Britt-Inger Hedman (v) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller 
beslut. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 27 2015-02-24 

Utdragsbestyrkande
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Avgift för borgerlig vigsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 112 Dnr 00094/2015 051
 
I samband med att kommunfullmäktige 2015-02-24 behandlade ärendet om 
arvode till borgerliga begravningsförrättare, återremitterades ärendet för 
utredning av eventuellt införande av avgift för borgerlig vigsel. 
 
De flesta av landets 290 kommuner erbjuder alltjämt kostnadsfri borgerlig 
vigsel. Men allt fler har börjat ta betalt för vigslarna i form av en 
administrativ avgift från några hundra kronor till tusen kronor. Hur avgiften 
tas ut är olika, en del kommuner tar bara betalt av par som inte är skrivna i 
den egna kommunen. Andra har olika avgifter för egna kommunmedlemmar 
och de som kommer från andra kommuner och länder. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Avgift för borgerlig vigsel fastställs till 1 000 kronor. 
2. Kostnaden debiteras beställaren. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Britt-Inger Hedman (v) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller 
beslut. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 27 2015-02-24 

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om utökad 
tjänstgöringsgrad för 
överförmyndare 
 
 
 
 
 
 

Ks § 113  Dnr 00242/2014 001
 
Överförmyndaren i Arvidsjaur ansöker om utökad tjänstgöringsgrad med en 
dag per vecka, med oförändrat arvode, med anledning av bland annat 
följande; 
 
Föräldrabalken har ändrats från och med 2015-01-01. Ändringen medför att 
överförmyndaren får ta över flera arbetsuppgifter som i dagsläget ligger på 
Tingsrätten (utredningsansvar, kommunicera med anhöriga, begära in 
läkarintyg mm). Överförmyndaren kommer vidare att ansvara för att 
ställföreträdarna (Goda män/Förvaltare) har den utbildningen som behövs 
för att utföra sina uppdrag. 
 
Nya länstal och kommuntal för 2015 gällande mottagning av 
ensamkommande barn har tagits fram. Ökningen är totalt för hela landet 
1100 asylplatser varav Norrbotten får en ökning med 32 asylplatser jämfört 
med 2014. Norrbottens länstal som för 2014 var 82 asylplatser ökar till 114 
asylplatser 2015. Detta förändrar de kommuntal som fastställts för 2014. 
Med anledning av de nya länstalen har Länsstyrelsen i Norrbotten 2014-09-
12 aviserat att Arvidsjaurs kommun kommer att bli anvisat flera 
ensamkommande flyktingbarn, en ökning på 3-5 barn från 2015-01-01.  
 
Då Arvidsjaur började ta emot ensamkommande flyktingbarn låg avtalet på 
10 barn. Det har under åren utökats till 20 barn i avtalet. Nu kommer det 
faktiska antalet att ligga på närmare 30 barn. Till det kommer de andra 
godmanskap/förvaltarskap/förmyndarskap som finns i överförmyndarens 
handlingar som uppgår till cirka 85 styck. 
 
Överförmyndaren har under flera mandatperioder skött all hantering av 
överförmyndarärenden och haft en ersättning av 15% av 
inkomstbasbeloppet, oavsett tjänstgöringsgrad. I samband med att 
kommunen skrev avtal med Migrationsverket 2007 startade arbetet med 
ensamkommande barn år 2008. Detta medförde att överförmyndarens 
åtagande ökade markant och att arvodet reglerades därefter med ytterligare 
15 % så länge kommunen tar emot ensamkommande barn 
(Kf 2008-02-25 § 24). 
 
Kommunens kostnad för överförmyndarverksamheten är 15 % av 
inkomstbasbeloppet, eftersom den del av överförmyndarens arbete som rör 
ensamkommande barn ersätts till fullo av Migrationsverket. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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forts Ks § 113 
 
Överförmyndarens tjänstgöringsgrad regleras i kommunens 
arvodesreglemente. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Överförmyndarens tjänstgöringstid utökas med en dag per vecka med 

oförändrat arvode, dock max 16 tim per vecka. 

2. Överförmyndarens arvode för ensamkommande barn kvarstår så länge 
kommunen har avtal med Migrationsverket. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 
mandatperioden  
2015-2018 
 

Ks § 114 Dnr 00306/2014 024
 
Kommunfullmäktige antog 2012-02-27 § 12 ”Arvodesreglemente för 
mandatperioden 2011-2014”. Under punkt 15 i reglementet står att 
reglementet bör ses över varje ny mandatperiod. 
 

Kommunfullmäktiges presidium har vid möte 2014-11-11 initierat en 
översyn av arvodesreglementet där följande arbetsordning föreslås; 
 

- Nuvarande arvodesreglemente skickas ut på remiss till samtliga 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partierna 
ges då möjlighet att komma med synpunkter senast 2015-01-12. 

 

- Kommunfullmäktiges presidium utgör beredande organ för inkomna 
remissvar samt sammanställer förslag till nytt arvodesreglemente som 
behandlas av fullmäktige i februari 2015.  

 
Förslag under sammanträdet 
 
Johan Lundgren (s) och Britt-Inger Hedman (v) 

Förslag till arvodesreglemente antas med följande ändringar; 
 

 Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har 
rätt att närvara vid sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna 
med arvode och reseersättning. Vilka ersättare det gäller för varje enskilt 
sammanträde, ska av berörda partier i god tid före kallelsens utskick 
meddelas nämndskansliet. 

 Timarvode kvarstår för viss typ av möten. 

 Gruppledararvodet tas bort. Istället föreslås fullmäktige inrätta 2:e vice 
ordförande för kommunstyrelsen som arvoderas med samma arvode som 
vice ordföranden. 

 Storleken på hel (900), halvdags- (450) och timarvodet (112:50) kvarstår 
under 2015 och omräknas till procent av inkomstbasbeloppet. Från och 
med 2016 indexuppräknas arvodena med 2015 som basår. 

 
Leif Andersson (c) 
Ärendet återremitteras för att de politiska partierna ska kunna ta ställning till 
de förslag som lagts under sammanträdet. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 114 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arvodesreglemente för mandatperioden 2015-18 antas. 
 
_____ 
 
 
Centerpartiets ledamöter deltar ej i beslutet. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-03-24 § 114. 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (6) 
 

Förslag till 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 
 

 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900) 
samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutar. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde har 
rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument. 
 
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid 
sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna med arvode och reseersättning. Vilka ersättare 
det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i god tid före kallelsens utskick 
meddelas nämndskansliet. 

 
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår. 
 
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i 
Arvidsjaurs kommun: 
 
 kommunalråd 
 kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som 

tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande 
 ledamöter i kommunrevisionen 
 ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt 

förtroendevalda 
 
Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden. 
 
Till ordförande utgår arvode enligt bestämmelserna i arvodesreglementet för sammanträdes-
deltagande i egen nämnd och utskott, samt för ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar och 
liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Frågor avseende tolkning av reglementet avgörs av kommunfullmäktiges presidium 
Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m., som 
inte tydligt regleras i reglementet. 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 
 

 
1 Årsarvoden 
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga. 
Fast årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet 
Fast årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, 
exempelvis vid sjukskrivning, längre utbildningar och liknande. 
Fast årsarvode övergår till ersättare vid ordinarie årsarvoderads frånvaro efter beslut av fullmäktiges 
presidium. 
 
2 Arvoden 
Arvoden vid förrättningar utgörs av halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för justering av 
protokoll. Arvodena grundar sig på % av inkomstbasbeloppet. 
Från och med år 2016 indexuppräknas arvodena med år 2015 som basår. 
Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning: 
 

 
Heldagsarvode  900 kr 
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 450 kr 
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet 112,50 kr 
Justering av protokoll per sammanträde 120 kr 
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 300 kr 
 
Till heltidsarvoderad förtroendevald utgår inte sammanträdesarvode. 
Justeringsarvodet gäller inte ordförande. 
 
3 Heldagsarvode 
 Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd 
 Valförrättare i vallokal under valdagen *) 
 Tjänstgöringsdag för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande 

(dock max 45 dagar per år) 
 Borgerliga begravningsförrättare, se bilaga 
 Borgerliga vigselförrättare, se bilaga 
 
4 Halvdagsarvode 
 Samtliga utskott 
 Mål- , utvärderings- och demokratiberedning 
 
Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode. 
 
*) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. I annat fall 
utgår enkelt arvode. 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 
 

 

5 Timarvode 
Totalt timarvode för (1) dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. Utöver 
detta ersätts styrkt förlorad arbetsförtjänst.  
 Valnämnden  
 Valförrättare under annan tid än valdagen 
 Information, utbildning och överläggningar inom nämndens verksamhetsområde 
 Extra insatt sammanträde som inte ingår i fastställd sammanträdeplan 
 Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd 
 Stämmoombud kommunala bolag valda av kommunfullmäktige 
 Kommitté / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande 
 
För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande fall program för utbildning etc. 
 
6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad inkomst har 
rätt till ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska 
vara styrkt genom intyg från arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan. 
Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas 
skriftligt till kommunstyrelsens kansli. 
För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje sammanträde intyga sina förluster / 
kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som 
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen blev 
känd för den enskilde.  
 
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från sammanträdet samt genomförande 
av sammanträdet såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges sammanträden där 
förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag. 
Egen företagare har rätt till förlorad inkomst relaterad till den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
som är anmäld till försäkringskassan. 
 
7 Ersättning för förlorad semesterförmån 
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin namnteckning 
intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas 
senast inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
8 Ersättning för förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in styrkta 
uppgifter på förlorad arbetsförtjänst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna ska lämnas 
in senast 31 mars och gälla året före. 
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från 
pensionstillfället. 
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF). 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2015-XXXXX. 
 

 
9 Reseersättning och resekostnader 
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten  
(Kf 2014-11-24 § 193). 
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.  
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter. 
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång. 
 
10 Kostförmån 
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i samband 
med förrättning. Definition av fri måltid framgår av kommunens resereglemente. 
 
11 Trygghetsförsäkring 
För kommunal förtroendevald gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda” 
TFA-KL, innebärande ersättning vid olycksfall eller yrkessjukdom som uppkommer i samband med 
den förtroendevaldes verksamhet för kommunen, samt för färdolycksfall, d v s skador som inträffat 
vid färd till eller från sådan verksamhet. 
 
12 Övriga merkostnader 
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk kan 
utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande. 
 
13 Ikraftträdande 
Detta reglemente träder i kraft 2015-xxxx. 
 
14 Översyn av reglementet 
Vid varje ny mandatperiod ska reglementet ses över. 
 
__________ 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
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Årsarvode för ordföranden 
 
Årsarvode för heltidsarvoderat kommunalråd  
 
* Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd. 
* Kommunfullmäktiges presidium utgör förhandlingsdelegation när det gäller arvode och 

ersättningar till nytillträtt kommunalråd. 
* Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan 

kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag, eller annan sammankomst föranledd av 
uppdraget, ex. deltagande i förrättning med landsting, kommunförbund etc. 

* Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Ledigheten skall 
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

* Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe, ska arvodets storlek under aktuell period 
förhandlas med presidiet. 

* Arvodet utbetalas månadsvis med 100 % av inkomstbasbeloppet. 
 
Övriga årsarvoden 
 
Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.  
Arvodet utgår från inkomstbasbeloppet och betalas ut månadsvis: 
 
Årsarvode *) Ink.b.b 
 Kr/mån %/år  
Kommunfullmäktiges ordförande  3 389 70 % 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf  1 453 30 % 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf  1 453 30 % 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  1 210 25 % 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  1 210 25 % 
Socialnämndens ordförande 5 568 115 % 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande  4 842 100 % 
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande  2 421 50 % 
Valnämndens ordförande – valår  726 15 % 
Revisorer – ordförande  1 210 25 % 
Revisorer – övriga  726 15 % 
Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott 484 10 % 
Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan uppbär årsarvode i 
samma nämnd / styrelse. 
Utskottsordförande som ej är ordf. i egen nämnd  727 15 % 
Ordförande fullmäktigeberedning  242 5 % 
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Arvode till överförmyndare 
Månadsarvode 15 % av inkomstbasbeloppet. 
För överförmyndaren utgår förlorad arbetsförtjänst med maximalt 16 timmar/vecka. 
 
Till överförmyndaren utgår, utöver ordinarie arvode, 15 % av inkomstbasbelopp/månad förarbete 
med ensamkommandeflyktingbarn till dess att verksamheten upphör. Det extra arvodet finansieras 
av Migrationsverket. 
Överförmyndarens ersättare ersätts vid förrättningar med timtid. 
 
Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade 
förtroendevalda  
 
 Ordförande i egen nämnd och utskott 
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad 
 Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 
 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat 
 Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden 

informerad 
 
 
 
______ 

 
 
 
Arvode för borgerliga vigsel- och begravningsförrättare beslutas separat 
och kommer att bifogas reglementet som fristående bilaga. 
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Stämmodirektiv till 
Kommunförbundet 
Norrbottens 
förbundsfullmäktige i 
Övertorneå 23 april 

Ks § 115 Dnr 00095/2015 107 
 

Inför föreningsstämman i Jokkmokk 2014 lämnade Arvidsjaurs kommun 
följande direktiv; 
 

att förbundsfullmäktige tar upp frågan om återgång till särredovisning av de 
olika delarna i medlemsavgiften, verksamheterna Kansli, Media Center och 
FoU/FoUi, vilket innebär en omprövning förbundsfullmäktiges beslut  
2011-03-17 § 10. 
 

Förbundsfullmäktige beslutade att ge styrelsen i uppdrag att i det fortsatta 
arbetet med "Kommunförbundet 2015" väga in de synpunkter som 
framkommer i bilagda "Stämmodirektiv, samt att styrelsen fick i uppdrag att 
utreda MediaCenter enligt intentionerna i den skrivelse som inlämnats ar 
Arvidsjaurs kommun 2014-03-04. 
 

Förslag till stämmodirektiv inför Kommunförbundets förbundsfullmäktige 
23 april 
 

Det är enligt lag varje kommunal verksamhets skyldighet att löpande 
kontrollera att den verksamhet man bedriver är kostnadseffektiv. Det är 
också en skyldighet att i de olika nämndernas årsredovisningar för 
medborgarna redovisa kvalitén i verksamheten och hur pengarna har 
använts.  
 

Med anledning av den finansieringsmodell som används i 
Kommunförbundet Norrbotten låter inte detta sig göras. Ingen av de 
verksamheter som kommunerna deltar i redovisas separat, och därmed kan 
ingen kontroll av kostnadseffektivitet göras, och ej heller redovisning till 
medborgarna. Därför är det Arvidsjaurs kommuns åsikt att återgå till 
tidigare redovisningsförfarande, vilket innebär särredovisning från och med 
2016 av de verksamheter som ingår i medlemsavgiften, som MediaCenter, 
FouI etc. Detta ska specificeras i årsredovisning och på faktura till 
kommunerna. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Arvidsjaurs kommunfullmäktige lämnar följande stämmodirektiv; 
 

Från och med 2016 ska samtliga verksamheter som ingår i 
Kommunförbundet Norrbotten särredovisas med nettokostnad 
 

Specificering av intäkter och kostnader ska ske i årsredovisning och 
fördelning av kommunens avgifter för Kommunförbundets kansli, 
MediaCenter samt FoUi skall ske på faktura till kommunerna.  

_____    
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning 
– Förskola/barnomsorg på 
obekväm arbetstid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 116 Dnr 00175/2013 714
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/-
barnomsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 
Kostnad för igångsättande av verksamheten för september-december 2014 
var beräknad till 413 500 kronor inklusive 50 000 kr för att utrusta 
lokalerna. 
Kommunfullmäktige beslutade att omfördela 300 000 kr från 
kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanställning av ekonomiskt utfall och närvarostatistik under tiden  
1 oktober 2014 tom 31 januari 2015 har upprättats; 
 

Budgeten på 300 tkr, är lagd utifrån kommunfullmäktiges beslut. Inget 
beslut fattades i barn-och utbildningsnämnden om någon omfördelning av 
internbudgeten för att täcka resterande 113 tkr som införandet beräknades 
kosta under 2014. Införandet av omsorg på obekväm tid blev 15,1 tkr högre 
än beräknat och den totala kostnaden från uppstarten i september blev 428,6 
tkr. Statsbidrag har beviljats verksamheten med 25,5 tkr.  
 
14 barn är inskrivna i Nattisverksamheten, dessa barn har även en plats inom 
ordinarie förskoleverksamhet eftersom behoven av omsorg även dagtid 
föreligger. Statistik över närvaro har förts under oktober-december. Under 
den tiden har verksamheten varit öppen 74 dagar och av dessa har det varit 
barn på plats 45 dagar, vilket motsvarar en beläggning på ca 61 %.  
I medeltal har beläggningen varit 4 barn per dag, som mest 7 barn och som 
minst 1 barn.  
 

Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat rapport om verksamheten 
från start 1 oktober 2014 till 31 december 2014. 
 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 

Marcus Lundberg (s) deltar varken i överläggning eller beslut. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-11 

Utdragsbestyrkande

 



 

 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2015-03-24 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren 1          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Ylva Stråhle Andersson 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Åsa Ögren 1          

 8 Bjarne Hald -          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Leif Andersson 1          

 11 Kristina Bäckström 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Björn Lundberg           

 2 Johnny Bäckström           

 3 Linda Lundberg Stenvall           

 4 Mats Åhman           

 5 Lina Karlsson           

 6 Margot Holmqvist           

 7 Håkan Sandgren           

 8 Pernilla Granberg 1          

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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