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Kommunstyrelsen 2016-03-22 31 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00 – 17.20. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Britt-Inger Hedman (v)  
Margoth Holmqvist  (v) 
Bjarne Hald (c), §§ 20-63 
Martin Nilsson (c) 
Leif Andersson (c) 
Kristina Bäckström (c) 
Björn Lundberg (s), tjg ers 
Lennart Wigenstam (c), tjg ers §§ 64-72 

 
Övriga närvarande Christina Eliasson, projektledare, § 20 

Peter Bergstedt, projektsamordnare, § 20 
Heikki Kairento, teknisk chef § 21 
Camilla Freedman, barn- och ungdomskulturchef, § 22 
Henric Helander, räddningschef, § 23 
Linda Lundberg Stenvall, (s), ej tjg ers  
Lennart Wigenstam, (c), ej tjg ers §§ 20-63 
Pernilla Granberg (c), ej tjg ers 
Kerstin Olla Grahn, kommunchef 
Sara Eklund, ekonomichef 
Inga Sandström, nämndsekreterare 
Liselott Sandström, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Bjarne Hald och Kristina Bäckström 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-03-31 
plats och tid 
 

   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 20 - 72 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
    ________________________  
 Justerande Bjarne Hald §§ 20-63 Kristina Bäckström §§ 64-72 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-03-22 
 
Datum då anslaget 2016-04-01 Datum då anslaget 2016-04-23 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Ks § 20 Dnr 00014/2016 101 
Information Projekt ”Kompetens för alla” 
 
Ks § 21 Dnr 00014/2016 101 
Information från tekniske chefen 
 
Ks § 22 Dnr 00014/2016 101 
Verksamhetsuppföljning - Barn och ungdomskultur 
 
Ks § 23 Dnr 00014/2016 101 
Verksamhetsuppföljning - Räddningstjänsten 
 
Ks § 24 Dnr 00003/2016 101 
Kommunchefens rapport med bolagsinformation 
 
Ks § 25 Dnr 00017/2016 042 
Ekonomiskt uppföljning Trafikskolan januari – februari 2016 
 
Ks § 26 Dnr 00015/2016 101 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 27 
Meddelandeärenden 
 
Ks § 28 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 29 Dnr 00073/2016 106 
Val av kommunala vattenpolitiker 
 
Ks § 30 Dnr 00012/2016 003 
Riktlinjer för rekrytering och introduktion 
 
Ks § 31 Dnr 00020/2016 805 
Arvidsjaurs kulturstipendium 
- Utökning av ”sökområde” samt eventuell förändring av stipendiesumma 
 
Ks § 32 Dnr 00303/2015 310 
Ta bort granhäcken efter Järnvägsgatan (Medborgarförslag) 
 
Ks § 33 Dnr 00230/2015 003 
Policy/riktlinjer för leasing inom kommunkoncernen – Information 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 33 
 

 

Ärendeförteckning Ks § 34 Dnr 00058/2016 052 
Medfinansiering av marknadsföringsprojekt "Tredje spåret" 
- Inlandsbanan AB 
 
Ks § 35 Dnr 00038/2016 052 
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2016 - Företagarna i Arvidsjaur 
 
Ks § 36 Dnr 00057/2016 055 
Nedskrivning av räntefordran 
 
Ks § 37 Dnr 00054/2016 042 
Årsredovisning år 2015 
- Kommunstyrelsens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamheter 
 
Ks § 38 Dnr 00017/2015 049 
Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 
 
Ks § 39 Dnr 00202/2015 049 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 
 
Ks § 40 Dnr 00061/2015 041 
Omdisposition i investeringsram 
- Inköp av transportfordon till Arbetsmarknadsenheten 
 
Ks § 41 Dnr 00210/2015 998 
Avrop av lån - Arvidsjaurs Flygplats AB 
 
Ks § 42 Dnr 00009/2015 003 
Rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 43 Dnr 00094/2016 998 
Avgifter för serveringstillstånd 
 
Ks § 44 Dnr 00188/2015 003 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Ks § 45 Dnr 00189/2015 003 
Reglemente för socialnämnden 
 
Ks § 46 Dnr 00190/2015 003 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remittering 
 
 
Remittering 
 
 
Remittering 
 
 
Remittering 
 
 
Remittering 
 
 
Remittering 
 

Ks § 47 Dnr 00191/2015 003 
Reglemente för miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 
 
Ks § 48 Dnr 00095/2016 003 
Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder 
 
Ks § 49 Dnr 00184/2015 009 
Motion - Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag 
 
Ks § 50 Dnr 00096/2016 003 
Ägarstyrningspolicy 
 
Ks § 51 Dnr 000097/2016 998 
Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB 
  
Ks § 52 Dnr 00097/2016 998 
Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB 
  
Ks § 53 Dnr 00098/2016 994 
Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB 
  
Ks § 54 Dnr 00098/2016 994 
Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB 
  
Ks § 55 Dnr 00099/2016 993 
Bolagsordning - Arvidsjaur Energi AB 
  
Ks § 56 Dnr 00099/2016 993 
Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB 
 
Ks § 57 Dnr 00130/2014 019 
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 58 Dnr 00055/2016 042 
Bokslut/Årsredovisning år 2015 – Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 59 Dnr 00055/2016 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2015 
- Vatten och avlopp (VA) 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Ks § 60 Dnr 00056/2016 042 
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019 
 
Ks § 61 Dnr 00056/2015 253 
Förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 (Hälsocentralen) 
 
Ks § 62 Dnr 00059/2016 998 
Borgen för Arvidsjaur Flygplats AB – Hyrköp av pelletspanna 
 
Ks § 63 Dnr 00104/2016 107 
Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2016 
 
Ks § 64 Dnr 00061/2015 041 
Utökad ram - Investeringsbehov och drift - Bredband, utbyggnation digital 
kommunikation 
 
Ks § 65 Dnr 00060/2016 005 
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät 
 
Ks § 66 Dnr 00100/2016 051 
Taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen 
 
Ks § 67 Dnr 00101/2016 051 
Inriktningsbeslut om utbyggnad och anslutningsavgift till stadsnätet 
 
Ks § 68 Dnr 00102/2016 005 
Pengar till medfinansiering samt utbyggnad av fiber och/eller kanalisation 
- Stadsnätet 
 
Ks § 69 Dnr 00210/2015 998 
Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och 
demokratiberedning 
 
Ks § 70 Dnr 00321/2015 007 
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppdrag 
 
Ks § 71 Dnr 00120/2013 001 
Ändring av kommunstyrelsens utskottsorganisation 
 
Ks § 72 Dnr 000103/2016 107 
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige i 
Arjeplog 28 april 
_____ 

Justerandes sign  
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Utdragsbestyrkande 
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Information 
Projekt ”Kompetens för 
alla” 
 

Ks § 20 Dnr 00014/2016 101 
 
Projektledare Christina Eliasson och praktiksamordnare Peter Bergstedt 
lämnade följande information om Arvidsjaur kommuns deltagande i 
projektet ”Kompetens för alla”; 
 
Kompetens för alla är ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syftet att öka 
sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning samt 
nyanlända invandrare. Totalt kommer 250 personer att delta i projektet som 
pågår 1 oktober 2015 till 31 augusti 2018.  
 
Projektet riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och nyanlända invandrare. Det är ett 
samverkansprojekt främst mellan Piteå kommun, Älvsbyns kommun, 
Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen. Samverkan kommer även att 
ske med Samordningsförbundet i Skellefteå och Piteå, Handikappförbundens 
Samarbetsorgan (HSO) i Piteå, Piteåentreprenörerna och Landstinget 
(vuxenpsykiatrin). 
 
Projektet stödjer såväl projektdeltagarna som arbetsgivare – både privata och 
offentliga, för att deltagarna ska kunna närma sig arbetsmarknaden. 
Samverkan sker med ett flertal aktörer för att nå bästa resultat. Merparten av 
deltagarnas tid är förlagd på arbetsplatser.  
 
SFI (Svenska För Invandrare) har förstärkts med utbildad lärarkompetens. 
Åtgärden har genererat märkbara förbättringar. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad
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Information från tekniske 
chefen 
 

Ks § 21 Dnr 00014/2016 101 
 
Teknisk chef Heikki Kairento informerar om följande; 
 
Verksamhetsinformation 
 
Detaljplan i egen regi 
Tekniska kontoret har bestämt sig att starta detaljplan över området 
Karlavagnen. Området arrenderas ut till Hotell Laponia idag och ägaren har 
getts möjlighet att lämna önskemål om hur området ska detaljplaneras. Ett 
önskemål är att planen ska tillåta hotell och camping. 
 
Tung trafik på Storgatan 
Utredning pågår om den tunga trafiken på Storgatan. Handeln vill inte att 
den tunga trafiken ska ledas via Järnvägsgatan eller Laestadiusvägen. 
I dagsläget är den tunga trafiken via Storgatan inget stort problem. Men när 
Tjernfjellstunneln - som öppnar riksväg 95 (Silvervägen) från Bodö till 
norrbottenskusten för tung trafik även på vintern - är klar 2018 kan det bli ett 
problem med ökad belastning. Det skulle dels kraftigt försämra tätortens 
miljö av shoppingvänlig ”småstadsidyll”, dels försämra trafiksäkerheten.  
Detaljerade trafikmätningar kommer att göras efter påsk på Järnvägsgatan 
och Laestadiusvägen för att ha tillförlitlig statistik tillsammans med den 
statistik Trafikverket har över Storgatan. När tunneln sedan är klar ska 
omfattande mätningar göras för att se vilka förändringar som uppstår. 
Kommunen kommer att köpa in en egen mätutrustning för att kunna utföra 
mätningarna på egen hand och till små kostnader. 
 
VA-frågor / reningsverk 
Tekniska kontoret arbetar ständigt med vattenfrågor. Kommunen har idag 
ingen fullgod reservvattentäkt och kan i framtiden behöva en utökad 
vattenproduktionskapacitet. Vattenmyndigheten har krav på kommunen om 
modernisering/förbättring av nästan alla Vattenverks skyddsområden inom 
kommunen. 
 
De flesta av kommunens reningsverk behöver dessutom förbättras och göras 
om. Det handlar alltså om stora pengar som till underhåll, investering och 
reinvestering inom VA-området. 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 forts. Ks § 21 
 
Rekommendationer från Översikts- och tillväxtplanen (ÖTP) 
Planingenjör Britta Lundgren har tagit fram ett utkast till 
”Rekommendationer från ÖTP”. Det är en lathund som på ett mycket bra sätt 
underlättar verksamheternas arbete med planen. I den finns alla 
rekommendationer färglagda efter vilken verksamhet just den 
rekommendationen berör.  
 
Konferens om översiktsplanering 
Teknologiskt Institut i Stockholm har bjudit in planingenjör Britta Lundgren 
för att komma och hålla en föreläsning om Arvidsjaurs kommuns arbete med 
översiktsplanen, ett hedrande uppdrag och ett godkännande av väl utfört 
nytänkande arbete av kommunens planingenjör. 
 
Vittjåkk 
Vittjåkksprojektet går sakta framåt. Naturvårdsverket har en del synpunkter 
på skoteråkningen i reservatet och bilkörningen på Stenträsket.  
 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
- Barn och ungdomskultur 
 

Ks § 22 Dnr 00014/2016 101
 
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman informerar om följande: 
 
Kulturskolan 

Kulturskolan hette förut musikskolan och innefattade endast musik. 
Kulturskolan tillhandahåller förutom musik även skapande dans och 
skapande bild, och är inte vilken fritidsverksamhet som helst. Här arbetar 
högskoleutbildade pedagoger. Kulturskolor finns i nästan alla Norrbottens 
kommuner, där Arvidsjaur ligger långt framme. 
 

• Kulturutbud för förskola, grundskola, gymnasiet 
– 175 betalande varav 130 unika 
- Budget förskola och grundskola 100.000 kr per år 
- Budget gymnasiet – 45.000 kr per år 
- Skapande skola – ca 200.000 kr 
- Gratis föreställningar 
- Andra projekt , ex film 
- På gång – Cirkus och musikteater 

• Offentliga föreställningar: cirkus/nycirkus, dans, musik, musikteater, 
teater 

• Kulturlov höstlov/sportlov och kulturläger på sommarlovet 

• Bio, knattebio med knorr, Swedish film, Filmpool Nord 

• Disco för barn och ungdomar: 
- Förskoleklass tom åk 4   3 ggr per termin 
- Mellanstadiet – 1 ggr per termin 
- Högstadiet / gymnasiet – efter önskemål 

• Samverkan med ABF – slöjd 

 
Humlan – Kreativ aktivitets- och mötesplats 

Arvidsjaurs kommun inledde 2008 ett tvärsektoriellt arbete för att försöka 
ta ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsningen 
"Uppväxtkoordinerat ledarskap" kallat UKL. 
 

Under hösten samma år besökte tre politiker/tjänstemän den norska 
föregångskommunen Porsgrunn tillsammans med Kommunförbundet 
Norrbotten. 
 

Lite senare fick även kommunfullmäktige en föreläsning och partiernas 
gruppledare träffade Jim Broström, Kommunförbundets resursperson för 
ungdomsfrågor, dialog och förankring. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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 forts. Ks § 22 
 
Humlan – Kreativ aktivitets- och mötesplats, forts. 

Därefter föddes tanken att Arvidsjaurs kommun skulle försöka utveckla ett 
systematiskt arbete med barn- och ungdomsfrågorna utifrån ett 
sektorsövergripande perspektiv. 
 
I juni 2009 antog Arvidsjaurs kommun en värdegrundlag för barn och 
kommunfullmäktige beslutade att Arvidsjaurs kommun skulle arbeta med 
Uppväxtkoordinerat Ledarskap; med andra ord arbeta tvärsektoriellt. 
 
En styrgrupp tillsattes. Styrgruppen ansåg att det varken var rimligt eller 
önskvärt att kopiera Porsgrunnsmoden eller exempel från andra kommuner 
rakt av. Detta resulterade i att Arvidsjaur utformade en egen modell och 
strategi för arbetet: 
- att göra barn och unga medskapande i sina egna liv 
- att införa ett tvärsektoriellt synsätt för barn- och ungdomsarbetet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 92 - för det fortsatta arbetet 
med barn och unga vid Humlans mötesplats – att berörda verksamheter 
inom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden årligen skulle avsätta 0,25% tjänst av heltid för det 
tvärsektoriella arbetet. 
 
- Verksamhetsidé - 

”Att inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter 
ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.”  
 
- Mål - 

Ungdomar skall ges möjlighet och stöd att tillfredsställa sina behov av • 
Trygghet   • Egen identitet   • Gemenskap   • Att uttrycka sig 
• Att uppleva möjlighet att påverka   • Att uppleva positiv förväntan 
• Att ta ansvar   • Rättvisa  
 
Camilla Freedman redovisar slutligen pågående och planerad verksamhet, 
samt påpekar att arbetet med barn och unga inte är en kulturfråga, utan ett 
gemensamt ansvar. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
- Räddningstjänsten 
 

Ks § 23 Dnr 00014/2016 101 
 
Räddningschef Henric Helander informerar om nulägesanalys och 
framtidsvision för räddningstjänsten. 
 
Förslag på förbättringsområden 
Räddningstjänstens roll i kommunen behöver tydliggöras 
Modernisera och effektivisera den utryckande verksamheten 
Modernisering och nyanskaffning av teknisk utrustning 
Se över SAMLAS*/Räddningstjänsterna i Norrbotten 
Se över möjligheten till övningsfält i anslutning till brandstationen 
Problemet med utrymmesbrist måste lösas  
 

*SAMLAS är en samverkan inom räddningstjänstområdet mellan Sorsele, Arvidsjaur, 
Malå, Lycksele, Arjeplog och Storuman 
 
Framtidsvision för räddningstjänst 
Översyn av personalbehovet i Arvidsjaur och Glommersträsk 
Målet – en anspänningstid 5 min 
Utökning av bilparken 
Tillgång till RCB 
Brandvärn i Moskosel 
Brandvattenförsörjning 
Förbättrad arbetsmiljö 
 
Ekonomi 
För en effektiv och funktionell räddningstjänst behöver anslagen till 
verksamheten öka. Kostnaden för räddningstjänst och antalet invånare är 
inte en linjär funktion. Även kommunens riskbild och geografi har betydelse 
för kostnaden. 
 
Sammanfattning 
Det finns ett stort behov av verksamhetsutveckling för räddningstjänsten i 
kommunen. Idag utförs i stort sett ingen annan verksamhet än utryckning. 
Utbildningsbehovet är stort, både internt och externt, ex brandmän, företag, 
skolungdomar. Tillsynsverksamhet har i stort sett inte förekommit under 
2015. Brandmännens utrustning måste uppgraderas, övningsfält saknas m.m.
 

Räddningschefen anser att det viktigaste just nu är att förändra 
personalorganisationen till räddningschef, ställföreträdande räddningschef 
och en utbildare/brandman (en utökning med en heltid). 
För att kunna utveckla verksamheten kommer räddningstjänsten att behöva 
mera pengar i sin budget. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens rapport 
med bolagsinformation 

Ks § 24 Dnr 00003/2016 101 
 
Kommunchef Kerstin Olla informerar om följande; 
 
Bolagsinformation 
Arvidsjaur kommunföretag sammanträdde den 16 mars. Dotterbolagen var 
där och redovisade sina årsredovisningar. Resultaten ser bra ut. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB har till kommunfullmäktige ställt förfrågan om 
borgen för leasing/köp av pelletspanna. Arvidsjaur Kommunföretag AB har 
föreslagit att borgen avstyrks. Arvidsjaurs Flygplats AB har uppmanats att 
ytterligare undersöka om koncernen i övrigt kan bidra till en mer 
kostnadseffektiv lösning än den föreslagna. 
 
Flygtrafiken har varit mycket gynnsam de senaste månaderna, vilket märks 
ekonomiskt. Kommunen har fått många förfrågningar om vad som händer 
med flygtrafiken framåt. Just nu pågår förhandlingar. Det finns en god 
förhoppning om att flyget till Stockholm även fortsättningsvis kommer att 
bedrivas med jetplan.  
 
Arvidsjaur Energi AB (AEAB) – information lämnat av Heikki Kairento 
2015 år lämnade bolaget 2,4 Mkr i nettovinst av vilka 1,5 Mkr gick som 
koncernbidrag till flyget och resten sattes in i balansräkningen. Bolagets 
måluppfyllelse har varit mycket god och koncernsamverkan är bra. AEAB 
köper all ekonomiadministration, upphandling, löneadministration, IT etc av 
kommunen. Vidare köps byggledning, fastighetskompetens och GIS-tjänster 
av tekniska kontoret. Den kanske största koncernsamverkan är att bolaget 
inte höjt fjärrvärmepriset på 5 år vilket gynnat A-hem (27 % av bolagets 
försäljning) och fastighetskontoret (14 %). Dessutom har det gynnat privat- 
och företagskunder. Företaget är på väg att gå från ett högprisföretag till ett 
lågprisföretag i energibranschen. De som följer Nils Holgerssonstatistiken 
kan se hur utvecklingen av kommuners fjärrvärmepris blivit dyrare med 
åren medan AEAB:s har stått stilla. 
 
Camp Gielas 
Ett uppdrag ligger att se över bl a målbeskrivning för Camp Gielas 
verksamhet. Heikki Kairento och Katarina Landstedt arbetar med uppdraget.

Justerandes sign 
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 forts. Ks § 24
 
Konkurrensverkets beslut ang Arvidsjaurs kommuns inköp av IT-tjänster 
Konkurrensverket har begärt in avtal om inköp av olika IT-system som 
köpts in utan föregående annonserade upphandlingsförfaranden. 
Konkurrensverket har beslutat att avskriva ärendet.  
 
Upphandling 
Konkurrensverket har uppmärksammat att kommuner i många fall gör 
direktupphandlingar på ett icke korrekt sätt. Därför kommer 
Konkurrensverket nu att ytterligare rikta sin uppmärksamhet mot 
direktupphandlingar. 
 
Verksamheten med ensamkommande flyktingbarn 
Kommunen har inte haft en enda haft en enda anvisning sedan 28 december 
2015. En större organisation var planerad. Med den minskade anvisningen 
kommer den nya organisationen att bli något mindre än vad som först var 
tänkt. 
 
Kommunchefsdagarna i Stockholm 17-18 mars 
Kommunchefsdagarna genomförs två gånger per år, vår och höst.  
Vid vårträffen är SKL med som värd. Det går bra för Sverige. Både 
kommunernas intäkter och utgifter ökar, med ett övertag för utgifterna. 
Även om den kommunala ekonomin för tillfället verkar bra, behöver 
kommunerna hålla igen. Väldigt många kommuner har gjort fina årsresultat, 
men i de flesta fall grundar sig resultaten på höga statsbidrag som 
kommunerna erhållit för bl a flyktingmottagande samt återbetalning från 
AFA. SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi kallar det för att kommunernas 
ekonomi är dopad av tillfälliga medel. 
 

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket redovisade ett antal olika 
nationella utredningar inom OECD-området, om hur det ser ut när det gäller 
lärande. Det finns ett antal andra intressanta utredningar att fundera över. En 
utredning som heter TALIS har tittat på hur lärare på sin yrkesroll och sitt 
yrkesval. Svenska lärare ångrar sitt yrkesval i större utsträckning än lärare i 
andra länder. Generaldirektören tryckte på att kommunerna ska satsa på 
undervisningsnära resurser och vikten av att satsa på kvalitetsutveckling i 
skolorna. 
 
 
____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomiskt uppföljning 
Trafikskolan 
januari – februari 2016 

Ks § 25 Dnr 00017/2016 042 
 
Trafikskolan har för 2015 i princip ett plus minus noll-resultat. Den 
administratör som funnits i verksamheten har möjliggjort att trafiklärarna 
kunnat arbeta i bil i större utsträckning. Administratören slutar sin 
anställning 31 mars 2016. Verksamheten försöker hitta en lösning som är 
kostnadseffektiv, vilket inte är helt enkelt då trafikskolan fr o m 2016 är en 
affärsverksamhet som måste bära alla sina kostnader själv utan kommunala 
anslag. 
 
Jämförelse har gjorts mellan några veckor i början av 2015 och 2016. 
Jämförelsen visar att det varit betydligt fler bokningar 2016. 
 
Trafikskolan perioden jan-feb 2016 – Ekonomisk uppföljning

Årsbudget Utfall period
Utfall 

föreg. år 
Prognos

Årsav-
vikelse

Personal  1 461 269 57 1 461 0

Verksamhet  311 61 23 311 0

Internhyror  0 0 0 0 0
      

Summa kostnader  1 772 330 80 1 772 0
   

Intäkter  -1 772 -298 -22 -1 772 0
   

Netto  0 32 58 0 0

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 

Ks § 27 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Ekonomisk uppföljning januari 
- Ekonomichef Sara Eklund 
 
* Cirkulär 16:06 - Ny metod att föreslå internränta för år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Lokala medborgarlöften  Arvidsjaur 2016 
- Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun 
 
* Mål-, resurs- och verksamhetsplan 2016 – Miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 § 5 
 
* Cirkulär 16:07 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Nyhetsbrev 1 mars 2016 
- Småkom 
 
* Cirkulär 16:10 - Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor 

från den 1 januari 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Korpens grupphem i 

Arvidsjaur (Dnr 90/2016) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Kråkan grupphem i 

Arvidsjaur, (Dnr 90/2016) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Nyhetsbrev februari 2016 
- Kommunförbundet Norrbotten 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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 forts. Ks § 27 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Bostadsmarknadsenkät 2016 – Boverket (Dnr 93/2016) 
- Planingenjör Britta Lundgren  
 
* Ekonomisk redovisning kommunstyrelsen per den 2016-03-21 

Dnr 17/2016 
- Ekonomichef Sara Eklund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 28 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 4-4 2016 
  
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
 Tillsvidareanställning §§ 2-3 2016 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 1-8 2016 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 6-14 2016 
 

 Teknisk chef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2016 
 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Magnus Svensson 
 Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 1-1 2015
 Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 1-2 2016 
 
 

 Planingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till polisen ang upplåtelse av offentlig 

plats  §§ 2-4 2016 
 

 Enhetsledare Parker Erika Harr 
 Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 1-83 2016 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Val av kommunala 
vattenpolitiker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen Norrbotten 
. Vattenmyndigheten  
  Bottenviken 
. Berörda 
 

Ks § 29 Dnr 00073/2016 106 
 
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker 
med uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna. 
Vattenpolitikerna har funnits sedan 2010 men efter det senaste valet har 
några namn bytts ut och i en del kommuner kan ett omtag behövas for att 
utse nya vattenpolitiker. Arbetet med de kommunala vattenpolitikerna har 
skett i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten och Region 
Västerbotten. 
 
En vattenpolitiker kan lämpligen representera olika förvaltningar med 
koppling till vattenförvaltningsfrågor, exempelvis kommunens förvaltning 
för samhällsplanering, tekniska frågor eller miljö- och fiskefrågor.  
 
Vattenmyndigheten ser gärna även representanter från kommunstyrelsen. 
Vattenpolitikerna kan representera såväl ledning som opposition. 
 
Vattenmyndigheten i Bottenviken önskar att kommunstyrelsen ser till att det 
finns två vattenpolitiker för Arvidsjaurs kommun. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Leif Andersson (c) 
Pernilla Granberg 
 
Johan Lundgren (s) 
Britt-Inger Hedman 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat att Pernilla Granberg och Britt-Inger Hedman 
väljs som Arvidsjaurs kommuns representanter i Vattenmyndigheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Pernilla Granberg (c) och Britt-Inger Hedman (v) utses som 

Arvidsjaurs kommuns representanter i Vattenmyndigheten. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för rekrytering 
och introduktion  
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Politiska partier 
. Kommunens bolag 
. Personalkontoret 

Ks § 30 Dnr 00012/2016 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-10-29 § 147 personalpolitiskt handlings-
program för Arvidsjaurs kommun. 
 
Förslag till rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun har färdigställts och 
med utgångspunkt i den har förslag till riktlinjer för rekrytering och 
introduktion tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Under förutsättning att fullmäktige vid sitt sammanträde 2016-04-12 

antar Rekryteringspolicy, fastställs Riktlinjer för rekrytering och 
introduktion. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Förslag Ulrica Lundgren 
 

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för rekrytering och introduktion 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2016-03-22 § 30. 

 
 
Förord 
Arvidsjaur kommun rekryterar flera nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning är 
ett prioriterat område när vi ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla våra 
medarbetare. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska vara ett bra stöd för rekryterande chef/vd 
till att hitta rätt kompetens. 
 
 
1. Inledning 
Vår gemensamma värdegrund utgör en grund och ska ingå som en naturlig del i hela förloppet 
från prövning av kompetensbehov till introduktion. Denna riktlinje ska fungera som ett stöd för 
rekryterande chef/vd att hitta rätt kompetens samt säkerställa att rekrytering sker på ett effektivt 
och strukturerat sätt.  Riktlinjen avser alla rekryteringar och gäller oberoende av 
kollektivavtalsområde. Vem som är rekryterande chef framgår av vår delegationsordning. 
 
1.1 Utgångspunkter för all rekrytering 
 Rekryterande chef/vd är ansvarig och kan ta stöd av personalenheten i hela 

rekryteringsprocessen 

 Rekryterande chef/vd ska använda denna riktlinje vid all rekrytering 

 Arvidsjaurs kommuns digitala rekryteringsverktyg ska användas vid all rekrytering. Behöver 
du hjälp att navigera i IT-verktyget, kontakta personalenheten. 

 Mångfald berikar våra arbetsplatser 

 Alla nya medarbetare ska få en bra introduktion 
 
1.2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att kvalitetssäkra, effektivisera, förtydliga och förenkla Arvidsjaurs 
kommuns rekryteringsarbete. Arvidsjaurs kommun ska uppfattas som EN arbetsgivare. 
Vi rekryterar rätt person till rätt plats med rätt kompetens som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
1.2 Etiskt förhållningssätt vid rekrytering 
Rekrytering är en förtroendeskapande process mellan arbetsgivaren och framtida medarbetare. 
Samtliga sökande ska känna sig trygga med att information om deras person behandlas med 
största respekt.  
 

Rekryteringsgruppen ska sköta sitt uppdrag med diskretion – de har mandat att lämna förslag till 
beslut och ska inte diskutera pågående process med andra. Alla diskussioner, avvägningar och 
bedömningar hålls inom rekryteringsgruppen.  
Uppgifter som utelämnar eller kränker den enskilde ska aldrig förekomma, ej heller 
jävsituationer. Om en närstående söker en ledig befattning i en rekrytering som du deltar i, 
överväg ditt deltagande. Är du osäker i en eventuell jävsituation så ombeds du kontakta 
personalenheten. 
 
1.4 Mångfald och jämställdhet 
Rekrytering är en förtroendeskapande process mellan arbetsgivaren och framtida medarbetare. 
Samtliga sökande ska känna sig trygga med att information om deras person behandlas med 
största respekt.  
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Fastställt av kommunstyrelsen 2016-03-22 § 30. 

 
 
1.5 Intern rörlighet 
Arvidsjaurs kommun uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete inom organisationen och tar 
särskilt hänsyn till internt sökande i rekryteringsprocessen. Dock ska internt sökande ansöka 
enligt samma principer som externt sökande. Att främja intern rörlighet utvecklar både 
medarbetare och verksamhet. 
 
 
2. Förberedelser inför en rekrytering 
 
2.1 Behöver vi rekrytera 
Innan en rekrytering påbörjas ska en behovsanalys genomföras. Detta innebär att ansvarig 
chef/vd ska se över: 

- Vilka förändringar kommer att ske i verksamheten framöver? 
- Hur ser behovet ut nu och i framtiden?  
- Behöver vi nya kompetenser/egenskaper?  
- Kan vi omfördela arbetsuppgifter 
 

Vid större förändring av verksamheten har arbetsgivaren skyldighet att förhandla med den 
fackliga organisationen i enlighet med 11§ Medbestämmandelagen (MBL). 
 
2.2 Förhandlingsskyldighet 
Chefsrekryteringar omfattas av förhandlingsskyldighet enligt MBL och ska protokollföras. 
Vid övriga rekryteringar ska de fackliga organisationerna alltid involveras (se 
rekryteringspolicy). 
 
2.3 Kravprofil 
När rekryteringsbehov föreligger ska en kravprofil upprättas där det ska framgå vilken 
kompetens som krävs för befattningen. Kraven ska vara realistiska och det ska skiljas på SKA-
krav (grundkrav och underlag för urval) och BÖR-krav (meriterande och bedöms vid intervju, 
tester, referenser med mera). 
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2.4 Vid beslut om rekrytering – arbetsrättslig prövning av rekryteringsbehovet 
I LAS §7:2 och AB §35 mom 1c  regleras att vi ska erbjuda arbete till personer som är i 
omplaceringsfas, som gjort anspråk på högre sysselsättningsgrad och som har företrädesrätt. Den 
aktuella personen måste ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet, dvs. uppfyller ska-kraven  i 
kravprofilen. Om befattningen inte tillsätts genom något av nedanstående steg fortsätter 
rekryteringsprocessen med att den vakanta befattningen annonseras. Innan rekryterande chef går 
vidare i rekryteringsprocessen ska nedanstående alltid undersökas1: 
 
1. Omplaceringsbehov inom förvaltningen och inom Arvidsjaurs kommun  

Undersök omplaceringsbehovet för tjänsten. Personalenheten ska kontaktas i denna fråga. 

2. Utökad sysselsättningsgrad enligt AB §5 mom 1b Om verksamheten tillåter, erbjud högre 
sysselsättningsgrad till medarbetare som anmält intresse. 

3. Företrädesrätt Rekryterande chef/vd kontrollerar om någon med rätt kompetens har eller 
kommer att få företrädesrätt under den tid som rekryteringen pågår. Vid behov av stöd, 
kontakta personalenheten. 

4. Anställningsstöd Undersök om det finns någon som uppfyller kraven i kravprofilen som är 
berättigad till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. 

 
Lokalt kollektivavtal (LOK) inom Visions och Kommunals avtalsområde: 
Tjänster som är längre än 14 dagar och kortare än 6 månader kan direkt erbjudas till 
företrädesberättigad enligt LAS-listan. Vikariat som förlängs med max två månader kan erbjudas 
direkt till den som redan vikarierar på tjänsten oavsett vilken plats personen har på LAS-listan. 
 
2.5 Rekryteringsgrupp 
En rekryteringsgrupp ska utses vid anställningar som gäller minst 6 månader. Rekryterande 
chef/vd utser vem som ska delta i rekryteringsgruppen samt vid intervjutillfället. 
Rekryteringsgruppen består av representanter för arbetsgivare, verksamhet och fackliga 
organisationer och ska inte vara för stor. Befattningen för tjänsten påverkar sammansättning och 
storlek på gruppen. Rekryteringsgruppen är endast rådgivande och rekryterande chef/vd fattar 
beslut om tillsättning av tjänsten. 
 
Rekryteringsgruppens uppgift är att: 

- Bidra till urval 
- Eventuellt delta vid intervju eller ta del av sammanställning av intervju 
- Delta i beslutsdiskussion och lämna förslag till beslut 
 
Rekryteringsgruppens arbete med urval och förslag till beslut angående anställning ska i 
möjligaste mån göras i IT-verktyget för rekrytering.  
 
 
 

                                                            
1 Inom Kommunals avtalsområde i Socialförvaltningens verksamhet  finns en prioriteringslista för tjänstetillsättning , se lokal 
överenskommelse. 
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2.6 Annonsering 
Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras och detta sker via it-verktyget för rekrytering. 
Innan annonsen publiceras ska rekryterande chef/vd ha en dialog med berörd facklig 
organisation som ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Ansökningstiden bör vara minst 14 
dagar, men kan förlängas i syfte att få bättre underlag för slutligt urval.  
Vid behov kan tjänster annonseras via andra lämpliga medier såsom lokaltidning, branschmedia, 
jobbsajter och sociala medier. Denna typ av annonsering beslutas och bekostas av respektive 
verksamhet. 
 

Här finns tips till dig som ska förbereda en annons! 
 
 
3. Under rekrytering 
 
3.1 Inkomna ansökningshandlingar och första urval 
När den sökande skickar in ansökan till rekryteringsverktyget så får personen automatiskt ett 
mail att ansökan är mottagen. Till grund för det första urvalet bland de sökande ska 
kravspecifikationen ligga. Det är den som i grunden ska matchas mot ansökningarna för att 
avgöra hur många av de sökande som ska granskas närmare och kallas till intervju.  
Rekryterande chef/vd och rekryteringsgruppen ska hantera de inkomna ansökningarna i it-
verktyget för rekrytering, där sker urval och lämpliga kandidater tas fram.  
 

Att tänka på vid urval, se här! 
 
3.2 Anställningsintervju 
Rekryterande chef/vd bestämmer om en intervju är nödvändig för rekryteringen samt vem/vilka 
ur rekryteringsgruppen som ska vara med under intervjun. Samma personer bör vara med på alla 
intervjuer för att en rättvis bedömning ska kunna ske och att samma frågor ställs till alla som 
kommer till en intervju. Det är viktigt att rekryteringsansvariga är pålästa och har tagit del av de 
sökandes ansökningshandlingar innan intervjun. Vid anställningsintervjun bör man ej vara mer 
än två stycken, gärna en man och en kvinna. Kom ihåg att intervjun ska vara en dialog och inte 
ett förhör. Den sökande ska ges information om arbetsuppgifter, förväntningar och den tilltänkta 
arbetsplatsen. Informationsutbytet är ömsesidigt, därför är det av största vikt att skapa en positiv 
och ärlig bild för sökande att ta med sig från intervjun. Tänk noga igenom vilka frågor som ska 
ställas under intervjun, utifrån den kravprofil som är gjord. 
 

Att tänka på inför och under intervjutillfället, se här! 
 
3.3 Referenstagning 
Syftet med referenstagning är att stämma av och komplettera bilden av den sökandes 
erfarenheter och arbetsresultat samt belysa frågetecken kring den sökandes kompetens och 
personlighet. Referenstagning ska alltid ske på de sökande efter intervjuerna, även vid 
internrekrytering. Vill rekryteringsgruppen ta referenser från personer som den sökande inte har 
angett, bör sökande tillfrågas eller åtminstone informeras om att så kommer att ske.  
 
Rekryterande chef ska alltid kontakta personalenheten för att stämma av om den sökande varit 
anställd av Arvidsjaurs kommun sedan tidigare.  
 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 5(13) 
 

Riktlinjer för rekrytering och introduktion 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2016-03-22 §  

 
 
3.4 Lön vid nyanställning 
Arvidsjaurs kommun vill agera som en arbetsgivare och har därför en sammanhållen 
lönesättning så att alla nyanställda ska bli likvärdigt bedömda. Rekryterande chef ska sätta lön 
för nya medarbetare i samråd med personalchef. Lönen ska bygga på en sammanvägning av 
befattningens löneläge i kommunen och en lönejämförelse av lika och likvärda befattningar. 
Erfarenhet, utbildning och marknadsfaktorer påverkar ramen för löneförhandling med 
sökanden. Lönemässig konkurrens mellan förvaltningar/enheter i kommunen ska undvikas.  
Löneförhandling vid nyanställning brukar börja med att den sökande lämnar löneanspråk. 
Rekryterande chef sköter förhandlingen inom den ram som överenskommits med 
personalchef.  
 
3.5 Slutgiltigt urval 
Efter genomförda intervjuer samråder rekryteringsgruppen och går igenom de intervjuades 
meriter och de anteckningar som förts, detta sker i it-verktyget för rekrytering. En 
sammanvägning av all fakta görs sedan för att ta fram den mest lämpade kandidaten för 
befattningen. Rekryteringsgruppen lämnar förslag till beslut och rekryterande chef/vd beslutar. 
Den som är mest lämpad ska få erbjudande om tjänsten först och om denne tackar nej går 
erbjudandet vidare till den som står näst på tur.  
I händelse av att ingen av de sökande kan anses som lämplig för uppdraget har rekryterande 
chef/vd möjlighet att annonsera ut tjänsten på nytt.  
 
3.6 Kontroll innan anställning 
I enlighet med viss lagstiftning krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret för vissa 
anställningar. Ibland är det också viktigt att genomföra vissa andra kontroller innan anställning 
erbjuds, exempelvis för säkerhetsklassade befattningar, lagstadgade förpliktelser såsom 
arbetstillstånd eller kreditupplysningar för den som kommer att förfoga över stora ekonomiska 
värden. För vissa yrkesgrupper finns det obligatoriska medicinska kontroller, enligt 
Arbetsmiljöverkets författningssamling. Varje förvaltning/bolag måste säkerställa sina rutiner 
avseende kontroller, dokumentation och arkivering av dessa handlingar. Vad gäller misstanke- 
och belastningsregistret får utdraget vara högst ett år gammalt. Finns poster i 
belastningsregistret är det viktigt att göra en bedömning i varje enskilt fall. Om bedömningen 
leder till att personen erbjuds/inte erbjuds anställning måste rekryterande chef/vd kunna 
motivera hur det har resonerats vid en eventuell förfrågan.  
 
3.7 Erbjudande om anställning och beslut  
Till grund för den slutliga bedömningen ligger en sammanvägning av utbildning, 
yrkeserfarenhet, arbets- och livserfarenhet, intryck från anställningsintervju och intryck av 
referenserna. Om en intern kandidat anställs i en ny befattning ska tidpunkten för övergången 
beslutas i samråd mellan avlämnande och mottagande chef. Om inget annat avtalas gäller 
anställningsavtalets uppsägningstider.  
När rekryterande chef är överens med den sökande vad gäller lön och övriga 
anställningsvillkor ska anställningsavtalet undertecknas av båda parter.  
 
Vid chefsrekrytering ska även förhandling enligt 11§ MBL med berörda fackliga 
organisationer genomföras innan beslut fattas. 
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4. Efter avslutad rekrytering 
 
4.1 Avsluta rekryteringsprocessen 
För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så är det viktigt att vi har ett bra avslut på 
rekryteringsprocessen så sökanden som ej fått tjänsten vill söka fler gånger. Därför ska alla 
som varit på intervju få muntlig återkoppling av rekryterande chef/vd och de övriga sökande 
ska omgående få meddelande via det digitala verktyget att tjänsten är tillsatt av annan sökande.  
 
4.2 Diarieföring och överklagan 
Ansökningshandlingar är offentliga handlingar och det innebär att anställningsbeslut kan 
överklagas med åberopande av diskrimineringslagarna. För att säkerställa arbetsgivarens bevis 
i en eventuell tvist i ett rekryteringsärende ska vissa dokument sparas i två år hos rekryterande 
chef/vd. Det gäller alla dokument av betydelse för beslutet. Följande handlingar ska sparas hos 
rekryterande chef/vd i två år efter avslutad rekrytering:  
 

- Underlag till kravprofil 
- Intervjufrågor 
- Strukturerad bedömning 
 
Följande sparas per automatik digitalt i it-verktyget för rekrytering: 
 

- Annons och sökandeförteckning 
- Personligt brev och meritförteckning/CV från de sökande som intervjuats 
 
För den som anställs ska personligt brev, meritförteckning/CV, original av anställningsavtal 
och protokoll vid chefsrekrytering läggas i personakten. 
 
4.3 Introduktion 
Introduktion av den nya medarbetaren ska betraktas som den slutgiltiga länken i 
rekryteringskedjan. En bra och välplanerad introduktion gör att den nyanställde får en bra 
start i det nya arbetet, kommer snabbare in i sina arbetsuppgifter, lär känna sina 
arbetskamrater och nya miljö.  
 

Checklista vid introduktion av ny medarbetare! 
 
 
4.4 Uppföljning 
Att lära sig en ny arbetsplats och ett nytt jobb tar alltid tid. Dessutom är vi människor olika, 
vissa lär sig snabbt medan andra behöver längre tid. Det gäller att vara lyhörd för den 
nyanställdes behov. Gör en noggrann uppföljning, i synnerhet under de tre första månaderna. 
 

Att tänka på vid uppföljningssamtalet, se här!  
 
 
__________ 
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Tips vid annonsering 
 
Kravprofilen utgör underlag för annonsens utformning. Tänk på att annonsen ska väcka 
intresse för befattningen och följande ska alltid finnas med:  

 Tydlig rubrik om vilken tjänst som utannonseras 

 Kort beskrivning av arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som ingår 

 Exempel på något positivt som t.ex. utvecklingsmöjligheter, förmåner m.m. 

 Krav och önskvärda meriter/erfarenheter 

 Arbetstid, varaktighet, tjänstgöringsgrad och anställningsform (Se AB kap. 2 §4) 

 Kontaktpersoner (rekryterande chef/vd och facklig representant) 

 Sista ansökningsdag 

 Begäran av CV och styrkta handlingar (betyg, examina, etc.) som är relevant för tjänsten 

 Beakta mångfalds- och jämställdhetsperspektivet (se 1.4 Mångfald och jämställdhet) 
 
Tips! 
 

För att nå ut till fler potentiella sökanden så finns möjlighet att annonsera i exempelvis 
lokaltidning, branschmedia, jobbsajter och sociala medier. Denna typ av annonsering beslutas 
och bekostas av respektive verksamhet. 
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Att tänka på vid urval 
 
Kravprofilen utgör underlag för urval. 

 Rekryteringsgruppens förslag till urval sker via it-verktyget för rekrytering 

 Vilka som kallas till intervju beslutas av rekryterande chef/vd 

 När urvalet är gjort ska de aktuella personerna kontaktas av rekryterande chef/vd och tid för 
intervju avtalas. Kom ihåg att, vid behov, påminna de sökande att till intervjun ta med 
studieintyg/examensbevis, arbetsintyg samt referenser.  

 Offentlighetsprincipen gäller för inkomna ansökningshandlingar 

 Tänk på likabehandling och att inte diskriminera någon 

 Dokumentera urvalsprocessen – motivering till de som ej har fått den sökta tjänsten ska kunna 
lämnas. Vaga motiveringar kan uppfattas som diskriminering. 

 Vid urval och tillsättning av chef/vd ska MBL-förhandling med berörda fackliga organisationer 
göras 
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Att tänka på inför och under intervjutillfället 
 
En intervju bör vara standardiserad, strukturerad och kompetensbaserad. Dels för att få den 
person som har lämpligast kompetens men även för att undvika diskriminering. 
Kompetensbaserad innebär att intervjufrågorna relaterar till hur en kandidat agerat i en tidigare 
arbetssituation. Intervjun ska ske på en neutral och ostörd plats. Var noga med att hålla intervjun 
inom avtalad tidsperiod.  
 
Viktigt att tänka på: 
 
 Telefoner ska vara avstängda och ingen ska lämna rummet under tiden för intervjun. Detta kan 

ge den sökande en känsla av att man inte är intressant.  

 Ställ samma frågor till alla sökanden som kommer till intervju 

 Ta fram en frågeguide utifrån de krav på kompetenser som ställts i kravprofilen. 

 Frågorna ska vara öppna och bör exempelvis inledas: Hur...?, Vad…?, På vilket sätt…?, 
Berätta om…? 

 Undvik att ställa ledande frågor och flera frågor samtidigt 

 Undvik frågor av alltför personlig karaktär, det ökar risken för diskriminering 

 Försök att skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt 

 I slutet av intervjun se till att informera den sökande om hur tidsplanen för 
rekryteringsprocessen ser ut 

 
Förslag på frågor: 
 
 Arbetslivserfarenhet 

- Beskriv din erfarenhet av att... 
- Vad har du fått för feedback från chefer/kollegor/studiekamrater vad gäller... bestått av? 

 Utbildningsbakgrund 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? Hur har du haft nytta av den i tidigare arbeten? 
- Hur kan den komma till nytta i denna tjänst? 

 Personrelaterade 

- Krav från kravprofil 
- Beskriv vad det innebär att vara... 
- Ge exempel på situationer när du har varit... 
- Vad är viktigt i ett arbete för att du ska trivas och utvecklas? 
- Ge exempel på arbeten och/eller arbetsuppgifter där du känner att du bäst kommit till din rätt 
- Ge exempel på arbeten och/eller arbetsuppgifter där du känner att du inte kommit till din rätt 
- Berätta om tidigare framgångar och om något mindre lyckat resultat som du haft i arbetslivet 
- Hur ser dina mål i arbetslivet ut? 
- Var tror du att du arbetar med om fem år och med vad? 
- Vilka egenskaper har en bra ledare och vad behöver du för typ av ledarskap?  
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Att tänka på vid referenstagning 
 
Referenser tas antingen av rekryterande chef/vd eller annan person som varit med under 
intervjutillfället. Det ska aldrig delegeras till någon som inte har träffat den sökande personligen. 
Förbered alltid frågor och använd samma frågebatteri till alla referenter. 
Se till att ha annons, kravprofil, ansökan, CV och betyg i beredskap. Anpassa frågorna utifrån 
befattning, verksamhet, den sökandes erfarenheter och bakgrund. Tänk på att dokumentera de 
svar du får noggrant, anteckningar från referenstagningen ska sparas tillsammans med övriga 
ansökningshandlingar.  
 
När du ringer till referenten, presentera dig tydligt och tala alltid om varifrån du ringer 
och syftet med samtalet: 

 Fråga om referenten har tid eller om du ska återkomma vid ett annat tillfälle. Det är viktigt 
att referenstagningen inte sker under tidspress eller att referenten är upptagen med annat 
eller befinner sig i ett sammanhang, där det är svårt att tala fritt. Bestäm tid när du kan ringa 
upp igen, om referenten är upptagen. 

 Fråga referenten om den känner till kommunen och den typ av verksamhet du ringer från. 
Om inte, berätta kortfattat om verksamheten och den vakanta befattningen.   

 Informera alltid referenspersonen om att det som sägs vid samtalet kommer att vara en del 
av beslutsunderlaget för bedömningen av kandidaten.  

 Undvik inledningsfrågor som ger enbart positiva svar. Referenten blir lätt låst i en färdig 
åsikt och kan därefter ha svårt att ge en mer nyanserad bild av personen.  

 Angående frågor gällande starka och svaga sidor kan man välja att fråga om konkreta 
arbetssituationer där sökanden visat prov på detta. 

 Fråga gärna hur referenten bedömer att den sökande kommer att uppfylla kraven på den 
vakanta befattningen.  

 Lyssna hela tiden noga om referenten söker undvika att svara på vissa frågor, ställ då frågan 
igen.  

 Avsluta med att sammanfatta vad som framkommit och fråga om du uppfattat allt på rätt 
sätt. Fråga även om referenten vill tillägga någonting som tidigare inte framkommit.  

 
Svårigheter vid referenstagning, att tänka på:  

 Det kan vara svårt att snabbt skapa en förtrolig kontakt med en främmande person via 
telefon.  

 Artighet – man vill inte gärna tala illa om andra.  

 Referenten är dåligt förberedd och kan inte minnas den sökande specifikt. 

 Det är svårt att veta hur lämplig referenten är som personbedömare.  

 Referentens motiv – man kanske gärna ser att personen i fråga slutar på den nuvarande 
arbetsplatsen och med anledning av det kanske lämnar felaktiga uppgifter. 

 Störningar i personliga relationer (s.k. ”dålig personkemi”) kan ibland ge missvisande 
information.  
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Checklista vid introduktion av ny medarbetare 
 
En väl genomförd introduktion är avgörande för hur en medarbetare kommer att trivas och 
fungera i sitt nya uppdrag, därför är introduktionen mycket viktig. Det yttersta målet är en 
nyanställd som snabbt känner sig efterlängtad, delaktig och nyttig och som blir en effektiv 
medarbetare som stannar kvar. 
 
Innan den nya medarbetaren börjar 
□ Förbered medarbetarna på att en ny medarbetare börjar 
□ Utse vem som ska vara handledare för den nya medarbetaren 
□ Gör ett individuellt introduktionsprogram för den nya medarbetaren 
 

När den nya medarbetaren har börjat 
□ Visa arbetsplatsen 
□ Presentera arbetskamraterna och handledaren 
 

Informera om 
□ Verksamhetens mål samt politisk och verkställande organisation 
□ Arbetsuppgifter 
□ Arbetsmiljöfrågor och eventuella föreskrifter 
□ Arbetstider 
□ Lönerutiner 
□ Eventuell tystnadsplikt 
□ Rutiner vid sjukanmälan, arbetsskada och tillbud 
□ Telefonkulturen på arbetsplatsen 
□ Fackliga företrädare 
□ Eventuella hjälpmedel i verksamheten 
□ Planera nödvändig utbildning i t.ex. ergonomi 
□ Boka en tid för uppföljning av introduktionen 
□ Specifika frågor för arbetsplatsen 
 

Medarbetarens ansvar och skyldigheter 
I och med att medarbetaren accepterat att börja arbeta hos oss har han/hon även accepterat och 
tagit på sig det ansvar och skyldigheter som följer med anställningen. 

 
En anställning förutsätter att medarbetaren 
□ förstår, accepterar och arbetar för verksamhetens ställda mål och handlingsplaner 
□ är medveten om att han/hon inte är garanterad arbetsuppgifter på nuvarande arbetsplats 

utan är skyldig att även arbeta på andra arbetsplatser med arbetsuppgifter som ligger inom 
dennes arbetsskyldighet 

□ är aktivt deltagande i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar 
□ sätter sig in i hur rehabiliteringsplanen fungerar samt vem medarbetaren ska vända sig till 

vid problem 
□ förstår vikten av att utveckla sig själv och sitt eget arbete 
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Att tänka på vid uppföljningssamtalet	
 
Ett uppföljningssamtal mellan den nya medarbetaren och rekryterande chef/vd bör genomföras 
ca 3-5 månader efter en rekrytering.  Syftet med samtalet är att få feedback på rekrytering och 
introduktion samt ge medarbetaren en möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar kring 
sin situation på den nya arbetsplatsen. Genom uppföljningssamtalen kan rekryterande chef/vd 
också få en helhetsbild av hur det är på arbetsplatsen.  
 
Tänk på att i samtalet ta upp frågor som rör första tiden på arbetet, intryck av rekryteringen och 
introduktionen. Områden som kan beröras är samarbete, ledarskap, arbetsmiljö, ansvar, 
inflytande och personlig utveckling.  
 
Förslag på frågor: 
 
Intryck av rekryteringen 
Vad tyckte du om rekryteringsprocessen?  
Kände du dig välkommen första dagen på jobbet? 
Hur var din introduktion på arbetsplatsen?  
Vad har varit bra/mindre bra? 
 
Hur har det gått? (Chefens och medarbetarens uppfattning) 
Hur har arbetssituationen varit under de första månaderna?  
Vilka krav ställer arbetet? Känns de rimliga?  
Hur är graden av självständighet, ansvar och initiativtagande?  
Vad är du bra/mindre bra på?  
Vilka insatser är du själv nöjd med/mindre nöjd med?  
Finns det arbetsuppgifter som du känner dig osäker på?  
Känner du att du får använda dina kunskaper och din kompetens?  
 
Samarbete (Chefens och medarbetarens uppfattning) 
Hur bidrar du som medarbetare till ett bra samarbete på arbetsplatsen?  
Finns det någon konflikt som du känner dig berörd av?  
Hur tycker du att samarbetet fungerar med arbetskamrater och med chefen?  
Hur upplever du dig själv i arbetsgruppen?  
Hur tror du att kollegor och arbetskamrater uppfattar dig?  
Är du tillfreds med samarbetet med kollegor, arbetskamrater och chefen?  
 
Ledarskap  
Lyssnar din chef på synpunkter och förslag som du framför?  
Får du återkoppling på utfört arbete: Från chefen? Kollegor? Andra?  
Har du tillgång till den information du behöver för arbetet?  
Vad vill du ärligt och uppriktigt säga om din chef som ledare och arbetskamrat?  
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Arbetsmiljön  
Hur upplever du klimatet på din arbetsplats?  
Finns det förhållanden i arbetsmiljön som du skulle vilja ändra på?  
Finns det risker eller olägenheter som kan påverka den psykiska eller fysiska hälsan?  
 
Ansvar och inflytande  
Är du nöjd med det ansvar och den frihet du har i ditt arbete?  
Har du tillräckligt med befogenheter för att ditt arbete skall fungera bra?  
Har du tillfälle att delta i diskussioner och beslut som rör dina arbetsuppgifter?  
 
Personlig utveckling  
Får du utlopp för dina behov av personlig utveckling?  
Vilka önskemål har du när det gäller exempelvis utveckling och utbildning?  
 
Privatlivet  
Finns det något i ditt privatliv som är relaterat till arbetet och som du vill ta upp?  
Påverkar ditt arbete ditt privatliv på något sätt?  
 
Framtiden (Chefens och medarbetarens uppfattning) 
Vilka mål vill du sätta för ditt arbete det närmaste året?  
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 51 
 

 
 
Arvidsjaurs 
kulturstipendium 
- Utökning av 
”sökområde” samt 
eventuell förändring av 
stipendiesumma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kristina Grubbström 

Ks § 31 Dnr 00020/2016 805 
 
I slutet av 80-talet inrättade kommunen ett kulturstipendium som skulle 
delas ut till kulturarbetare i Norden. Stipendiet skulle fungera som ett stöd 
till kulturarbetare men framför allt som en inspiration för lokala 
kulturarbetare. 
 
Genom åren har många olika typer av kulturarbetare gästat kommunen; 
filmare, författare, bildkonstnärer, skådespelare, dramatiker, fotografer, 
skulptörer, dansare, musiker m fl. Besöken har varit uppskattade och ofta 
varit ett nytt inslag i vårt kulturutbud. 
 
Det har dessutom blivit en form av marknadsföring eftersom de som fått 
stipendiet i sitt CV skriver in att man fått Arvidsjaurs kommuns 
kulturstipendium. Kommunen bygger också upp ett fint kontaktnät bland 
kulturarbetare som kan ha betydelse i framtiden. 
 
När stipendiet inrättades var de internationella kontakterna begränsade och 
därför riktades stipendiet till de som var verksamma i Norden. 
Vårt samhälle idag ser annorlunda ut med en betydligt bredare etnisk 
mångfald i kommunen och många fler kontakter ut i världen.  
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström anser att det skulle vara 
värdefullt att öppna upp för sökanden från hela världen och i samband med 
detta även öka stipendiesumman till förslagsvis 20 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Stipendiet utökas till att vara öppet för sökanden från hela världen. 

2. Storleken på stipendiesumman ska vara oförändrad, 10 000 kronor. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 52 
 

 
 
Ta bort granhäcken efter 
Järnvägsgatan 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Tekniska kontoret 
. Kommunfullmäktige 

Ks § 32 Dnr 00303/2015 310 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll; 
 
”Borttagande av granhäck efter Järnvägsgatan, från rondellen 
Västlundavägen fram till Nya Lundströms Elektriska. 
 

Häcken är allt annat än vacker. En skamfläck faktiskt för ett annars välskött 
samhälle. 
 

Om man tar sig fram till fots på den nya fina gång- och cykelbanan ser man 
verkligen hur illa den ser ut. I stället kunde det planteras något tåligt träslag 
(björk) eller varför inte ett plankstaket. Ta gärna en uppfriskande 
lunchpromenad och bedöm själva. 
 

Vi har väl en hel del ungdomsarbetslöshet som kan vara behjälpliga". 
 
Kommunfullmäktige har 2015-10-27 § 140 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 

Gatuchef Erika Harr har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering; 
 

 Enligt kommunens ortofoto står delar av denna häck på privata 
fastighetsägares mark. I och med detta äger kommunen inte hela 
frågan. Om plank eller nya träd ska sättas upp måste det göras i samråd 
med berörda fastighetsägare. 

 

 Värt att notera är att i samband med upprättande av detaljplanen för 
f.d. Järnvägsstationen 2015-11-24, framhålls häcken som en bra 
avskärmning mellan Järnvägsgatan och järnvägsområdet. Den är ett 
bra insynsskydd samtidigt som den dämpar eventuellt buller. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  Erika Harr 
Kf § 140 2015-10-27 - Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 53 
 

 
 
Policy/riktlinjer för leasing 
inom kommunkoncernen 
- Information 
 

Ks § 33 Dnr 00230/2015 003 
 
Marcus Lundberg (s) har initierat ett ärende om genomlysning av 
kommunens och kommunkoncernens leasing kontra köp. 
 
Leasing- och hyresavtal är ett alternativt sätt att finansiera lös egendom. 
Det innebär att en leasetagare ges rätt att på avtalade villkor under en 
avtalad period använda en tillgång i utbyte mot leasingavgift (hyra) till 
leasegivaren. Generellt är den effektiva finansieringskostnaden för leasing 
högre än kommunens alternativkostnad vid egen finansiering eller 
lånefinansiering. 
 
I kommunens inköpspolicy, antagen av fullmäktige 2012-04-16 § 57 står att 
läsa: 
 

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i 
denna policy. Övrig leasing jämställs med investering. 
 

Kommunkoncernens kortfristiga upplåning innebär upplåning med en löptid inte 
överstigande ett år. 
 

Långfristig upplåning för kommunens eget behov, samt för vidareutlåning till 
bolagen, varmed menas upplåning med en löptid längre än ett år, skall ske enligt 
denna policy. Vid långfristig upplåning skall kommunkoncernens externa 
aktiviteter samordnas. I samband med beslut om årsbudget fattar sedan 
kommunfullmäktige beslut om storleken av kommunens långfristiga nyupplåning 
som skall gälla för budgetåret. 

 
Utredningsdirektiv; 
 

- När ska varor köpas respektive leasas? 
 

- Hur sker prövning gentemot andra former för finansiering. 
(Finanspolicyn)  

 

- Typ av avtalsformer; vad ska gälla för rent köp, leasing, hyra eller 
hyrköp. 
 

Beloppsgräns, räntevinster etc. 
 

- Beslutsinstanser; Vem har rätt att leasa? ex. kommunstyrelsen med 
delegation till utskott eller tjänsteman. 

 

- Ett samlat tag för leasing/inköp av bilar i koncernen bör undersökas. 
  Finns det möjlighet till samnyttjande? 

 

- Inhyrning av personal, bör det regleras? När ska kommunen hyra in 
personal och när ska anställning ske? 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Eku 2016-03-22 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 
. Sara Eklund 
 
 

forts. Ks § 33 
 
- Hur sker samordningen idag inom kommunkoncernen (Finanspolicyn)  
 

- Förutsättningar för samordnat köp/leasing för vidare uthyrning inom 
kommunkoncernen.  

 

- Annat relevant som framkommer under utredningens gång.  
 

Utredningen bör utmynna i reglering av kommunkoncernens leasing, 
förslagsvis genom upprättande av Policy/riktlinjer eller i annat 
styrdokument.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-15 § 202 att en utredning skulle startas 
med lämnade utredningsdirektiv, samt att den skulle vara färdigställd till 
kommunstyrelsens andra sammanträde 2016.  
 
Kommunchef Kerstin Olla informerade ledamöterna om att ärendet har 
lämnats över till upphandlare Sara Nordström, som fått i uppdrag och nu 
arbetar med att lägga till leasing i kommunens inköpspolicy. Arbetet 
beräknas vara färdigställt i maj 2016. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Utredningen med lämnade utredningsdirektiv ska verkställas och presenteras 
vid kommunstyrelsens junisammanträde. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Utredningen med lämnade utredningsdirektiv ska verkställas och 

presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2016. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Eku 2016-03-10 

Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering av 
marknadsföringsprojekt 
"Tredje spåret" - 
Inlandsbanan AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Inlandsbanan AB 
. Ekonomi 
. Näringslivskontoret 

Ks § 34 Dnr 00058/2016 052 
 
Inlandsbanan AB (IBAB) och Inlandskommunerna ekonomisk förening 
(IEF) har kommit överens om att göra en fördjupningsstudie av ”Tredje 
Spåret” för att precisera marknader och investeringsbehov för Inlandsbanan.
IBAB är projektägare. Finansiärer är förutom IBAB berörda regioner och 
kommuner. 
 
Kostnaden är 1,2 miljoner kronor, varav IBAB står för 300 000 kronor, 
regionerna 600 000 och kommunerna 300 000 kr. IEF ställer upp som 
garant för kommunernas samlade belopp. 
 
Styrelsen har beslutat uppmana varje kommun att satsa 15 000 kronor och 
bedömer att det ska täcka det garanterade beloppet. Ett eventuellt överskott 
kommer att användas för fortsatta satsningar på Tredje Spåret. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. 15 000 kronor beviljas till fördjupningsstudie av ”Tredje Spåret”; 

precisering av marknader och investeringsbehov för Inlandsbanan. 

2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens konto för strukturåtgärder. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande
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Bidrag för 
rådgivningsverksamhet 
under år 2016 
- Företagarna i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Företagarna i Arvidsjaur 
. Ekonomi 
. Näringslivskontoret 

Ks § 35 Dnr 00038/2016 052 
 
Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med 78 000 kronor för 
täckande av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under 
2016. 
 
Kommunstyrelsen har för år 2015 beviljat 78 000 kronor i bidrag för 
rådgivningsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Företagarna i Arvidsjaur beviljas bidrag med 78 000 kronor för 

verksamhetsåret 2016. 

2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 19100. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 57 
 

 
 
Nedskrivning av 
räntefordran 
 

Ks § 36 Dnr 00057/2016 055 
 
Luleå Tingsrätt har i dom 2014-04-24 fastslagit att skadestånd för 
skadegörelse ska utges till Arvidsjaurs kommun med 82 608 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen fr  o m 22 juni 2013 till dess full betalning 
sker. 
 
Beloppet är fakturerat den 2015-11-30 med 99 490 kr varav 16 882 kr utgör 
ränta t o m 2015-11-02. Fakturamottagaren anser att skadestånd ska betalas, 
men att kommunen genom att inte fakturera i anslutning till domslutet 
orsakat betalaren en oskäligt hög ränta, då det i rådande ränteläge är oskäligt 
att debitera 8 % ränta för ett och ett halvt år. Fakturamottagaren hävdar 
därför att räntefordran sätts ned till 0 kr. 
 
Ekonomisk analys 
Från och med 2013 har ränteläget varit lägre än på långa tider. 
Referensräntan är 0 % fr o m 2015 och dessförinnan fr o m 2013  1 %. 
Ränteberäkning är gjord efter räntelagens § 6 som anger 8 % + 
referensränta. 
 
Kommunen har utgått från domen som ger rätt att debitera ränta.  
Ränteläget är under de senaste åren mycket lågt, så inte ränta enligt 
räntelagen. 
När domen anlände borde faktura ha upprättats utan dröjsmål. Så skedde 
inte. 
 
Ekonomichef Sara Eklund har i tjänsteskrivelse tagit fram två förslag till 
beslut; 
 
Alternativ 1 
Ränta om 9 % för tiden 2013-06-22 - 2014-04-24 utgör 6 953 kr. 
Det är därför rimligt att räntan sätts ned med 9 869 kr. 
 
Alternativ 2 
Den tilldömda räntan anses vara oskälig, varför räntan sätts ned med sitt 
hela belopp 16 882 kr. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelse  Sara Eklund 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 

forts. Ks § 36 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till alternativ nr 1. 
 

Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till ekonomiutskottets förslag (alternativ 2). 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ekonomiutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Den tilldömda räntan anses vara oskälig, varför räntan sätts ned med sitt 

hela belopp 16 882 kr. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelse  Sara Eklund 

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2015 
- Kommunstyrelsens 
verksamheter inklusive 
affärsdrivande 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomichef 
 

Ks § 37 Dnr 00054/2016 042 
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2015, fördelat enligt nedan; 
 
Tkr Årsbudget Redovisat Resultat mot 
 2015 2015 budget 
 
Kommunfullmäktige, Revision mm 2 700 2 774 -74 
 

Kommunstyrelsen 12 465 11 689 776 
 

Tekniska 26 546 24 585 1 961 
 

Fastigheter -12 683 -13 290 607 
 

Affärsverksamhet -2 364 -3 169 805 
 

Stödfunktionen 20 476 18 447 2 029 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 4 374 2 898 1 476 
 

Fritid och kultur 14 661 14 501 160 
 

Summa kommunstyrelsen 66 175 58435 7 740 
 
Kommunstyrelsen visar med +7,8 Mkr i positiv budgetavvikelse. Så gott 
som alla verksamheter i kommunstyrelsen visar överskott mot budget. Det 
ökade flyktingmottagandet har genererat ökade bidragsintäkter i större mån 
än ökning av kostnader. Vissa insatser har fått skjutas till 2016 varför dessa 
resurser inte är förbrukade ännu. Härutöver har intäkterna av projektbidrag 
varit större än beräknat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

godkänns. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 60 
 

 
 
Uppföljning 
– Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2015  
 

Ks § 38 Dnr 00017/2015 049 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2015-02-11 § 37 internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter 2015. 
 

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 
- Avtalsuppföljning  
- Nyttjande av anläggningar - hur sporthallar och andra anläggningar 

nyttjas 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Uppföljning av internkontrollplan godkänns. 

De två uppföljningar som inte lämnats in, ”Efterlevnad delegationsordning” 
och ”Fordonsinventering” ska redovisas vid kommunstyrelsens 
junisammanträde. 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till Marcus Lundbergs förslag med ytterligare en beslutspunkt; 

Kommunchefen får i uppdrag att vid kommunstyrelsens junisammanträde 
även lämna redovisning över vilka åtgärder som vidtagits utifrån de brister 
som redovisats i uppföljningen. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-22 
Redovisningar 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
. Personalkontoret 
. Ekonomi 
 

forts. Ks § 38 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Marcus Lundbergs och Bjarne Halds 
förslag varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit båda förslagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens år 2015 

verksamhetsområde godkänns. 

2. De två uppföljningar som inte lämnats in, ”Efterlevnad 
delegationsordning” och ”Fordonsinventering” ska redovisas vid 
kommunstyrelsens junisammanträde. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att vid kommunstyrelsens 
junisammanträde lämna redovisning över vilka åtgärder som vidtagits 
utifrån de brister som redovisats i uppföljningen. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-22 
Redovisningar 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 38. 1 (3) 
 

Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter år 2015 
 
Område Fråga Uppföljning 

Säkerhet  Sammanställning och 
redovisning av inbrott, 
skadegörelse och övriga 
larmärenden  

Skadegörelse: 
‐ f.d. Åkerbäret, Slalomåkaren 2-3. 
 En fönsterruta på f.d. Åkerbärets lokal gick sönder då ett barn sparkade en boll på fönstret. 

Öhmans glas bytte ruta. Kostnad 975 kr. 
‐ Glasrutan i entrédörren på kommunhuset slogs sönder under en helg i december. 

Kostnad: 2582 kr 
‐ Några gatulampor är ”söndersparkade”. Kostnader för återställning är ej beräknad. 
 
Inbrott och stöld: 
‐ Inbrott om nätterna på ÅVC Arvidsjaur (detta gällde elektronikskrotet och kabelinsamlingen). 
 Orsaken av dessa händelser lett till mer jobb för personalen i form av städjobb och ihopplockning. 

Kostnad för nedlagd tid till att återställa efter intrång med personal och traktortid är ca 3 000 kr.   
‐ ”Besöksräknare” på ÅVC Arvidsjaur har blivit stulen; kostnaden för en ny är 5 000 kr.  
‐ Extra arbete pga av olaga intrång på ÅVC i Glommersträsk i form av städ och hänglås. 

Kostnad ca 2200 kr. 
 

Extra arbete pga av olaga intrång på ÅVC i Moskosel i form av städtid samt rep av uppklippt stängsel. 
Kostnad ca 2500 kr. 
 

Upphandling Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar 
enligt gällande avtal. 

Följande avtalsleverantörer har kontrollerats; 
 
1. BKE TeleCom AB – Mobiltelefoner och Surfplattor. Inga avtalsfel hittade. Noterbart är att det 
priset på Androidtelefoner är hälften av en iPhone. 
 
2. Atea Sverige AB – Server och Lagring. Inga avtalsfel hittade. På räntefakturor avseende två 
förfallna fakturor framgick inte AK-nr, ej heller på en faktura avseende licenskostnad. 
 
3. BDX Företagen  AB – Traktortjänster. Inga fakturerings- och fraktkostnader men samtliga fakturor 
saknade AK-nr. Det fanns även med den del som inte var avtalat samt att företaget fakturerar 15 kr 
mer per timme än avtalet. 
 

 



 2 (3) 
 
Område Fråga Uppföljning 

Upphandling, forts. Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar 
enligt gällande avtal. 

Samt: 
 
4. DollarStore - icke avtalsleverantör. 30 fakturor till ett värde av 10 352 kr, innefattande spel, 
sminkset, färgpennor, tejp, drickor, raklödder, tennissockar etc. 
 
Sammanfattning 
Verksamheterna måste bli mer avtalstrogna, samt få förståelse för att icke avtalade produkter/tjänster 
hos en avtalsleverantör räknas som en otillåten direktupphandling och kan leda till sanktioner hos bl a. 
Konkurrensverket. 
 
Det har även noterats att vissa verksamheter handlar en hel del på Jysk, IKEA etc mot ”personligt 
utlägg”, dvs man handlar och kommer med inköpskvittot för att få ersättning för utlägget vid nästa 
löneutbetalning. Då blir inköpen, och vad som har inhandlats, svårt att spåra (inga fakturor), samt att 
inköpen ”försvinner” och inte kommer med på de internkontroller som görs, som den här. 
 
Reflektion: 
Ordererkännande vid beställning/avrop ska krävas och en första kontroll mot avtalet så att det som 
beställts faktureras enligt avtalspriser och/eller procentrabatter, att leveranstiden är enligt avtal samt att 
inga övriga avgifter tillkommer (inköpspolicy). De leverantörer som är knutna till kommunen är även 
duktiga på att kontrollera så att kommunens avtalsprodukter inte köps hos en annan leverantör. Detta 
kan leda till att kommunen får betala produkterna två gånger, dels där de är köpta och dels till 
avtalsleverantören i form av skadestånd. 
 
Direktupphandling får bara göras enligt LOU om det är enstaka köp. Vid återkommande köp hos en 
leverantör och/eller en produktgrupp gäller en upphandling, (förenklad eller öppen) oavsett under eller 
över tröskelvärden. Detta gäller kommunens totala inköp per leverantör och/eller produkt. 
 

Reglementen och förordningar Uppföljning av 
tillämpningen av 
kommunens 
investeringsreglemente 

Har skett i särskilt ärende (investeringsredovisning). 

 



 3 (3) 
 
Område Fråga Uppföljning 

Översyn av nyttjande av 
anläggningar 

Mäta hur sporthallar och 
andra anläggningar nyttjas 

Följande har undersökts: 
 

- Om det var rätt förening på rätt tid 
- Om det fanns ledare för aktiviteten 
-Hur många pojkar respektive flickor som fanns där 
- Vilken ålder: låg‐, mellan‐, högstadiet, gymnasiet eller vuxna. 
 
Utifrån resultatet kan utläsas att i sporthallen på Camp Gielas var det 76 % av tiderna som var OK och 
på Centrumbadet 67 %. 
 

Många har varit ordentliga och sagt upp sin tid allt eftersom serier har slutat. I de fall någon önskar en 
tid så erbjuds man de lediga tider som finns. 
 

I vissa fall finns ingen notering utan man har bara uteblivit. Frågan hålls aktuell och tas upp med de 
föreningar som kommer till tidsättningsmötet innan sommaren.

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar 
hur det fungerar med 
enskilda löneförhandlingar 
/lönetillägg 

Ej inlämnat. 

Fordonsinventering Kontroll av kommunens 
fordon samt om det finns 
behov av avyttring/byte 

Ej inlämnat. 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 62 
 

 
 
Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 39 Dnr 00202/2015 049
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit 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 rättvisande 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. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet 
ske till nämnden. Nämnden skall även i samband med delårsrapportens och 
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Förslag till ”Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2016” 
har upprättats. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Förslag till internkontrollplan 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Berörd personal  
. Ekonomi 
 

forts. Ks § 39 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Interkontrollplanen antas med utökning av en kolumn ”Vidtagna åtgärder”. 
 
Leif Andersson (c) 
Område: Översyn av anläggningar, kolumn Fråga: 
Texten ändras till: Mäta hur anläggningar nyttjas. 
 
Bjarne Hald (c) 
Område: Översyn av nyttjande av anläggningar: 
Texten ändras till: Översyn av anläggningar. 
 
Johan Lundgren (s) 
Område: Översyn av nyttjande av anläggningar, kolumn Fråga: 
Texten under Område ändras till: Översyn avnyttjande av sporthallar. 
Texten kolumn Fråga ändras till: Mäta hur sporthallar nyttjas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på Britt-Inger Hedmans förslag 
varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Sedan ställer ordföranden vart och ett av förlagen under proposition 
varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Johan 
Lundgrens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 

2016 fastställs. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Förslag till internkontrollplan 
 

Utdragsbestyrkande

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 39. 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter år 2016 
 
Område Fråga Metod Vidtagna åtgärder Ansvarig Rapporteras till 

Säkerhet  Sammanställning och 
redovisning av inbrott, 
skadegörelse och övriga 
larmärenden 

Insamling av statistik  Tekniska Kommunchef 

Upphandling Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar enligt 
gällande avtal 

Stickprov på faktura  Stödfunktionen/ 
Upphandling 

Kommunchef 

Översyn av nyttjande av 
sporthallar 

Mäta hur sporthallar nyttjas. Mätning två ggr per 
termin 

 Fritid o Kultur Kommunchef 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar 
hur det fungerar med enskilda 
löneförhandlingar 
/lönetillägg 

Granskning av 
förhandlingsprotokoll 

 Personalenheten Kommunchef 

Fordonsinventering Kontroll av kommunens fordon 
samt om det finns behov av 
avyttring/byte 

Stämma av ägarlista 
från Transportstyrelsen 
mot verksamheterna 

 Stödenheten/ 
Ekonomi 

Kommunchef 
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Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 64 
 

 
 
Omdisposition i 
investeringsram 
- Inköp av transportfordon 
till Arbetsmarknads-
enheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Marina Voronova 
. Bengt Norén 
. Kerstin Olla Grahn 

Ks § 40 Dnr 00061/2015 041 
 
Arbetsmarknadsenheten är i behov av ett mindre transportfordon med flak. 
Verksamheten har under senare tid avyttrat två äldre transportfordon, varav 
det ena löstes in av försäkringsbolag efter en skada. I dagsläget finns inga 
nyinvesteringar av fordon inlagda i investeringsplanen. Då verksamheten 
bedöms vara i behov av ett transportfordon äskas nu om en utökad 
investeringsram enligt bifogade skrivelse. 
 
Arbetsmarknadsenheten har idag tre fordon; en minibuss och två 
personbilar. Samtliga fordon är av äldre årsmodell.  
 
Tjänsteskrivelser har inlämnats av chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén och kommunchef Kerstin Olla Grahn. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Omdisponering av investeringsmedel medges med 127 tkr, från objekt 

hjullastare till förmån för inköp av transportfordon i 
arbetsmarknadsenheten. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03k-10 
Tjänsteskrivelse  Kerstin Olla Grahn 
Tjänsteskrivelse  Bengt Norén 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 65 
 

 
 
Avrop av lån 
- Arvidsjaurs Flygplats 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Arvidsjaur Flygplats AB 
. Kommunfullmäktige 
. AKAB 

Ks § 41 Dnr 00210/2015 998 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-27 § 144 att bevilja Arvidsjaurs 
flygplats AB ett lån om 10 Mkr för åren 2015-2016 för investering i 
fälthållningsfordon och ramp. I beslutet står att delbelopp kan avropas. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB har i skrivelse begärt delutbetalning med 
6 380 tkr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Arvidsjaur Flygplats AB beviljas utbetalning med 6 380 tkr av beviljat 

lån. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Kf 2015-10-27 § 144 
Avrop av lån Arvidsjaurs Flyglats AB, Ralf Lundberg 

Utdragsbestyrkande

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna  
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 66 
 

 
 
Rekryteringspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 42 Dnr 00009/2015 003
 
Som ett led i att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål för 
medarbetare är en strukturerad process för rekrytering och introduktion en 
förutsättning för framgång. 
 
Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig uppgift, som 
kräver kompetens och vars resultat måste ses som en långsiktig och 
omfattande investering. Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att 
finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Genom att satsa 
tid, engagemang och resurser skapas en god kvalitet genom hela 
rekryteringsprocessen. 
 
I och med att en ny struktur för styrande dokument har antagits av 
kommunfullmäktige 2015-10-27 § 14, innebär det att det nuvarande 
personalpolitiska handlingsprogrammet kommer att delas upp i olika 
policydokument och riktlinjer. Som ett led i den nya strukturen för styrande 
dokument är rekryteringspolicyn det första dokumentet som bryts ur. 
 
Förslaget har varit på remiss hos de politiska partierna. Vid remisstidens 
utgång hade inget yttrande inlämnats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Den del som rör rekryteringspolicy i det personalpolitiska 
handlingsprogrammet upphör att gälla, Kf § 147 2012-10-29. 

 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  Kerstin Olla 
Förslag Ulrica Lundgren 
AuD 2015-01-20 § 3 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 67 
 

 
 
Avgifter för 
serveringstillstånd 
 

Ks § 43 Dnr 00094/2016 998 
 
Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan samt 
för tillsynen av alkoholförsäljning. Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av 
kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns beträffande 
kommunala taxor. 
 
Ansökningsavgiften ska erläggas innan utredning påbörjas. 
Den avgift som tas ut för tillsyn beräknas enligt avgiftsklasser som följer 
omsättningen på alkoholförsäljningen och inte efter antal tillsynstillfällen. 
Omsättning på alkohol avser föregående år och ska lämnas in till 
kommunen på restaurangrapporten. Debiteringen av tillsynsavgifterna sker 
då restaurangrapporterna har kommit in till kommunen.  
 
Avgifterna har legat på samma nivå under många år och eftersom 
verksamheten ska finansieras med avgifter måste dessa höjas. Under 2015 
har ca 70 tkr kommit in för olika avgifter enligt alkohollagen, en försiktig 
beräkning är att höjningen bör innebära att intäkterna ökar med 20-30 tkr. 
Antalet nyansökningar varierar mellan åren, liksom intäkterna. 
 
Förslag till förändrade avgifter för serveringstillstånd har upprättats. 
 
Socialnämnden har 2016-03-14 § 20 beslutat att förslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till avgifter för serveringstillstånd och att avgifterna föreslås 
gälla från och med 2016-06-01. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Avgifter för serveringstillstånd fastställs. 

2. Avgifterna börjar gälla 2016-06-01. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Sn 2016-03-14 § 20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 68 
 

 
 
Reglemente för 
kommunstyrelsen 
 

Ks § 44 Dnr 00188/2015 003 
 
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 
 
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 
 
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av 
kommunfullmäktig reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för kommunstyrelsen fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 73 upphör att gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2016-02-29 
Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 69 
 

 
 
Reglemente för 
socialnämnden 
 

Ks § 45 Dnr 00189/2015 003 
 
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 
 
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 
 
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av 
kommunfullmäktig reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för socialnämnden fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 54 upphör att gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2016-03-22 70 
 

 
 
Reglemente för 
barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Ks § 46 Dnr 00190/2015 003 
 
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 
 
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 
 
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av 
kommunfullmäktig reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 53 upphör att gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 71 
 

 
 
Reglemente för 
miljö-, bygg och 
hälsoskyddsnämnden 
 

Ks § 47 Dnr 00191/2015 003 
 
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 
 
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 
 
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av 
kommunfullmäktig reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 67 upphör att gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande
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Gemensamma 
bestämmelser för 
kommunstyrelsen och 
nämnder 
 

Ks § 48 Dnr 00095/2016 003 
 
Kommunallagens 6 kapitel 32 §, anger att kommunfullmäktige ska utfärda 
reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. 
 
Dokumentet "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder" 
reglerar arbetsformer m.m. för styrelsen och nämnder. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28 § 13 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Förslag till bestämmelser 

Utdragsbestyrkande
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Motion 
- Översyn av ägardirektiv 
och bolagsordning för 
kommunala bolag 
 

Ks § 49 Dnr 00184/2015 009 
 
Centerpartiets fullmäktigegrupp har via Martin Nilsson lämnat in följande 
motion: 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige (Kf) är ytterst ansvarig för styrningen av de 
kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar och skall följa 
upp att bolagen lever upp till ägarens vilja och inriktning". 
Kf har 2014-04-14 § 70 antagit "Övergripande mål för 2016-2019. Med 
anledning av detta finns anledning att omarbeta ägardirektiv och 
bolagsordningarna till de kommunala bolagen så att även bolagen från 2016 
har uppdaterade bolagsordningar och ägardirektiv som harmoniserar med 
av KF antagna Övergripande mål. 
 
Arvidsjaur kommun AB:s (AKAB) ägardirektiv är inte helt tydliga 
avseende vilken roll ägarna vill att AKAB skall utgöra, här krävs att Kf blir 
tydligare. 
 
Någon översyn av bolagens verksamhet har under åren inte heller 
genomfört, vilket innebär att såväl Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur 
Energibolag AB som Arvidsjaur Flygplats AB ägnar sig ut uthyrning av 
bostäder i större eller mindre omfattning. En stor verksamhet inom 
Energibolaget är uthyrning av industrilokaler, vilket också är en del av 
Flygplatsbolagets verksamhet. 
 
Sammantaget föreligger ett behov av att genomföra en översyn innebärande 
att verksamheterna i bolagen renodlas till bolagens huvudsyfte. En sådan 
översyn bör pröva såväl samordning av verksamhet som överföring av 
tillgångar. 
 
Betydelsen av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för att Arvidsjaur som 
kommun skall få tillväxt är oomtvistad. Stor enighet finns också kring 
betydelsen av alla ideella organisationer som tillhandahåller olika 
aktiviteter. Alla dessa föreningar är starkt beroende av "sponsring" från 
näringslivet och utan det fantastiska stöd som näringslivet ger skulle inte 
utbudet vara så stort. De kommunala bolagen är också en del av 
näringslivet i Arvidsjaur, men tyvärr deltar inte alla bolagen i stöd till 
föreningar. Av ägardirektiven framgår inte någon styrning från 
ägarna, utan respektive bolag har att ta beslut i frågan. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2016-02-29 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 74 
 

 forts. Ks § 49 
 
Centerpartiet yrkar att: 
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen (KS) tydliggöra 
AKAB:s uppdrag genom en översyn av ägardirektiven och bolagsordning. 

2. Uppdra till AKAB att göra en konsekvensanalys av renodling av 
verksamheten antingen genom samordning av verksamheten eller genom 
överföring av egendom och verksamhet. 

3. Uppdrar till AKAB att, i samråd med bolagen, genomföra en översyn av 
ägardirektiven och bolagsordning för de kommunala bolagen varvid det 
tydligt skall framgå: 
 

a) Ett tydligt uppdrag 
b) Mätbara mål 
c) Miljömål 
d) Ekonomiska mål 
e) Sponsringspolicy 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 § 90 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsen och AKAB har 
tagit fram förslag till ägarstyrningspolicy, ny bolagsordning och nytt 
ägardirektiv för samtliga bolag. 
 

Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till personal- och arbetsutskottets förslag. 
 
Björn Lundberg (s) 
Bifall till beslutspunkt 1. 
Beslutspunkt 2 stryks. Ytterligare två beslutspunkter läggs till, i huvudsak i 
enlighet med det första och sista yrkandena i motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer personal- och arbetsutskottets förslag och Björn 
Lundbergs förslag mot varandra, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen 
bifallit Björn Lundbergs förslag. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 75 
 

 forts. Ks § 49 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls.  

2. Kommunfullmäktige lämnar följande uppdrag; 
 

- Kommunstyrelsen ska tydliggöra AKAB:s uppdrag genom en översyn
   av ägardirektiven och bolagsordning 
 

- AKAB ska, i samråd med bolagen, genomföra en översyn av 
ägardirektiven och bolagsordningarna för de kommunala bolagen varvid 
det tydligt skall framgå; 
 

a) Ett tydligt uppdrag 
b) Mätbara mål 
c) Miljömål 
d) Ekonomiska mål 
e) Sponsringspolicy 

 
_____ 
 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) samt Kristina 
Bäckström (c). 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 76 
 

 
 
Ägarstyrningspolicy 
 

Ks § 50 Dnr 00096/2016 003
 
Vid ägarstyrning av kommunägda bolag måste två regelsystem beaktas; 
kommunallagen och aktiebolagslagen. Bolagets verksamhet ska, tillsammans 
med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapa nytta för 
medborgarna. 
 
Verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet med bolagets 
verksamhet fastställs i bolagsordningen tillsammans med fullmäktiges rätt att 
ta ställning i frågor som är av principiell betydelse. 
 
Aktiv ägarstyrning innebär både att ställa krav på bolaget och att ge detta, 
inom alla områden, bästa möjliga förutsättningar. Det innebär bland annat att 
löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier 
och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt hur verk-
samheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. 
 
Ägarstyrningspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag har upprättats. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Ägarstyrningspolicyn antas ej. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer personal- och arbetsutskottets förslag och Björn 
Lundbergs förslag mot varandra, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen 
bifallit Björn Lundbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ägarstyrningspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag antas ej. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 51 Dnr 000097/2016 998
 
Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB 
  
En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 
 
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 
som gäller för aktiebolaget. 
 
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 
 
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande 
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 52 Dnr 00097/2016 998
 
Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB 
  
Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 
kommunala bolagen bör uppnå. 
 
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 
och villkor för verksamheten. 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 53 Dnr 00098/2016 994
 
Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB 
  
En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 
 
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 
som gäller för aktiebolaget. 
 
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 54 Dnr 00098/2016 994
 
Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB 
  
Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 
kommunala bolagen bör uppnå. 
 
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 
och villkor för verksamheten. 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande 
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 55 Dnr 00099/2016 993
 
Bolagsordning - Arvidsjaur Energi AB 
  
En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 
 
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 
som gäller för aktiebolaget. 
 
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB har varit föremål för översyn.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
 

Ks § 56 Dnr 00099/2016 993
 
Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB 
 
Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 
kommunala bolagen bör uppnå. 
 
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 
och villkor för verksamheten. 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB har varit föremål för översyn.  
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn samt 
det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn av 
ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag (dnr 184/2015). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för översyn av laglighet och koncernövergripande samsyn 

samt det uppdrag som lämnats vid behandlingen av motion om översyn 
av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag  
(dnr 184/2015). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2016-02-29 
Arbetsgruppens förslag 

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtprogram för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 

Ks § 57 Dnr 00130/2014 019
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-30 att anta ett särskilt tillväxtprogram 
för perioden 2007-2013. Syftet med tillväxtprogrammet var att samordna 
kommunens ansträngningar för tillväxt. Programmet reviderades hösten 
2013 och våren 2014 och tanken var att det skulle fastställas efter det att den 
nya översiktsplanen var klar och beslutad. Inför arbetet med översynen av 
översiktsplanen beslutades att planen skulle kallas översikts- och tillväxtplan 
och även ges ett bredare innehåll än den tidigare översiktsplanen. 
 
Den nya översikts- och tillväxtplanen som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2015-11-24 innehåller många konkreta åtgärder som 
ska bidra till att det skapas tillväxt i kommunen. I praktiken innebär det att 
det innehåll som skulle finnas i tillväxtprogrammet nu redan finns i 
översikts- och tillväxtplanen. Att i detta läge ta fram ytterligare ett 
styrdokument med snarlikt innehåll bedöms som överflödigt.  
I stället har en bilaga till översiktsplanen skapats där alla konkreta åtgärder 
som ska genomföras framgår. Detta bedöms vara en tillräcklig vägledning 
för den politiska styrningen av tillväxtfrågorna samtidigt som verksamheten 
får konkreta åtaganden att förhålla sig till. 
 
Den nu gällande översikts- och tillväxtplanen har tagits fram på samma sätt 
som tidigare tillväxtprogram, d.v.s. i dialog med medborgare, företag, 
föreningar och andra intressenter och samarbetspartners. 
 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn föreslår i tjänsteskrivelse att 
kommunfullmäktige föreslås besluta att översikts- och tillväxtplanen även 
ska utgöra tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Med hänvisning till att översikts- och tillväxtplanen, som fastställdes av 

fullmäktige 2015-11-24 § 175, innehåller förutsättningar, 
rekommendationer och konsekvenser för kommunens utveckling ska 
den även utgöra tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 16 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2016-02-29 
Tjänsteskrivelse  Kerstin Olla Grahn 

Utdragsbestyrkande
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Bokslut/Årsredovisning år 
2015 
– Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 58 Dnr 00055/2016 042
 
Bokslut/ årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun. 
 
Budgetavräkning tkr Budget Redovisat Utfall mot 
 2015 2015 budget 2015 
 
Verksamhetens intäkter 149 064 169 719 20 653 
Verksamhetens kostnader  -537 632 -544 581 -6 949 
Av- och nedskrivningar -12 900 -13 601 -701 
    
Verksamhetens nettokostnader -401 468 -388 463 13 003 
    
Skatteintäkter 283 308 281 594 -1 714 
Generella statsbidrag och utjämning 119 550 118 734 -816 
Finansiella intäkter 1 000 1 057 57 
Finansiella kostnader -100 -60 40 
    
Resultat före extraordinära poster 2 290 12 862 10 572 
    
Årets resultat 2 290 12 862 10 572 
 
Kommunens resultat för 2015 ger ett överskott med 12,9 Mkr. Avvikelsen 
mot budgeterat resultat är 10,6  Mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 
20,6 Mkr jämfört med budget. Statliga riktade bidrag har erhållits i större 
omfattning än förväntat till skola, vård och omsorg. Härutöver har bidrag 
från Migrationsverket till följd av ökat mottagande av olika flykting-
kategorier. Fora har för 2004 utbetalat 4,3 Mkr. 
Verksamhetens kostnader är 7 Mkr högre än budget. 
Här ingår extra pensionsinlösen med 4,3 Mkr motsvarande kostnad för 
erhållen återbetalning från Fora. Flyktingmottagandet har behövt ökade 
resurser. 
Kostnaderna för avskrivning blev högre än budgeterat med 0,7 Mkr.  
Skatteintäkterna blev 1,7 Mkr lägre än budgeterat p g a lägre utfall i 
skatteunderlaget än beräknat. Generella bidrag blev också lägre än 
budgeterat med 0,8 mkr. 
 
Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2014 utom miljö- 
bygg- och hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 0,7 mkr högre 
nettokostnader  än budgeterat. Avvikelsen beror på fler kostsamma 
utryckningar i Räddningstjänsten. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 58 
 
Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 3,8 Mkr som är 1Mkr bättre 
än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor. Arvidsjaurs 
Flygplats AB har driftsbidrag och kostnadstäckning från kommunen med 5,2 
Mkr och koncernbidrag med 1,5 Mkr. Övriga dotterbolag har positivt 
resultat och dessutom kunnat avsätta medel för framtiden i obeskattade 
reserver. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning för år 2015 godkänns. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2015 
- Vatten och avlopp (VA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 59 Dnr 00055/2016 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 2015 utifrån gällande 
riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2015 för kommunens VA-verksamhet godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 

Utdragsbestyrkande
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Blad
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Gemensamma 
planeringsförutsättningar 
inför 2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 60 Dnr 00056/2016 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 2017-2019 tas upp till 
behandling. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019 fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 62 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 

Utdragsbestyrkande
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Förvärv av fastigheten 
Länsmansgärdan 9 
(Hälsocentralen) 
 

Ks § 61 Dnr 00056/2015 253
 
Överläggningar har förts om förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 
(Hälsocentralen) av Landstingsfastigheter.  
Bakgrunden är att kommunen är i behov av ytterligare vårdplatser och ser 
möjligheter att ställa i ordning dessa i byggnaden istället för i den 
tillbyggnad av Ringelsta som tidigare planerats. 
 
På Länsmansgärdan har socialnämnden för närvarande vårdverksamhet i 
form av äldreboende och korttidsplatser (rehab). Kommunn är landstingets 
största hyresgäst med drygt 5000 m2. 
 
Kommunens hyreskontrakt löper t.o.m. 2025-05-31. 
 
Socialnämndens planer 

‐ Socialtjänsten vill skapa ett centrum för äldrevård på Hälsocentralen.  
‐ Hemtjänsten flyttar från kommunhuset in i nuvarande Kommunrehabs 

lokaler. 
‐ Kommunrehab flyttar till nuvarande Landstinglokalerna ”avd 2 C”. 

Vilket är närmare kommunens äldreboende. 
‐ Biståndshandläggarna flyttar från kommunhuset in i kontorslokaler i 

fastigheten i närhet till verksamheterna och till landstingets hälso- och 
sjukvård för vårdplaneringar.  

 
Fastigheten 
Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1950-talet och är tillbyggd på 
1980-talet. Den har en bruttoarea på 20 932 m2 med en uthyrningsbar yta på 
12 924 m2. Nuvarande hyresgäster är Landstinget (4 240 m2), A-hälsan  
(268 m2), Försäkringskassan (702 m2), Arvidsjaurs kommun (5 171 m2). 
2 543 m2 är vakanta. 
 
Ekonomisk analys 
Köpeskilling är överenskommet till det som vid tiden för köpet är bokfört 
värde. (ca 12 milj kr) Landstinget avser att minska sin lokalyta något så 
hyresintäkterna kan minska med ca 300-500 tkr jämfört med upprättad 
kalkyl. Omkostnader för de ombyggnationer Landstinget behöver blir dock 
kostnadsneutralt eftersom det läggs på hyran eller bekostas av Landstinget. 
Landstinget har lovat teckna ett 10-årigt hyresavtal med nuvarande 
hyresnivå. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelser Sara Persson 

Utdragsbestyrkande
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 forts. Ks § 61 
 
Drift och underhållskostnader 5600 (varav 2,2 i media) 
Planerat underhåll 1 000 
Avskrivning 12,5 mkr 20 år 3% 
kalkylränta 1 000 
Hyresintäkter: -9 500 (6 mkr från kommunen) 
Summa -1 900 
 
Det finns idag ca 2500 m2 lediga lokaler som kan hyras ut externt eller som 
kan möjliggöra interna omflyttningar för att effektivisera lokalutnyttjandet 
och frigöra andra lokaler. 
 
Kostnaderna för ombyggnationer och egna interna omflyttningar för att 
skapa fler kommunala vårdplatser är inte kostnadsberäknat men det bedöms 
inte kräva särskilt stora åtgärder och jämfört med alternativet att bygga nytt 
så är detta betydligt mycket mer kostnadseffektivt. 
 
Fastighetschef Sara Persson har 2016-03-02 lämnat kompletteringar till 
ärendet samt lämnat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arvidsjaurs kommun förvärvar fastigheten Länsmansgärdan 9 av 

Landstingsfastigheter för en köpeskilling om bokfört värde (ca 12 
miljoner kr) och i övrigt enligt de villkor som kan finnas skäl i att 
föreskriva eller acceptera. 

2. Drift- och investeringskostnader ska införlivas i kommande 
budgetarbete i den mån de kan beräknas. 

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att medverka till att upprätta 
erforderliga handlingar för köp och hyresavtal. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman och kommunchef Kerstin 
Olla Grahn får i uppdrag att underteckna för förvärvet erforderliga 
handlingar. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelser Sara Persson 

Utdragsbestyrkande
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Borgen för Arvidsjaur 
Flygplats AB 
– Hyrköp av pelletspanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 62 Dnr 00059/2016 998 
 
Arvidsjaurs Flygplats AB ansöker om kommunal borgen för hyrköp av 
pelletspanna. Bolaget är i stort behov av att förbättra uppvärmnings-
möjligheterna då nuvarande värmepanna inte klarar det energibehov som 
krävs. 
 
Flygplatsen har tidigare fört en diskussion med Arvidsjaurs Energi AB om 
möjligheten att med energibolagets hjälp införskaffa en ny panna. Vid 
samtal med energibolagets VD framgår att energibolaget tidigare för 
flygplatsens räkning undersökt marknaden, men inte lyckas hitta en panna 
till bra pris. Kostnaden för den nya pannan är 69 820 kr per månad med en 
avtalstid på 60 månader. 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2016-03-16 § 16 behandlat ärendet och 
föreslår att ansökan om kommunal borgen avslås samt att Arvidsjaur 
Flygplats AB ska föra diskussioner med Arvidsjaur Energi AB rörande 
förvärv av ny pelletspanna samt värmedistribution – med syfte att uppnå 
största möjliga koncernnytta. Finansiering bör ske inom koncernen. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Begäran om borgen avslås. 
 
Johan Lundgren (s) 
Begäran om borgen beviljas, med hänvisning till att värmedistribution till 
flygplatsen måste säkerställas. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Bjarne Halds förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arvidsjaur Flygplats AB’s begäran om borgen för hyrköp av 

pelletspanna avslås. 
_____ 
 
 
Reservationer 
Johan Lundgren (s), Margoth Holmqvist (v) samt Marin Nilsson (c). 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-02´3-10 
Tjänsteskrivelse  Kerstin Olla Grahn 
Ansökan – AFAB AKAB 2016-03-16 § 16 

Utdragsbestyrkande
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Stämmodirektiv till 
Arvidsjaur 
Kommunföretag AB’s 
bolagsstämma år 2016 

Ks § 63 Dnr 00104/2016 107 
 
Enligt Aktiebolagslagen 7 kap. § 16 utövas aktieägarens initiativrätt vid 
bolagsstämman. Kommunens initiativrätt ska skriftligen vara styrelsen tillhanda 
senast en vecka före bolagsstämman då kallelse utfärdas. 
 
Eftersom delar av fullmäktiges presidium utsetts som ombud har Björn 
Lundberg i egenskap av 2:e vice ordförande i fullmäktige lämnat förslag till 
stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s (AKAB) bolagsstämma 
år 2016. 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Marcus Lundberg (s) 
AKAB ska under 2016 sätta ekonomiska mål för kommunens samtliga bolag. 
AKAB ska aktivt verka för att minska bolagens ekonomiska stöd från 
kommunen. 
 

Bjarne Hald (c) 
AKAB’s och dotterbolagens arvoden ska följa kommunens årliga omräkning, 
dvs arvodena omräknas årligen med den procentuella förändringen av 
inkomstbasbeloppet. 
 

Björn Lundberg (s) 
AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträde skriftligen redovisa 
AKAB’s plan för arbetet med ökad koncernsamverkan enligt ägardirektivet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer vart och ett av förslagen under proposition varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen bifallit samtliga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur kommunföretags 
bolagsstämma 2016: 
 

AKAB ska under 2016 sätta ekonomiska mål för kommunens samtliga 
bolag. 
 

AKAB ska aktivt verka för att minska bolagens ekonomiska stöd från 
kommunen. 
 

AKAB’s och dotterbolagens arvoden ska följa kommunens årliga 
omräkning. 
 

AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträde skriftligen 
redovisa AKAB’s plan för arbetet med ökad koncernsamverkan enligt 
ägardirektivet. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna  

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad
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Utökad ram 
- Investeringsbehov och 
drift - Bredband, 
utbyggnation digital 
kommunikation 
 

Ks § 64 Dnr 00061/2015 041
 
Sedan 2015 har kommunen deltagit i utredningar av olika länsgemensamma 
lösningar för utbyggnad av digital kommunikation, vilket bland annat 
inneburit att reinvesteringar och andra kostsamma åtgärder har skjutits på 
framtiden. Verkligheten har nu hunnit ikapp och förbi i flera avseenden. 
Dessutom ställer PTS från och med 2016 nya och betydligt hårdare krav på 
höjd tillförlitlighet och tillgänglighet som gör att kommunen måste rusta upp 
befintligt nät. 
 
Den lösning som fullmäktige gett klartecken till att fortsätta utreda ä IP 
Only, samverkan mellan privat och offentlig sektor. I dagsläget har de flesta 
av Norrbottens kommuner som visat intresse för IP Only klivit av. Kvar är 
endast Arvidsjaur och Älvsbyns kommuner. 
 
Exempel på åtgärder som måste vidtas under 2016 om kommunen själv ska 
ombesörja utbyggnad: 
 
- (I) Byte gammal utrustning. Minimikostnad 500 tkr 
- (D) Sammanställning av befintlig dokumentation 

 - Projektanställning 4 månader. Ca 135 tkr 
- (D) Hantering markavtal 

 - Projektanställning 4 månader. Ca 240 tkr 
- (I) Medfinansiering 50% till ansökan tillväxtverket. Ca 1000 tkr 
- (I) Samförläggning kanalisation i Hedberg. Ca 100 tkr. 
- (D?) Kostnader Vattenfalls ombyggnation. Ca: 250-750 tkr. 
- (D?) Kostnader i samband med utbyggnad/förtätning av fibernätet i 

 kommunen. Beror bl.a. på taxan *). 
 

(I) Investering 
(D) Drift 
(D?) Kan bli både drift & investering. 
 
*) Beroende på hur taxan utformas för anslutningsavgift i samband med förtätning och 
utbyggnad kan det belasta kommunens ekonomi i olika grad. 
 
Stadsnätschef/IT-strateg Glen Eriksson har inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet.  
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Eklund Eku 2016-03-10 
Eku 2016-01-20 Komplettering Glen Eriksson 
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson Ks 2016-02-09 § 19 Återremiss 

Utdragsbestyrkande 
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Blad
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forts. Ks § 64 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 19 att återremittera ärendet för 
komplettering enligt följande: 
 
Ärendet återremitteras för komplettering enligt följande; 

- Redovisningen ska bygga på en affärsmodell där matchning sker av 
kostnader mot intäkter. 

- Olika verksamhetsområden ska särredovisas, ex tv-nätet, antal 
anslutningar, kabeldragning m.m. Här ska även framgå antalet 
abonnenter. 

- Jämförelse ska ske med hur jämförbara kommuner har sin 
resultatutveckling i sina stadsnät. 

 
Glen Eriksson har inlämnat komplettering i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Driftbudget utökas med tillkommande generella intäkter om 7,2 Mkr; 

 

- utökad driftbudgetram 2016 för Stadsnät med 1 620 tkr till 1 650 tkr 
  i nettokostnader exklusive kapitalkostnader 
 

- utökad investeringsram för stadsnät för år 2016 till 3 942 tkr samt 
  för 2017 med 900 tkr. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Eklund Eku 2016-03-10 
Eku 2016-01-20 Komplettering Glen Eriksson 
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson Ks 2016-02-09 § 19 Återremiss 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för 
särredovisning av stadsnät 
 
 
 

Ks § 65 Dnr 00060/2016 005 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 80 att fastställa riktlinjer för 
särredovisning av stadsnät. 
 
Riktlinjerna har reviderats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Riktlinjer för särredovisning av stadsnät antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22 § 80 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Eku 2016-03-10 
Revideringsförslag 

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
 
 

Blad
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Taxa för nyttjande av 
stadsnätet inom 
kommunkoncernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 66 Dnr 00100/2016 051 
 
I Riktlinjer för särredovisning av stadsnät regleras att kommunstyrelsen ska 
fastställa taxa för bredband. 
 
När det gäller taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen är 
förslaget att använda den gängse svarfibertaxa som används av IT 
Norrbotten – 1000 kronor/månad och verksamhetsställe. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen fastställs 

till 1000 kr/månad och verksamhetsställe. 

2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2017. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2015-03-10 
Tjänsteskrivelse  Glen Eriksson 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2016-03-22 96 
 

 
 
Inriktningsbeslut om 
utbyggnad och 
anslutningsavgift till 
stadsnätet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Glen Eriksson 
. Ekonomi 
. Kerstin Olla Grahn 

Ks § 67 Dnr 00101/2016 051 
 
Enligt regeringens digitala agenda och Norrbottens läns regionala 
utvecklingsstrategi, ska kommunerna sträva efter att tillhandahålla 
bredbandsanslutning till sina medborgare. 
 
Under 2015 har Arvidsjaurs kommun inventerat behovet i hela kommunen, 
samt sökt pengar för utbyggnad hos jordbruksverket och kommer att ansöka 
om pengar hos tillväxtverket. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 antagit lokala prioriteringsprinciper för 
utbyggnad av bredband. I Riktlinjer för särredovisning av stadsnät regleras 
att kommunstyrelsen ska fastställa taxa för bredband. 
 
Kommunen står nu inför utbyggnad av bredbandet till icke fibrerade 
områden, vilket innebär att kommunstyrelsen har att fatta inriktningsbeslut 
om taxans utformning för att arbetet ska kunna fortsätta. Efter vidare 
utredning läggs förslag till taxa. 
 
Det finns olika sätt att hantera anslutningsavgifter: 
 

1. Anslutningsavgift fastställs baserad på vad som är sannolikt att minst 
85% av hushållen är villiga att betala. Man kan jämföra med vad ett 
mobilt bredbandsabonnemang kostar. Antag att det är 4000:- dyrare per 
år för ett genomsnittshushåll att använda mobilt bredband jämfört med 
fiberanslutning. På 5 år har man betalt 5*4000=20000 kr mer. Det kan då 
vara rimligt att anta att 20 000kr ink. moms. är en acceptabel nivå.  
 

a. Med anslutningsavgiften, tillsammans med stöd från tillväxtverket och 
jordbruksverket, byggs fibernätet ut så långt pengarna täcker 
kostnaderna. Belastar ej kommunens ekonomi. 
 

b. Med anslutningsavgiften, tillsammans med kommunal medfinansiering, 
stöd från tillväxtverket och jordbruksverket, byggs fibernätet ut i alla 
områden där minst ex. 85% av hushållen ansluter sig. Belastar 
kommunens ekonomi. 
 

En utredning av exakta konsekvenser kostar ca 45 tkr att genomföra. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Två förslag till anslutningsavgift utarbetas enligt punkterna 1 a och 1 b 

ovan. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson 

Utdragsbestyrkande
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Pengar till medfinansiering 
samt utbyggnad av fiber 
och/eller kanalisation 
- Stadsnätet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 68 Dnr 00102/2016 005 
 
Vattenfall bygger om sitt elnät i hela Norrbottens län. Enligt nu gällande 
avtal med Vattenfall kan kommunen samförlägga rör/kanalisation. Vattenfall 
står för arbetet och kommunen för materialet, vilket ger kommunen en unik 
möjlighet att bygga ut fibernätet till en betydligt lägre kostnad i de områden 
där Vattenfall bygger om. 
 
För att kunna ta till vara möjligheten till samförläggning äskas 5 Mkr för 
åtgärden. Pengarna ska finansiera utbyggnad av fiber och/eller kanalisation 
samt till den medfinansiering som krävs för att erhålla det bidrag som söks 
hos Tillväxtverket. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. 5 Mkr anslås till; 

 

- utbyggnad av fiber och/eller kanalisation i samband med Vattenfalls 
  ombyggnad av elnätet 
 

- den medfinansiering som krävs för att erhålla Tillväxtverkets bidrag. 

 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson 

Utdragsbestyrkande
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Arbetsordning för 
kommunfullmäktiges mål-, 
utvärderings- och 
demokratiberedning 
 
 

Ks § 69 Dnr 00210/2015 998 
 
Kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och demokratiberedning har 
2016-03-10 lämnat förslag på revidering av arbetsordningen samt att 
beredningen byter namn till Mål- och demokratiberedningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Beredningens namn ändras till mål- och demokratiberedningen. 

2. Arbetsordning för mål- och demokratiberedningen antas. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 71 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny arbetsordning 

Utdragsbestyrkande
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
kommunstyrelsens 
uppdrag 
 

Ks § 70 Dnr 00321/2015 007 
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
hanteringen av kommunstyrelsens uppdrag. Valet av ganskningsinsats har 
skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 
 
Revisorerna har lämnat följande iakttagelser och bedömningar: 
 
Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad 
utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen 
avgränsade områden) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen 
baseras bland annat på följande iakttagelser och bedömningar: 
 

- Rollfördelningen mellan styrelsen och utskotten är inte helt 
ändamålsenlig. 

 

- Rutiner för beredning av styrelseärenden är inte tillförlitlig. 
 

Vidare är vår revisionella bedömning att kommunstyrelsen i begränsad 
utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen 
avgränsade områden) bedrivs på ett från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Till 
grund för denna bedömning ligger följande iakttagelser och bedömningar: 
 

- Styrning och uppföljning/kontroll saknas i stort inom tre av de fern 
för granskningen utvalda områdena (effektivisering av 
administration, kvalitetsarbete och personalpolitik). 

 

- Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015) 
framgår att styrelsen, för flertalet av de målsättningar som berör 
granskningen, inte redovisar någon måluppfyllelse. Den 
måluppfyllelse som trots allt redovisas är generellt sett låg.  

 
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 

 

- Upprätta dokumenterade rutiner för kommunstyrelsens 
ärendehantering i syfte att säkerställa att hela kommunstyrelsens 
uppdrag kan fullgöras.  

 

- Tydliggör utskottens ansvarsområden i syfte att ge en tydlighet kring 
hur kommunen är organiserad och rollfördelningen mellan politiska 
instanser och verksamheten.  

 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

forts Ks § 70 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnar nedanstående 
förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får, med anledning av revisorernas granskning, 
i uppdrag att 
 
- Upprätta rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering 

- Tydliggöra rollfördelningen mellan ks och utskott, omfattande bland 
annat 
 

- årshjul med tema för kommunstyrelsens sammanträden 
 

- utveckling av ärendehanteringssystem 
 

- uppdatera reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsens 
ansvarsområde 
 

- översyn av utskottsorganisation och ansvarsområden 
 

- tydliggörande av hur uppföljning och kontroll genomförs 
 
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges junisammanträde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot presidiets förslag. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande
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Ändring av 
kommunstyrelsens 
utskottsorganisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 71 Dnr 00120/2013 001 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-10-27 den politiska organisationen för 
innevarande mandatperiod, där två utskott under kommunstyrelsen 
inrättades; ekonomiutskottet och personal- och arbetsutskottet. 
 
Revisorerna har utfört en granskning av kommunstyrelsens uppdrag. De 
pekar bland annat på att utskottens arbetsområden inte är tydligt beskrivna 
samt att rollfördelningen inte heller upplevs helt tydlig. Det har i vissa fall 
funnits en osäkerhet vilket utskott som ska bereda en viss fråga samt att 
rollfördelningen inte heller upplevs som tydlig i kommunorganisationen. 
Vidare har revisorerna inte kunnat styrka att delegationsordningen är skriven 
så att utskotten har delegation att besluta inom ett visst område. 
 
De flesta ärenden som utskotten har att bereda har ett ekonomiskt moment. 
Ett exempel på detta är lönebildning och budgetprocess som går hand i hand 
men behandlas i olika utskott. Kommunens största kostnad, ca 250 - 260 
miljoner av bruttokostnaden, består av löner. 
 
Med nuvarande organisation riskerar ärenden att hamna mellan stolarna, 
med fara att de ”tappas bort”. De gånger individfrågor uppkommer kan de 
delegeras till en mindre grupp, exempelvis ett utskottspresidium med två till 
tre personer. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll och kommunstyrelsens 
ordförande Lotta Åman föreslår, på presidiets och de politiska gruppledarnas 
uppdrag, att kommunstyrelsens nuvarande utskottsorganisation ändras så att 
utskotten slås samman till ett utskott. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunstyrelsens utskottsorganisation ändras genom att personal- och 

arbetsutskottet och ekonomiutskottet slås samman till ett utskott. 

2. Kommunstyrelsen sätter namn på utskottet samt utser ledamöter och 
ersättare. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Stämmodirektiv till 
Kommunförbundet 
Norrbottens 
förbundsfullmäktige i 
Arjeplog 28 april 

Ks § 72 Dnr 000103/2016 107 
 
Inför föreningsstämman i Arjeplog den 28 april har följande förslag till 
stämmodirektiv tagits fram; 
 

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 ske, och ej heller redovisning till 
medborgarna. Därför är det Arvidsjaurs kommuns åsikt att återgå till 
tidigare redovisningsförfarande, vilket innebär särredovisning från och med 
2017 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 2017 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

 
  



KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2016-03-22 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren 1          

 3 Lena Karlsson -          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Ylva Stråhle Andersson 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Margoth Holmqvist 1          

 8 Bjarne Hald 1          

 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 1          

 2 Johnny Bäckström           

 3 Linda Lundberg Stenvall 1 ej tjg          

 4 Mats Åhman           

 5 Lina Karlsson           

 6 Åsa Ögren           

 7 Håkan Sandgren           

 8 Pernilla Granberg 1 ej tjg          

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam 1 ej tjg          

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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