
 
 
 

 

 
Dokum

Styrande

Dokum

Kommun

Dokum

Komm
Komm

R
 

‐
‐
‐
‐

 
 
 
 
 

mentnamn 

e dokument 

mentansvarig

nstyrelsen 

mentinformat

Mål
Arv

fr

unfullm
munful

Resurs

‐ Driftbu
‐ Driftbu
‐ Investe
‐ Investe

        Ar
 

Antagen 
 
 

D

P

g V

1

tion P

l‐ oc
idsja

rån o

mäktige
lmäkti

planer 

udget 20
udgetpl
eringsb
eringsp

rvidsjau

av komm

Dokumenttyp

Plan 

Version 

 

Plan för komm

ch re
aurs

 

och m
 
 
 

es Verk
ges Fin

 

017 
an 2018
udget 2
lan 201

urs kom

unfullmäk

p Fa

Kf 

Se

 

unens mål-, e

esur
s ko

med 2

ksamhe
nansiell

8‐2019 
2017‐20
7‐2021 

mmun 

ktige 2016

astställd/upp

2016-06-20 

enast revider

ekonomi och v

rspla
mm

2017

etsmål 
la mål 2

18 

6‐06‐20 § 

prättad 

rad 

erksamhet 

an i  
mun  

7 

2017‐‐
2017‐2

 

Beslutsin

Kommunf

Giltig till

Tills vidare

‐2020 
2020 

nstans 

fullmäktige 

 

e 



 
 

Vision 
 

Önskat 
 
 
 

MEDB

Kommu

Engage
medbor

Fok

Utveck
ku

Arvid

läge En at

BORGARE /
KUND 

unfullmäktige
mål: 

erade och nöjda
gare och kunde

kusområde: 

kla medborgar-/
unddialog 

 

dsjaur växe

ttraktiv tillv

/ UTV
T

es 

a 
er 

Kommun

Lån

/ 

Fo

Underl
och

VÄRDE

er för en hål

växtkommu

VECKLING /
TILLVÄXT 

nfullmäktiges 

ngsiktig hållbar 
utveckling 

okusområde: 

ätta för närings
h företagande 

 

EGRUND: G

llbar framti

un 

/ 

mål: Kom

G

sliv 

F

Samver
ko

Glädje, respek

id 

EKONOMI 

mmunfullmäkti
mål: 

God ekonomisk
hushållning 

Fokusområde: 

rkan, effektivit
oncerntänkande

 

kt och profess

K

ME

iges 

k 

Kom

Attr

et och 
e 

F

Kom

Arb

sionalitet 

Kommunfullm

EDARBETAR

mmunfullmäkt
mål: 

raktiv arbetsgiv

Fokusområde

mpetensförsörj

betsmiljö 

 

äktiges mål 20

RE 

tiges 

vare  

: 

ning 

016-19 



 

 
 
God eko
Syftet me
tats att ge
 
Finansiell
Mål och r
inryms in
behövs oc
uppdraget
 
Ekonomi
väga ekon
verksamh
 
Kommun
som är av
och bidra
 
Arvidsjau
en rimlig 
ställning. 
	
Samman
	

 Ekon
 

 Ekon
 

 Verk
balan

	

Arvidsjaur
Árviesjávr

onomisk h
d god ekono

enomföra, oc

la mål behöv
riktlinjer för 
om de finan
ckså för att 
t gentemot k

isk hushållni
nomi mot ve
hetens behov

nfullmäktige 
v betydelse f
a till att ekon

urs kommun
handlingsfri

nfattning 

nomin ska g

nomin ska in

ksamheten sk
ns. 

rs kommun 
rien kommuvd

hushållning
omisk hushå
ch inte att få

vs för att be
verksamhet

nsiella målen
främja en ko
kommuninv

ing kan ses i
erksamhet p
v på lång sik

fastställer d
för en god ek
nomi inte ko

n har en förh
ihet. Komm

ge handlingsf

nte belasta k

ka bedrivas m

	

dna 
Mål

Fina

g – finansi
ållning är att
å ekonomisk

tona att eko
ten behövs f

n, det vill säg
ostnadseffek
vånarna tydli

i två dimens
på kort sikt, s
kt.  

de finansiella
konomisk h

ommer att be

hållandevis g
munen ska dä

frihet 

kommande g

med god ek

l‐ och res

ansiella m

iella mål 
t kunna bed
k avkastning

onomin för e
för att visa h
ga en koppli
ktiv och änd
igt. 

sioner; att hu
samt att väg

a målen. Enl
hushållning. 
elasta komm

god finansiel
ärför sträva 

generationer

konomisk hu

sursplan 

mål 

driva den ver
g på skattebe

en restriktio
hur mycket a
ing mellan e
damålsenlig v

ushålla i tide
ga verksamh

ligt kommun
De ekonom

mande gener

ll ställning. D
efter att bib

r 

ushållning oc

2017 oc

rksamhet ma
etalarnas pen

n för verksa
av de olika v
konomi och
verksamhet 

en och över 
etens behov

nallagen ang
miska målen s
rationer. 

Detta är vikt
ehålla/förbä

ch en långsik

ch framåt

an politiskt h
ngar. 

amhetens om
verksamhete
h verksamhe
samt för att

tiden. Det b
v på kort sik

ges de finans
ska ge hand

tigt, eftersom
ättra sin fina

ktigt uthållig

t 

har beslu-

mfattning. 
erna som 
et. Dessa 
t göra 

betyder att 
kt mot 

siella mål 
lingsfrihet 

m den ger 
ansiella 

g ekonomi i 



 

 
 
Finansi
 
 
------------
Årets res
Volymök
skatteun
------------
 
Ett övers
fortsatta s
samheten
Genom a
att: 
 
 Skap
 

 Vidm
 

 Klara
 
I beräknin
möjligt at
där efterfr
 
Att se kos
inte enbar
 
------------
--- 
Soliditete
lika stort
------------
--- 
 
En ekono
av pensio
 
Soliditeten
egna kapi
 
Det egna 
balansen m

 

Arvidsjaur
Árviesjávr

iella mål

---------------
ultat ska un

kningen av 
derlagets ö
---------------

skott i ver
satsningar o

n. Verksamh
att inte förbr

a utrymme f

makthålla anl

a pensionsåt

ngen av bud
tt flytta resur
frågan och b

stnadsföränd
rt följa de år

---------------

en skall upp
t som den u
---------------

omisk stabili
nsutbetalnin

n visar hur s
talet ställt i r

kapitalet ök
mellan tillgå

rs kommun 
rien kommuvd

l 2017‐20

---------------
nder en ma
verksamhe

ökning. 
---------------

ksamheten 
och nyinvest
hetens nettok
ruka alla ska

för oförutse

läggningstill

taganden 

dgetramar sk
rser från ver
ehov ökar. 

dringen öve
rliga svängni

---------------

pgå till min
utestående 
---------------

itet krävs för
ngar. 

stor del av k
relation till k

kar om årets 
ångar och sk

 

dna 
Mål

Fina

020 

---------------
andatperiod
etens nettok

---------------

skapar pol
teringar. De
kostnader k
atteintäkter i

edda kostnad

lgångar 

ka tas hänsyn
rksamheter d

r en längre p
ingarna i ska

---------------

nst 65 % inn
ansvarsförb
---------------

r att kommu

kommunens 
kommunens

resultat är p
kulder upprä

l‐ och res

ansiella m

---------------
d i genoms
kostnader p

---------------

litiskt hand
et är väsentl
kan på längre
i den ordina

der 

n till demog
där efterfråg

period gör d
atteunderlag

---------------

nan 2019. E
bindelsen f
---------------

unen ska kla

 tillgångar so
s totala tillgå

positivt. Men
ätthållas eller

sursplan 

mål 

---------------
nitt motsva
per år ska in

---------------

dlingsutrymm
ligt att ha en
e sikt inte ö
arie verksam

grafiska förän
gan och beh

det möjligt a
get. 

---------------

Eget kapita
för pension
---------------

ara framtida 

om finansier
ångar. 

n för att upp
r förbättras. 

2016 oc

---------------
ara 1 % av s
nte vara hö

---------------

me och mö
n god kostn

öka snabbare
mheten skapa

ndringar och
ov minskar 

att planera m

---------------

l skall sena
er. 
---------------

utmaningar

ras med egn

pnå ökad so
 

ch framåt

---------------
skatteintäk
ögre än 

---------------

öjliggör blan
nadskontroll
e än skattein
as förutsättn

h på så sätt g
 till verksam

mer långsiktig

---------------

ast 2019 var

---------------

r bland anna

na medel dvs

oliditet måste

t 

-------------- 
terna. 

-------------- 

nd annat 
l på verk-
ntäkterna. 
ningar för 

göra det 
mheter 

gt och 

-----------

ra minst 

-----------

at i form 

s. det 

e även 



 

 
 
Med ökan
ökade kos
 
------------
--- 
Nettoinv
med exte
------------
--- 
 
En invest
inte bara b
för komm
kommand
bolag. 
 
Kommun
undvikas 
tidigare dr
tiden. 
 
För avgift
investerin
 
------------
--- 
Kommun
kostnade
försämra
------------
--- 
 
Stora sum
brister ko
Avsättnin
Från och 
 
 
 

Arvidsjaur
Árviesjávr

nde invester
stnader för a

---------------

vesteringarn
erna medel
---------------

tering kan ha
bedöma det

mande gener
de generatio

nens finansie
så långt kan
riftskostnad

tsfinansierad
ngsbudgetar.

---------------

nens tillgån
er. Kommu
as mer än n
---------------

mmor ligger 
ommer värde
ng ska göras 

med 2015 ti

rs kommun 
rien kommuvd

ringsvolymer
avskrivninga

---------------

na för skatt
. 
---------------

a en livsläng
t omedelbara
rationer. När
oner med sto

ella ställning
n ske. Då me
der för reinv

d verksamhe
. 

---------------

ngar ska vå
nens fastig

normalt. Ko
---------------

bundna i ko
et att försäm
i kommune
illämpas en 

 

dna 
Mål

Fina

r ökar värde
ar. 

---------------

tefinansiera

---------------

gd på uppem
a behovet, u
r befolkning
ora fasta kos

g är god. Ing
etod för kom
esteringar m

et och för de

---------------

rdas så att 
gheter och a
mmunens 
---------------

ommunens a
mras och livs
ens budget så
ny internhyr

l‐ och res

ansiella m

et av kommu

---------------

ad verksam

---------------

mot 100 år. D
utan också fö
gsunderlaget
stnader i anlä

ga långfristig
mponentavsk
med investeri

e kommuna

---------------

framtida g
anläggning
naturresurs
---------------

anläggningar
slängden för
å att underh

yresdebiterin

sursplan 

mål 

unens anläg

---------------

mhet bör int

---------------

Därför måst
örsöka beräk
t minskar bli
äggningar. D

ga skulder fin
krivningar e
ingar. Kostn

la företagen

---------------

enerationer
gar ska und
ser ska vård
---------------

r och fastigh
rkortas. 
hållet på sikt
ng som tar si

2017 oc

gningstillgån

---------------

e utan särs

---------------

e man vid in
kna vad inve
ir det viktiga

Detta gäller ä

nns. Extern 
enligt regelve
naden fördel

n upprättas s

---------------

r inte förors
erhållas så 
das. 
---------------

heter. Om un

uppgår till g
ikte på detta

ch framåt

ngar. Detta 

---------------

skild prövni

---------------

nvesteringsti
esteringen b
are att inte b
även komm

upplåning b
erk K3, infö

elas på så sät

särskilda 

---------------

sakas onöd
att värdet i

---------------

nderhåll och

genomsnitte
a. 

t 

innebär ock

-----------

ing ske 

-----------

illfället 
betyder 
binda upp 
unens 

bör 
örs ersätts 
tt framåt i 

-----------

diga 
inte 

-----------

h skötsel 

et i riket. 

kså 



 

 
 
SWOT a
Ur mate

 
Styrkor
Trygghe
Gymnas
Kompet
Bra livsm
Integrat
Koncern
Lokala f
Välskött
Flygplat
Bra eko
God sta
Mark fö
Central 

Hot 
Demogr
omsorg 
Klimat 
Rekryte
Markna
Urbanis
resurser
Ej självk
Synen p
Räntehö
Generat
Generat
Större n
Pålagor 
 

 

Arvidsjaur
Árviesjávr

analys framt
erialet har se

r 
et och närhe
sieskolan / I
tent och kun
miljö  
tion Duktiga
ntänk 
företag 
t kommun 
tsen 
nomi 

andard 
ör bostadsby
mark för ko

rafins utveck

ra personal 
d för uppha

sering, minsk
r 
klara saker, t

på utbildade,
öjningar 
tionsväxling
tionsväxling
nedläggninga

från staten 

rs kommun 
rien kommuvd

tagen av pol
edan nämnd

et 
Integration 
nnig person

a på att ta em

ygge 
ontor/hande

kling för sko

med rätt ko
andling 
kade intäkte

tex strandsk
, stimulansåt

g kompetent
g även i mask
ar,AJB, AMS

 

dna 
Mål

SWO

litiker, verks
er och bolag

al 

mot nyanlän

el 

ola, vård och

mpetens 

er minskade 

kyddet  
tgärd 

t personal  
kinparken 
S 

l‐ och res

OT‐analy

samhet och 
g listat de vi

nda 

Sv
De
At
pe
Ko
Up
Sår
Up
Up
Sim
Fri
Ek
oc
Äg
Bo
Bo
 

h 
M
Ny
för
Ge
sam
Int
Sam
At
ku
Go
Vi
Til
Int
som
Hu
Fly
för
Sam
Ro

sursplan 

ys 

bolag. 
ktigaste. 

vagheter 
emografins u
tt kunna rekr
rsonalen på 
ommunikati
ppnå likvärd
rbarheten i a
ppföljning av
ppföljning. Å
m och sport
itidsanläggn
konomin, kla
h regler 

gardirektiv 
ostäder, kans
ostadspolitis

öjligheter 
yanlända. Pr
r att underlä
eografiska lä
mordning 
ternationell 
marbete me
ttraktiv kom
ultur 
ott företagsk
ttjåkk 
llmötesgå te
ternationellt
mmartid?  
ur ska vi ska
yget strävar 
r lokalbefolk
mordna med

otavdrag för 

2017 oc

utveckling fö
rytera och b
alla nivåer. 
on och styrn

dig utbildnin
att vara en li
v fattade be
Återkoppling
hall? När? 2
ingars skick
ara av invest

ske för lite? 
kt handlings

rioritera utbi
ätta. 
äget. Flyget b

miljö, lyckad
d grannkom
mun bra för

klimat 

stnäringen 
t varumärke,

apa andra int
efter att få f
kningen.   
d övriga bol
hyreslägenh

ch framåt

för vård, sko
behålla den k

ning. Brist p
ng 
iten kommu
slut. Vem? N
g. 

223 milj kr.. 
k 
teringsbeho

Priser, trygg
sprogram ej 

ildning, prak

bla, bra läge

d integration
mmuner 
rskola o sko

, direktflyg ä

täkter? 
fram  en bra

lag 
heter? 

t 

ola och omso
kunniga 

på tillit 

un.  
När? 

vet, nya krav

ghetsboende
framtaget 

ktik och stöd

e för 

n av nyanlän

ola, fritid o 

även 

a produkt äv

org 

v 

e. 

d 

nda. 

ven 



 

 
 
 

 

6 1

6 1

6 2

6 2

6 3

6 3

6 4

6 4

6 5

Ant
Perso

Arvidsjaur
Árviesjávr

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2

tal
oner

rs kommun 
rien kommuvd

 

2015 2017

Folkmängd

dna 
Mål

Befo

7 2019

l‐ och res

olknings

2021 20

sursplan 

utvecklin

023 2025

2017 oc

ng SCB 

2027

ch framåt

2029 203

t 

31 2033

Å
 

År



 

 
 
	
Prisi
kom
verk

		

Pers

Övri

Prisi
kom
verk

 
 

 

Arvidsjaur
Árviesjávr

index	
munal	
ksamhet	

onalkostna

g	förbrukn

index	
munal	
ksamhet	

rs kommun 
rien kommuvd

20

ad	

ning	

2,4

 

dna 
Mål

Lön

	

012	 2

2,8	

1,6	

40%	 2,2

l‐ och res

ner och 

	

2013	

2,7	

1,1	

20%	 2

sursplan 

priser 

	

2014	

2,6	

1,5	

2,20%	

2017 oc

	

2015	

3	

2,2	

2,80%	

ch framåt

	

2016	

3,2	

2,4	

3,00%	

t 

2017

3,5

2,7

3,20%

	

7	

5	

7	

%	



 

 
 
 

Komp
 
 Ers

Frå
del 

 

 Inv
bud
inve
och

 

 För
 
 

Intern
Beräkna
 
 

Skatte
Budget b
 
 

 

Arvidsjaur
Árviesjávr

ponentav

sättning/kom
ån och med 2
utrangeras d

vesteringsbud
dget för inve
esteringsplan

h avgiftsfinan

rändring för

nhyra 
as enligt 201

euttag 
beräknas uta

rs kommun 
rien kommuvd

vskrivnin

mplettering 
2015 skall er
därvid. 

dget ska upp
esteringsobje
n för ytterlig
nsierade inv

r ett längre p

5 års model

an skattehöj

 

dna 
Mål

Övr

ngar 

av inventari
rsättning/ut

prättas unde
ekt under de
gare tre år. I

vesteringar. 

planeringspe

ll. Fördelnin

jning 

l‐ och res

iga utgån

ier ska som h
tbyte/reinve

er våren före
e två komm
Investerings

erspektiv sär

ng av kommu

sursplan 

ngspunk

huvudregel 
estering betr

e budgetåret
ande åren sa
budgeten sk

skilt med tan

unhusets int

2017 oc

kter 

har tidigare 
raktas som e

t. Investering
amt en mer 
ka delas upp 

nke på upph

ternhyror ha

ch framåt

räknats som
en investerin

gsbudget sk
översiktlig 

p i skattefina

handlingsför

ar fördelats p

t 

m underhåll. 
ng. Utbytt 

ka innehålla 

nsierade 

rfarandet. 

per nämnd. 



 

 

 
Ordförand
Förvaltnin
 
Verksam
Kommuns
om att Arv
önskat läge
Arbetet utg
och Professio
 
Kommuns
kommunö
personal, I
egen kärnv
samhällsby
och integra
 
Verksamhe
Med Medb
med ansva
service och
till vår ege
 
 
Utvecklin
Såväl omv
gör att vi m
att digitalis
annat ären
Upphandli
påbörjas h
extra inled
säkerhet i v
kostnadsef
och behöv
dessutom u
vilket inte 
administra
resursförst
 
Efterfrågan
bedöms bl
Verksamhe
EU:s struk
innevarand
kommunen
sårbar och
resursförst
näringslivs
kommunen
form av sn
tillstånd. H
2016. 
 

Arvidsjaur
Árviesjávr

de: Lotta Åm
ngschef: Kers

mhet och up
styrelsen arbe
vidsjaur växer f
e om att vara
går från värd
onalitet. 

styrelsens för
övergripande 
IT, informatio
verksamhet i 
yggnad, kultu
ation samt nä

etsidé: 
borgaren och
arsfullt använ
h stöd till Arv
n kommunor

ngstendens
världen som d
måste öka tak
sera olika arb

ndehantering 
ing av nytt är

hösten 2016. E
dningsvis, men
verksamheten
ffektivitet. IT
ver resursförs
under några å
håller i längd

ationen är hår
tärkning. 

n på insatser 
li fortsatt hög
eten finansier

kturfonder. D
de programpe
n ansökt om,

h hårt belastad
tärkning. Det
sverksamhete
ns samhällsby

nabb hanterin
Här har resurs

rs kommun 
rien kommuvd

an 
tin Olla Grah

ppdrag 
etar utifrån fu
för en hållbar f

a En attraktiv 
degrunden om

rvaltning svar
stödprocesse
on och admin
form av kom

ur och fritid, a
äringsliv och 

h Näringsidka
ndande av ska
vidsjaurborna
rganisation. 

ser 2017-201
det egna krave
kten när det g
betsprocesser.
och införand

rendehanterin
En ökad digit
n leder på sik
n och ökad 

T-enheten får 
stärkning. Ver
år haft reduc

den. Även den
rt belastad oc

från näringsl
g under planp
ras till viss de

De medel som
eriod var lägr
, vilket gör ve
d. Här behöv
t hårda trycke
en medför oc
yggnadsarbet

ng av planpro
sförstärkning

dna 
M

K

hn 

ullmäktiges vi
framtid med et
tillväxtkommu

m Glädje, Resp

rar för 
er inom ekono
nistration sam

mmunalteknik
arbetsmarkna
turism. 

aren i fokus sk
attemedlen ge
a, näringslive

19 
et på effektiv
gäller arbetet 
. Det gäller b

de av e-tjänste
ngssystem 
talisering kos
kt till större 

ett utökat an
rksamheten h
erad bemann
n centrala 
ch behöver 

livskontorets 
perioden. 
el av medel fr

m beviljades fö
re än vad 
erksamheten 
vs en 
et på 
kså ökade kra
te bland anna
ocesser och 
g skett redan u

Mål‐ och r

Kommun

ision 
tt 

un. 
pekt 

omi, 
mt 
k och 
ad 

ka vi 
e god 
t och 

vitet 
med 

bland 
er. 

star 

nsvar 
har 
ning, 

 sida 

rån 
för 

av på 
at i 

under 

resurspla

nstyrels

Inom arbet
se att de pe
allt större b
tillräckliga r
med insatse
insatser för
via medel f
 
Kultur- och
utveckling 
fått en mer
Kommune
minoritetla
kulturarv so
handlingspl
reglerar hur
samiskt min
 
Betydelsen 
åtgärder ök
ett utökat u
integration
statsbidrag.
samma org
vilket unde
verksamhet
Samhällsutv
ställer allt s
planproces
 
Samverkan
planperiode
Vi för idag 
och kommu
områden. 
 

an 2017‐

sen 

tsmarknads- o
ersoner som s
behov av kval
resurser för a
er inom arbet
r nyanlända k
från staten. 

h fritidsfrågor
och det sami
framträdand

n har av state
gen. Den sam
om ska tydlig
lan som tagit
r kommunen
noritetsspråk

av kultur och
kar. Kultur- o
uppdrag i arb
sverksamhet.
. Fritidsfrågo

ganisation tills
rlättar möjlig
tsområdet. 
vecklingen m
törre krav på
ser. 

inom koncer
en liksom sam
diskussioner
ungrupper om

‐2019 

och integratio
skrivs in i ver
lificerade insa
att kunna erb
tsmarknadso

kommer att ku

rna inklusive
iska förvaltnin
de roll under 
en tilldelats a
miska kulture
ggöras, bland 
ts fram. Hand
n ska arbeta fö
k, kultur och n

h fritid som t
och fritidsverk
betet med kom
. Detta finans

orna har nu sa
sammans me
gheten att utv

med avseende 
å snabba flexi

rnen behöver
mverkan med
r med flera en
m samverkan

 

onsområdet k
rksamheterna
atser. Idag sa
juda tillräckli
mrådet. Ökad
unna finansie

 landsbygds-
ngsområdet h
planperioden
nsvar för 
n utgör ett 
annat genom

dlingsplanen 
ör bevarande
näring. 

tillväxtskapan
ksamheten få
mmunens 
sieras via 
amlats i en oc
d Camp Giel

veckla 

på näringsliv
ibla bygg- och

r öka under 
d andra komm
nskilda komm
n inom olika 

kan vi 
a har 
aknas 
igt 
de 
eras 

har  
n. 

m den 

e av 

nde 
år även 

ch 
las, 

vet 
h 

muner. 
muner 



 

 

 
Ordförand
Förvaltnin

 
Verksamh
 
11 Kommu
 Medfinan

per år 20
 Turistisk

fram till 2
 North Sw
 300 tkr a

för integr
 Full hyre

till 1850 
 Det statli

2016 ut d
detsamm
Nettokos

 Ett utsko
 
118 Stadsnä
 Ip Only 

Kalix inle
2017; 875

 
300 Kulture
 Insatser 

2017 530
 

Personali
ungdoma
olika etis
(lång kö 
 

Köp av k
(film, dra

 
6 Samhällsb
 Fritidsan

Tjänst so
Samhälls
p g a hög
halvtid o

 
741 Näring
 Budgetfö

500 tkr 

Arvidsjaur
Árviesjávr

de: Lotta Åm
ngschef: Kers

hetsförändri

unstyrelsen
nsiering  Lead

016-2022 (Ing
k samverkan i
2018 
weden beräkn
avsätts årligen
rationsinsatse

estäckning för
tkr. 2016; 1 5
iga driftstöde
direkt till kom

ma till flygplat
stnad 0 kr 
ott under ks. 

ät 
spåret lämna
eds. Vattenfa
5, 2018; 660, 

en 
för utökning 
0 tkr 

linsatser för a
ar ska ha möj
ska uttryck 
till kultursko

kulturaktivite
ama, sång etc

byggnad 
nläggningar til
om parkchef i
splanering har
gt tryck. Förv

och biträdand

gsliv 
örstärkning p

rs kommun 
rien kommuvd

an 
tin Olla Grah

ingar 2017 

n  
der Lappland
går) 
i Skellefteå älv

nat 24 tkr per
n från Migrati
er 
r flygplatsbol
500 tkr. Ökni
et till flygplats
mmunen som
tsen 

s. Samarbete 
alls grävninga
2019;300 

av aktiviteter

att nyanlända 
jlighet att del

lans aktivitet

eter 
c.) 

ll Camp Giel
innehas däref
r förstärkts m
valtningschefe
de har utsetts.

 g a underfin

dna 
M

K

hn 

d 2020; 146 7

vdal 38 tkr pe

r år 
ionsverkets m

laget fr o m 2
ing med 350 
sen betalas fr

m utbetalar 

m Älvsbyn o
ar utökad ram

r för integrati

barn och 
lta i kultursko

er) 

as sedan 201
fter av gatuch

med en person
fen har gått ne
 

nansiering 201

Mål‐ och r

Kommun

732 kr 

er år 

medel 

2017 
tkr 
r.o.m 

o 
m  

tion 

olans 

6. 
hef. 
n 
ed till 

16 

resurspla

nstyrels

 
 
 
744 Arbets
 Progno

beroend
50 %. 

  
 
7- 73, 75-7
 IT-enhe

o m and
Detta h
uttjänt u
antal da

 IT-strat
250 tkr.

 
 

an 2017‐

sen 

smarknad oc
s för 2016 po
de på stora av

6 Stöd 
eten har beho
dra halvåret 2
änger samma
utrustning me
atorer. 2017;5
tegi behöver e
. 

‐2019 

ch integratio
ositiv avvikels
vtal men besa

ov av fler ans
2016 och en h
an med komm
en också av s

500 -1 000 tkr
en driftbudge

on 
se 40 Mkr, 
atta platser til

tällda. En he
heltid fr o m 
mande utbyte
skolans utöka
r 
et fr o m 201

ll c a 

ltid fr 
2017. 

e av 
ade 

7, 



 

 

 
 

Driftbu

Budget 2
Löneökn
Prishöjn
Förändr

Verksam
 
Nettora

 
Ram inf
Kommu

 
Differen

 
 
 
 

Investe

Kommun

 

 

 

Verksam
Jämfört m

Turism Sk
Integratio
Stadsnät 
Näringsliv
Kulturens
Hyror AF
Tekniska 
IT enhete
IT strateg

 
 

Arvidsjaur
Árviesjávr

udget, tk

2016 
ningar beräk

ningar 
ringar i inter

mhetsföränd

am  

nför 2016 
unstyrelsen 

ns  

eringsbud

nstyrelsen 

mhetsförändr
med 2016 

keå älvdal 
on föreningar

v 
s integration 
FAB 

en 
g 

rs kommun 
rien kommuvd

r  

knas inte här

rnhyra 

dringar 

get, tkr  

ringar 

r 

 

dna 
M

K

 

2017 2

38 
300 

875 
500 
530 

350 
2 295 1 

1 000 1 

250 
6 138 4 

Mål‐ och r

Kommun

 B

 

 

2018 20

38 
300 3
330 3
500 5

530 5
350 3
667 9
000 1 0
250 2

965 4 2

resurspla

nstyrels

Budget 
2017 

65 964 
 

2 182 
-1 442 

6 138 
 

72 842 
 

68 092 
 

-4 750 

2017 

41 198 

019 

38 
300 
300 
500 

530 
350 
979 
000 
250 

247 

an 2017‐

sen 

Plan 
2018 

65 964 
 

4 416 
-1 442 

4 965 

73 903 

71 299 

-2 604 

2018 

18 033 

‐2019 

Plan 
2019 

65 964 
 

6 704 
-1 442 

4 247 

75 473 
 

 

-75473 

2019 

17 520 



 

 

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Kommun

Bedömn

Bedömni

Jämförels

 

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Kommun

Bedömn

Bedömni

Jämförels

 

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

 

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

 
 

Arvidsjaur
Árviesjávr

tiv 

mråde 

nstyrelsens 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

nstyrelsens 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

rs kommun 
rien kommuvd

mål 

er 

mål 

er 

er 

er 

 

dna 
Mål

Kom
l‐ och res

mmuns

Medb

Engag

Utveck

Ett hö
SCB:s 

R

Under
riket 

SCB:s 
referen
(nöjdh
totalt i
 

Utvec

Långsi

Under

Förbät
komm
en plac

R

Rankin
251 ell
Arvids

 

Ekon

God e

Samve

Skapa 
aktivit

R

0-100 

2016 u

 

Arbet

Attrak

Komp
Vid me
modell
riket. 

R

Under
riket 
2016 u

sursplan 

tyrelsen

borgare/Ku

gerade och nö

kla medborga

ögre genomsn
medborgarun

Röd 

r snitt i S

Medborgaru
nsvärde för k
hetsindex) för
index 60. 

ckling/Tillv

iktig hållbar u

rlätta för närin

ttra näringsliv
mun år 2019 i 

cering bättre 

Röd 

ng plats 
ler högre 

R
2

sjaur låg plats

omi 

ekonomisk hu

erkan, effektiv

minst fyra in
eter som ger 

Röd 

tkr 1

utgör startår f

tsgivare 

ktiv arbetsgiva

petensförsörjn
edarbetarunde
l ska genomsn

Röd 

r snitt i S

utgör startår f

2017‐20

n 

nd 

öjda medborg

ar-/kunddialo

nittligt totalin
ndersökning 

Gul 

nitt i riket 

ndersökning 
kommande år
r Arvidsjaur in

äxt 

utveckling 

ngsliv och fö

vsklimatet så 
Svensk Närin
än 100 

Gul 

Ranking plats 
50-201 plats 

s 270 vid 2014

ushållning 

vitet och kon

nterna eller ex
positiv ekono

Gul 

01-249 tkr 

för mätningar

are 

ning och arbe
ersökning enli
nittlig totalind

Gul 

nitt i riket 

för mätningar

019 

gare och kund

og 

ndex än riket u

Grö

Över sni
riket 

2015 utgör 
r. NRI 2015 
index 62, för 

öretagare 

att Arvidsjau
ngslivsrankin

Grö

Ranking 
200 eller 

4 års undersö

ncerntänkand

xterna samarb
nomisk effekt 

Grö

250 tkr <

rna. 

etsmiljö 
igt SKL:s HM

dex vara högre

Grö

Översnit
riket 

rna. 

der 

utifrån 

ön 

itt i 

riket 

urs 
ng har 

ön 

plats 
lägre 

ökning 

e 

bets-

ön 

< 

ME-
e än 

ön 

tt i 



 

 

Ordförande
Förvaltnings
 
Verksamh
Socialnämnd
kommuninv
insatser så at
ett fullvärdig
ungdomar sk
 
Utveckling
Socialnämnd
hitta former
ökad intern 
planeringspe
kartläggas oc
utveckla tidi
delaktighet f
Medarbetarb
 
Hemtjänsten
att de grupp
Hemtjänstgr
blir kvar, för
hemtjänsttim
det är liknan
nattillsyn ute
med nuvaran
former. I cen
Ringelsta , m
socialnämnd
efterfrågan i
 
Om kommu
Länsmansgä
till 14 platse
avdelningen
träda i kraft 
ordna plats e
behöver i så
för att klara 
samt sjukskö
byggnad.. På
äldreomsorg
primärvårde
vi tillsamma
utveckla tvä
även person
Tvätten kan
så vår ordina
mer tid på d
 
Antalet plats
rum/lägenh
tillsammans 
boenderum,
 

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

: Henning Åm
schef: Ann-S

hetsidé 
den ska utifrå
vånare i Arvid
tt de förbättr
gt socialt liv .
ka prioriteras

gstendense
dens inriktnin
r för ökad flex
och extern sa
erioden ska v
ch omsättas  
iga, helst före
från brukare, 
betarna måste

n är basen fö
per som finns
rupperna i Gl
rutsatt att un
mmar per bru
nde som i jäm
e i byarna kan
nde resurser. 
ntrala Arvids

med totalt 39 
den administr
i stort sett i b

unen förvärva
ärdan 4 kan K
r genom att v

n. Nya betalni
2017 innebär
eller annan h

å fall utöka pe
det utökade 

öterskorna ka
å så sätt kan s
gens olika del
en öka. I ”häl
ans med arbet
ttverksamhet

nalens arbetsk
n vara i form a
arie personal 

de äldre. 

ser i vård och
eter, med mö
samt möjligh

, om den ensk

kommun 
en kommuvdn

man 
ofi Levander

ån tillgängliga
dsjaurs komm
rar sina föruts
Skyddet av u
s. 

er 2016-2018
ng är att förb
xibilitet och s
amverkan. Un

verksamheten
i förbättrings

ebyggande ins
medarbetare

e ha en kostn

r bistånd till 
 2016 ser ut u
lommersträsk
derlaget inte 

ukare ligger p
mförbara kom
n tidvis vara s
Boende för 

sjaur finns So
trygghetsläge

rerar kön. Fö
balans med til

ar landstinget
Korttidsboend
vi flyttar in i g
ingsansvarslag
r att vi får ko

hjälp till utskri
ersonalen på 
platsantalet. R
an också flytt
samarbetet m
lar samt även
lsocentralens 
tsmarknadsen
t där tvätt frå
kläder, kan ta
av sysselsättn
avlastas tvät

h omsorgsboe
öjlighet för pa
het att dela nå
kilde vill det. 

na 
Mål‐ 

Soci

r 

a resurser erb
mun sociala 
sättningar att

utsatta barn o

8 
ättra bemöta
se möjlighete
nder 

ns arbetsproce
salternativ. V
satser, med a
e och medbor
nadsmedveten

äldre , vi bed
ungefär lika 2
k och Mosko
minskar. Ant
å 26 tim/mån

mmuner. Beho
svårt att tillgo
äldre finns i o

olbacken samt
enheter där 
r närvarande
llgången. 

ts fastighet 
det utökas frå
gamla obs-
gen som anta

ortare tid på o
ivningsklara. 
korttidsboen
Rehabenhete
ta in i samma

mellan 
n samverkan m

” källare hop
nheten kunna
ån våra boend
s omhand. 

ningsverksam
t och får lägg

ende ligger p
ar att bo 
ågra av våra s
 

och resu

ialnämn

bjuda 

t leva 
ch 

andet, 
erna i 

esser 
Vi ska 
aktiv 
rgare. 
nhet.  

dömer 
2017. 
osel 
talet 
nad, 
ov av 
odose 
olika 
t 

e är 

ån 10 

as 
oss att 
Vi 

ndet 
en 
a 

med 
ppas 
a 
den, 

mhet 
ga 

å 100 

större 

ursplan 2

nden 

 
Bemanning
över i takt m
biståndsbes
som flyttar 
 
Hemsjukvå
som antalet
vårdas hem
krav på häl
ökande kos
Möjlighet ti
som vi arbe
under 2017
jobbar vida
i samverkan
2018 kan d
nattetid, ifa
 
Avdelninge
brukare som
kommunen
försöker hå
genom att s
behöver utv
kommer på
mot andra 
under 65 år
kommuner
lägst i Norr
högsta har 
resurserna 
Dagverksam
omställning
för persone
de olika pro
samarbete
 
Försörjnin
beroende p
ute i egen 
Samarbete
arbetslösh
förbättrar 
en socialse
IFO:s insa
Förvaltnin
på övriga i
familjeom
ungdomar
institution

2017‐201

gen på våra vå
med att de bo
slut. När boen
in fått större

ården fortsätt
t slutenvårdsp

mma i livets sl
so och sjukvå
stnader för hj
ill tekniska fö
etar med inom
7 ser vi inga n
are med att fö
n med våra re
et bli aktuellt

all det bedöm

en för funktio
m valt privata
n.. Komplexit
ålla nere kostn
skapa lösning
vecklas i sitt a
å sikt att behö
behov än ida
r ligger avsev
, vi har 58 tim
rbotten har 6 
39t /månad, 
används på b
mheten A-ser
gsarbete, nu u
er med funkti
ojekten KOF
med Ideúm

ngsstödet ka
på inflödet a
försörjning 

e är viktigt fö
et, inte mins
stödet geno

ekreterare sk
atser. 
ngen ser ock
insatser från
sorgen med 

r och vuxna 
n.  

19 

ård och omso
oende får ind

endeplatser ha
e omvårdnads

ter att expand
platser minsk
lutskede och 
ården. Vi har
jälpmedel i h
örbättringar o
m hela verksa
nya utveckling
örbättra det s
egionala stöd
t att skaffa ka

ms lämpligt. 

onshindrade s
a utförare väl
teten i ärende
naden för bo
gar här hemm
arbetssätt och
öva byta inrik
ag. Hemtjänst
värt högre än 
mmar /måna
6 timmar/mån

här måste vi
bästa sätt. 
rvice/Åkerbä
under samma
ionshinder jo

FA och SAM
m och arbets

an komma at
av utrikesfö
efter avslut

för att hitta a
st viktigt för

om ungdoms
ka ha huvud

kså en fortsa
n individ- oc
d fler placera

i familjehem

orgsboenden
dividuella 
ar minskat ha
sbehov. 

dera i samma 
kar. Många vi
det ställer sto

r även stora, o
emmet. 
och e-hälsa är
amheten , me
gsprojekt uta
om redan är 

dstrukturer. U
amera för tills

ser viss tende
ljer tillbaka 
ena har ökat, 
oende på anna
ma. Stöd i boe
h gruppboen
ktning för att 
ttimmar för b
i jämförbara 
d i genomsni
nad och näst 
undersöka o

äret fortsätter
a tak. Sysselsä
obbar vi med 

MLA, främst 
förmedlinge

tt öka bl a 
dda som int
ad etablering
alternativ till
r yngre vuxn
ssatsningen 

dansvaret för

att stor efterf
ch 
ade barn, 
m och på 

n  ses 

ar de 

takt 
ill 
ora 
och 

r något 
en 
n vi 
igång, 

Under 
syn 

ens att 

vi 
an ort 
ende 
ndena 

svara 
brukare 

itt, 

om 

r sitt 
ättning 
under 
 i 
en. 

te är 
gstid . 
l 
na, vi 
där 

r 

frågan 



 

 

 

Ordförande
Förvaltnings
 
 
Vi har under
hemmaplan,
till nyanländ
Under 2015
personal ino
Utredningar
till och  vi b
Revisorerna 
unga som ris
ändamålsenl
mer adminis
och chefer. V
tillsammans 
utbildningss
socionomstu
distansutbild
 
Antalet Arvi
minska. Soci
attraktiv arb
verksamhete
del i god per
tillsammans 
konkret förb
hemtjänsten
arbetar med
handläggare 
planera arbe
våren 2016 f
förutsättning
sätt att avlas
anställa pers
administratio
 
 

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

: Henning Åm
schef: Ann-S

r 2016 förstä
, inte minst n

da. 
- 2016 har  vi

om Individ oc
r av barn och
ehöver köpa 
har anmärkt

skerar att fara
ligt. Andra lö
strativ person
Vi utökar sam
med kommu

samordnare m
udenterna i U
dning till Arv

idsjaurbor i f
ialnämnden s

betsgivare, vi m
en och använ
rsonalpolitik 
med persona

bättring är till
n samt tillgång
d öppna vårdf

måste ges fö
etet. Kommun
funnit att det
garna för che
sta chefer och
sonal som kan
onen. 

kommun 
en kommuvdn

man 
ofi Levander

rkt familjestö
när det handla

vi  svårigheter
ch familjeom
 unga är svår
tjänst för det

t på att arbete
a illa inte utfö

ösningar kan v
nal som kan a
marbetet inom
unens lokala 
med målsättni
Umeå men äv
vidsjaur senas

förvärvsarbeta
strävar efter a
måste effekti

nda oss av mo
är att arbeta 
alkontoret oc
lgång till omk
g till kläder fö
former. Chefe
örutsättningar
nens revisore
t finns brister
efer att göra e
h socialsekret
n ta hand om

 

na 
Mål‐ 

Soci

r 

ödet på 
ar om socialt 

r att rekrytera
sorgen. 

rast att få pers
tta redan nu. 
et med barn o
örs helt 
vara att vi an
avlasta handlä
m Akademi N

ing dels att n
ven kunna få e
t 2018. 

ande åldrar v
att vara en 
ivisera 
odern teknik. 
förebyggande

ch A-hälsan. E
klädningsrum
ör personal so
er och 
r att leda och
er har i sin rap
r i 
ett bra arbete
terare är att 

m en del av 

och resu

ialnämn

stöd 

a 

sonal 

och 

ställer 
äggare 
Norr 

å 
en 

väntas 

 En 
e 
En 

m för 
om 

h 
pport 

e. Ett 

ursplan 2

nden 

 
Verksamh
- Utöka

klara u
2017 o

- Utökn
placeri
av tid 
för fun

- Arbets

- Köp a
ca 200
samhä

 

2017‐201

hetsförändr
ad personal in
utökat antal p
och framåt. 

ning med 1 tjä
ing på Individ
kan resursen
nktionshindra

skläder för ut

av tjänst för a
0  tkr för 2017
ällsbyggnadsk

19 

ringar 2017
nom korttidsb
platser, kostn

änst som adm
id och familje
n användas äv
rade. Kostnad

tomhusbruk 

alkoholhandlä
7, därefter öv

kontoret enlig

boendet för a
ad ca 500  tk

ministratör, m
eomsorgen. I 
ven av Avdeln
d ca 500 tkr 

ca 100 tkr fö

äggning och t
vergår ansvar
gt förslag. 

att 
r från 

med 
mån 

ningen 

r 2017 

tillsyn 
ret till 



 

 

 

 

Driftbu

Budget 2
Löneökn
Prishöjn
Förändr

Verksam
 
Nettora

 
Ram inf
Socialnäm

 
Differen

 
 
 
 

Investe

Socialnäm

 
Projekt 1 

Inventarier
hemtjänstlo

Miljö-både 

Ekonomisk

 

Projekt 2 

Vid förvärv

Om förvärv

Omklädnin

Arbetsmiljö
begäran enl

I investerin
omklädning
utrustas me

68 skåp tot
(gemensam
för män oc

 

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

udget, tk

2016 
ningar beräk

ningar 
ring interhyr

mhetsföränd

am  

nför 2016 
mnden 

ns  

eringsbud

mnden 

r till äldreom
okalen 400 t

för de boen

k livslängd-u

v av Länsma

vet inte blir 

ngsrum samt

ö-nya hygien
l 6 kap 6 § A

ngen ingår ko
gsrum som u
ed skåp.  

talt, varje skå
mt med loklav
ch kvinnor. 

kommun 
en kommuvdn

r  

knas inte här

ra 

dringar 

get, tkr  

msorgen, utb
tkr 

nde och för 

upp till 20 år

ansgärdan up

av finns föl

t duschmöjli

nkrav som a
Arbestmiljöl

ostnader för
utrustas med

åp kostar ca
vården) sam

 

na 
Mål‐ 

Soci

 

2

1

byte av möbl

arbetsmiljön

r 

ppkommer i

ljande behov

igheter för h

nger att kläd
lagen där kra

r ombyggna
d skåp. Äve

a 2500:- i gru
mt ny dusch i

och resu

ialnämn

 B

1

1
 

1

2017 

1 400 

ler i allmänn

n 

investerings

v; 

hemtjänstpe

der ska byta
av ställs på o

ation i komm
en hemtjänst

undutförand
i hemtjänstl

ursplan 2

nden 

Budget 
2017 

70 472 
 

1 321 
1 073 

1 300 
 

174 166 
 

75 537 
 

1 371 

2018 

500 

na utrymmen

sbehov för la

ersonal 1 000

s på arbetsst
omklädnings

munhusets k
tlokalerna i M

de. Tillkomm
lokalen för a

2017‐201

Plan 
2018 

170 472 
 

2 842 
1 073 

1 000 

175 387 

180 773 

5 386 

2019 

500 

n Länsmansg

arm och spr

0 t kr 

tället gör att
srum samt s

ällare, skrivr
Moskosel oc

mer bänkar, r
att tillgodose

19 

Plan 
2019 

170 472 
 

4 404 
1 073 

1 000 

176 949 
 

 

-176 949 

2020 

500 

sgården och 

rinklers 1 00

t Kommuna
skåp till alla 

rummet gör
ch Glomme

renovering a
e behovet av

202

30

Ringelsta  , 

00 tkr 

al lämnat in e
personal. 

s till 
rsträsk behö

av duschutry
v separat du

21 

00 

samt 

en 

över 

ymme 
usch 



 

 

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

Perspekt

KF-mål 

Fokusom

Nämnds

Bedömn

Bedömni

Jämförels

 

Arvidsjaur
Árviesjávr

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

tiv 

mråde 

smål 

ning 

ingsintervalle

sevärde 

rs kommun 
rien kommuvd

er 

er 

er 

er 

 

dna 
Mål

Soc
l‐ och res

cialnäm

Medb

Engag

Utveck

Brukar

R

≤80 re

Hemtj

Utve

Långsi

Under

God s
åldrar 

R

≤ 70 

Inform
vård o
ungdom

Ekon

God e

Samve

Kostn
särskil
komm

R

≤ 2 %

2013 v
jämför

Arbe

Attrak

Komp

Minst 
utbildn

R

≤  70 %

 

sursplan 

mnden 

borgare/K

gerade och nö

kla medborga

rnas nöjdhet 

Röd 

esp 50 8
6

änst 93 % nö

ckling/Till

iktig hållbar u

rlätta för närin

ervice och try
och livssituat

Röd 

7

mationsindex 
och omsorg. U
msvård ska inte 

nomi 

ekonomisk hu

erkan, effektiv

aden per bru
t boende ska 

muner. 

Röd 

% 2

var kostnaden
rbara kommu

etsgivare 

ktiv arbetsgiva

petensförsörjn

80 % av med
ning 

Röd 

% 7

2017‐20

und 

öjda medborg

ar-/kunddialo

ska vara hög 

Gul 

1-90, resp 51
2 

öjda  Boende 

växt 

utveckling 

ngsliv och fö

ygghet för Ar
tioner 

Gul 

1-83 

för kommun
Utredningstider 
överstiga 4 må

ushållning 

vitet och kon

kare, exkl lok
vara lägre än

Gul 

,1-3,9 

n 3,8 % lägre 
uner 

are 

ning och arbe

darbetarna sk

Gul 

0,1-79,9 

019 

gare och kund

og 

g 

Grö

1- ≥91 resp

 62 % 

öretagare 

rvidsjaurbor 

Grö

≥ 84 

nens webbpla
r inom barn och
ånader. 

ncerntänkand

kalkostnad, i 
n i jämförbara

Grö

≥ 4 % 

per brukare 

etsmiljö 

ka ha adekvat 

Grö

≥80 % 

der 

ön 

p 63 

i alla 

ön 

ats 
h 

e 

a 

ön 

än i 

ön 



 

 

 

Ordförande
Förvaltnings
 
Verksamh
Vår vision ä
barnets/elev
Vårt övergri
godkända be

Vi tror på en
för barn och
situation är e
organisation
lära och mot
lära av våra 
nyckeln till u
 
Utveckling
Fler barn i f
kommer att 
födelsetalen 
uppgick till 6
förskolans v
Skolverket h
barngrupper
barn på små
syskonavdel
ställning till 
 
Barn, elever 
svenska öka
förskola, gru
Detta medfö
modersmåls
modersmåle
personal och
grundläggan
vuxenutbildn
ut på arbetsm
 
Skolverket h
strategi för f
obligatoriska
kommer und
tre-åriga plan
hösttermine
läsplattor/bä
förskoleklas
förskoleavde
ska de olika 
inom 2 till 4
 
Svårigheter a
och specialp

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

: Britt-Inger H
schef: Annett

hetsidé 
är ”En lärande
vens lärande i
ipande mål är
etyg och utve

n verksamhet
h elever samt 
en del i eget l

n. Alla barn o
tiveras till utv
framgångar o
utveckling är 

gstendense
förskolan 201
skrivas in un
2016 och 20

66 för 2015. 
verksamheter 
har tagit fram
rnas storlek in
åbarnsavdelni
lning (3-5 år).
rekommenda

och vuxna m
ar i vårt utbild
undskola, gym
ör ett ökat be
sundervisning
et. Detta med
h köp av fjärr
nde vuxenutb
ningar som g
marknaden v

har lämnat ett
förskola, förs
a skolan. En 
der maj 2016
n för digitala 

en 2016. En y
ärbara datore
s, fritidshem 
elningar behö
stegen i IT-s

4 år. 

att rekrytera 
pedagoger bed

kommun 
en kommuvdn

Hedman 
te Rylén 

e organisatio
i fokus”.  
r att alla eleve
ecklas så lång

t som genom
personal. Va

lärande för al
ch elever ska
veckling. Vi s
och misslycka
lärande.  

er 2017-2019
7-2018. Hur 

nder 2019 är b
017. Antalet f
Dessa barn k
under 2016 o

m rekommend
nom förskola
ingar (1-3 år) 
. Nämnden h
ationerna änn

med annat mo
dningssystem 
mnasium och
ehov av 
g och studieh
dför merkostn
rundervisning
ildning eller a

ger nyanlända
växer. 

t förslag på e
skoleklass, fri
IT-strategi fö

6. Förvaltning
verktyg från

ytterligare för
er till vissa pe
lågstadiet oc

övs. Enligt sk
strategin vara 

behöriga lära
döms öka un

na 
Mål‐ 

Barn

n -alltid med 

er ska nå min
gt som möjlig

msyras av läran
arje dag och i
lla inom vår 
a känna lust ti
ska präglas av
anden. Vi ans

9 
många barn 

beroende av 
födda barn 
kommer in i 
och 2017. 

dationer för 
an. Dessa är 1
samt 15 barn

har inte hunni
nu. 

odersmål än 
både vad gäl

h vuxenutbildn

andledning p
nader i form a
g. Behov av 
andra 
a en snabbare

n nationell IT
tidshem och 
ör gymnasiet 
gen har fullföl

och med 
stärkning me

ersonalgruppe
h 

kolverkets för
genomförda

are, speciallära
nder de komm

och resu

n- och u

 

nst 
gt. 

nde 
i varje 

ill att 
v att 
ser att 

som 

12 
n per 
it ta 

ller 
dning. 

på 
av 

e väg 

T-
den 

ljt sin 

ed 
er, 

rslag 
a 

are 
mande 

ursplan 2

utbildnin

åren. Distan
samt försko
respektive v
universitet.
det komme
grupper ino
  
Kommunen
sökas, rekv
en korrekt 
bidrag kons
intäktsbudg
redovisning
Intäkter frå
budgetera n
fördelnings
 
2010 och 2
skolkommu
kraftigt vika
socialtjänst
utmaningar
 
Verksamh
Med anledn
behöver fö
vår ”Nattis
2016 (före 
 
Ringelskola
grupprum r
 
Ett ökat an
elever som 
gymnasiet m
språkintrod
 
Ökat antal 
att Svenska
normal sko
Nytt är ock
sin utbildni
med SFI. D
kommunala
2016. 
 
Löneökning
prishöjning
kommunal 
 

2017‐201

ngsnäm

nsutbildning 
ollärare har st
vårterminen 2
Förvaltninge

er att underlät
om några år.  

n får fler och
ireras och red
beräkning av
strueras löpan
geten. För ev
gar kan komm
ån migrations
när kommune
smodell. 

011 var Arvid
un. Sedan des
ande trend. Ö
en innebär st
r för hela sko

hetsförändr
ning av fortsa
rvaltningen ö
-lokal” under
detta Bofinke

an har behov 
redan från oc

ntal ensamkom
har rätt att g

medför behov
duktionsprogr

nyanlända vu
a för invandra
oldagstid med
kså möjlighete
ing med att lä

Denna reform
a vuxenutbild

gar budgetera
gar har beräkn
verksamhet. 

19 

mnden 

mot lärare i d
tartats höstte
2016 mot Lu
en hyser förh
tta rekryterin
 

h fler riktade 
dovisas. Svår

v intäkterna u
nde vilket me

ventuellt icke 
munen bli åte
sverket bedöm
en genomför

dsjaur Sverig
ss har skolres
Ökan antal or
tora påfrestni

olan. 

ringar 2017
att ökat barna
öppna en små
r senare delen
en). 

v av ett klassru
ch med höstt

mmande barn
gå språkintrod
ov av ytterliga
grammet. 

uxna samt Sk
are (SFI) även
dför fler unde
en för SFI-el
äsa gymnasieä

m innebär att 
dningen och t

as centralt oc
nats utifrån p

de tidigare år
erminen 2015
uleå tekniska 
hoppningar om
ngen inom de

statsbidrag so
righeten är att
under året. Ny
edför osäkerh
godkända 

erbetalningssk
ms bli lättare 
rt en fungeran

ges bästa 
sultatet visat 
rosanmälning
ingar och svå

antal i försko
åbarnsavdeln
n av höstterm

um och fler 
erminen 2016

n samt asylsö
duktion på 
are klasser ino

kolverkets kra
n ska erbjuda
ervisningsgrup
ever att komb
ämnen samtid
SFI ska ingå 
träder i kraft 

ch övriga 
prisindex för 

ren 
5 

m att 
ssa 

om ska 
t göra 
ya 
het i 

kyldig. 
att 

nde 

en 
gar till 
åra 

olan 
ning i 
minen 

6. 

ökande 

om 

av på 
as efter 
pper. 
binera 
digt 
i den 
juli 



 

 

 

 

 

Driftbu

Budget 2
Löneökn
Prishöjn
Förändr

Verksam
 
Nettora

 
Ram inf
Barn- oc

 
Differen

 
 
 
 

Investe

Barn- och

 
Kommenta
 
För budgetå

- Ny 
- Flex

 
För budgetå

- Ny 
- Flex
- Upp

 
För budgetå

- Ny 
- Upp

 

 

 

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

udget, tk

2016 
ningar beräk

ningar 
ringar interh

mhetsföränd

am  

nför 2016 
ch utbildning

ns  

eringsbud

h utbildning

arer verksam

året 2017 
förskoleavde
xibel Modullö

året 2018 
förskoleavde
xibel Modullö
pgradering di

året 2019 
förskoleavde
pgradering di

kommun 
en kommuvdn

r  

knas inte här

hyra 

dringar 

gsnämnden 

get, tkr  

snämnden 

mhetsförändr

elning på Bof
ösning Ringe

elning på Bof
ösning Ringe
igital kompet

elning på Bof
igital kompet

 

na 
Mål‐ 

Barn

 

2

2

ringar: 

finken, 1.550 
lskolan, 540 t

finken, 1.550 
lskolan 540 t

tens/personli

finken, 1.550 
tens/personli

och resu

n- och u

 B

1

1
 

1

2017 

2 840 

tkr  
tkr  

tkr  
tkr  
iga verktyg, 5

tkr  
iga verktyg, 5

ursplan 2

utbildnin

Budget 
2017 

45 803 
 

691 
120 

2 090 
 

148 704 
 

50 356 
 

1 652 

2018 

2 480 

00 tkr  

00 tkr  

2017‐201

ngsnäm

Plan 
2018 

145 803 
 

1 469 
120 

2 590 

149 982 

155 173 

5 191 

2019 

2 550 

19 

mnden 

Plan 
2019 

145 803 
 

2 247 
120 

2 090 

150 260 
 

 

-150 260 

2020 

2000 

202

200

21 

00 



 

 

 

Perspektiv 
KF-mål 
Fokusområ
Nämndsmå

Bedömning
Bedömnings

Jämförelsevä

 

Perspektiv 
KF-mål 
Fokusområ
Nämndsmå
Bedömning
Bedömnings
Jämförelsevä

 

Perspektiv 
KF-mål 
Fokusområ
Nämndsmå

Bedömning
Bedömnings
Jämförelsevä
 

Perspektiv 
KF-mål 
Fokusområ
Nämndsmå

Bedömning
Bedömnings
Jämförelsevä
 
 
 

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

åde 
ål 

g 
sintervaller 

ärde 

åde 
ål 
g 
sintervaller 
ärde 

åde 
ål 

g 
sintervaller 
ärde 

åde 
ål 

g 
sintervaller 
ärde 

kommun 
en kommuvdn

 

na 
Mål‐ 

Barn
och resu

n- och u

Medbo
Engagera
Utveckla 
Vårdnads
utbildning
de har en

Röd
Lägre än 

Inget jäm
enkät skic
i åk 5 och
upplever 
verksamh

Utveck
Långsiktig
Underlätt
Öka antal

Röd
Färre ä

Idag har v
10 företag

Ekonom
God ekon
Samverka
Målet är a
placering 
grundsko

Röd
Sämre än

År 2013:.

Arbetsg
Attraktiv 
Kompete
Målet är a
SKL:s HM
totalindex
utbildning

Röd
Lägre än 
Genomsn

ursplan 2

utbildnin

rgare/Kun
ade och nöjda
medborgar-/

shavarna i Ba
gsnämndens 

n bra dialog m
d 
25 % 2

mförelsevärde 
ckas ut en gån
h åk 8 med fr
att de har en

heterna.  

kling/Tillvä
g hållbar utve
ta för närings
let UF-företa

d 
än 5 
vi 7 UF föret
g. 

mi 
nomisk hushå
an, effektivite
att öka 10 pla
2013 gälland

ola inkl. försk
d 
n 193 1
 Placering 18

givare 
arbetsgivare 

ensförsörjning
att vid medar
ME-modell h
x än riket ino
gsnämndens 
d 
69 
nittligt totalin

2017‐201

ngsnäm

nd 
a medborgare
/kunddialog 
rn-och 
verksamhete

med verksamh
Gul 

25-74% 

finns. Ny un
ng per år till v
ågan om vård
bra dialog m

äxt 
eckling 
sliv och företa
ag på Sandbac

Gul 
5-9 st 

tag målet är a

ållning 
et och koncer
aceringar i ran
de SKL:s Effe
oleklass. 

Gul 
183-193 
88 

g och arbetsm
rbetarundersö
ha ett högre g
m barn- och 
verksamhete

Gul 
69-78 

ndex för riket 

19 

mnden 

e och kunder 

er upplever at
heten 

Grön 
75% eller 
högre  

ndersökning d
vårdnadshav
dnadshavarna

med 

agare 
ckaskolan. 

Grön 
10 eller fler 

att öka till min

rntänkande 
nkning mot 
ektivitetstal f

Grön 
182 eller bä

miljö 
ökning enligt 
genomsnittlig

er. 
Grön 

79 eller hög
t 2014: 79 

tt 

där 
are 
a 

nst 

för 

ättre 

gt 

gre 



 

 

 

Ordförande
Förvaltnings
 

Verksamh
 
Miljö-, bygg
verksamhet 
livsmedelsla
om handel m
om nämnde
olyckor, lage
 
Miljö- och b
kommunens
bygg, plan, m
handlägger b
verksamhet,
Nämnden an
räddningstjä
förebygga br
vid diverse o
god bebyggd
nyttjande av
 
Utveckling

Miljö- och 
Antalet miljö
hög nivå. Sto
och påverka
behöver utv
Miljö- och b
behöver upp
gällande e-tj
utskick av h
För vissa an
konkurrensl
hitta och få 
Många detal
göras om. D
är idag och f
Ny lagstiftni
öka inventer
I lagförslage
finaniseras. D
vi avgifter el
Nämnden h
miljöövervak
hållbarhetsfr
det s.k. frivil
 
Räddnings
Arvidsjaur k
bränder i by
medborgarn

Arvidsjaurs 
Árviesjávrie

: Anders Har
schef: Heikki

het och upp

g- och hälsosk
enligt plan- o

agen, smittsky
med vissa rec
er för vissa tra
en om brandf

bygg- och häl
s tillsyns- och
miljö och livs
bl.a. ärenden 
, detaljplaner 
nsvara även f
änst. Räddnin
ränder och an
olyckstillbud.
d miljö, trygg
v naturvärden

gstendense

byggenhete
ö-, bygg- och
ora delar av v

as av rådande
veckla e-tjänst
byggenhetens
pgraderas för
änster och fö
andlingar till 

nsvarområden
läge om resur
kvalificerad k
ljplaner är gam

De speglar int
försvårar byg
ing kan komm
ringstakten av
et finns olika 
Det man disk
ller genom en

har idag myck
kning, miljök
rågor och mil
lliga miljöarb

tjänsten 
kommun ligge
yggnader. Utb
na behövs. 

kommun 
en kommuvdn

rr 
i Kairento 

pdrag 

kyddsnämnde
och bygglagen
yddslagen, tob
ceptfria läkem
afikfrågor, lag
farliga och ex

soskyddsnäm
h prövningsm
smedelsområd
om bygglov,
och lokala tr

för kommune
ngstjänsten ar
ndra olyckor 
 Nämnden sk

g och säker ko
n och säkra liv

er 2017-2019

n 
h trafikärende
verksamheten
 samhällsutve
ter.  
 ärendehante

r att anpassas 
ör att förenkla
nämndsledam

n råder det ett
rserna och de
kompetens at
mla och inak
e den samhäl

gglovshandläg
ma att innebä
v avlopp.  
förslag på hu
kuterat är ant
n särskild avlo
ket små resurs
kvalitets-norm
ljömål. Trend

betet ökar. 

er över rikssn
bildningsinsat

na 
Mål‐ 

Miljö

en ansvarar fö
n, miljöbalken
bakslagen, lag

medel(tillsyn), 
gen om skydd
xplosiva varor

mnden är 
myndighet ino
det. Nämnde
miljöfarlig 

rafikföreskrift
ens 
rbetar för att 
samt att ingr

ka verka för e
ommun, hållb
vsmedel.   

9 

en är på fortsa
n är händelse
eckling. Vi 

eringssystem 
till ny teknik

a skapande o
möterna.  
t hårt 
et kan var svå
tt stanna kvar
tuella och be
llsutveckling 
ggningen. 
ära att vi behö

ur detta ska 
tigen finansie
oppsskatt. 
ser att arbeta 
mer, 
den går mot a

nittet i antalet
tser mot 

och resu

ö-, bygg

för 
n, 
gen 
lagen 

d mot 
r. 

om 
en 

ter. 

ripa 
en 
bart 

att 
estyrd 

k 
och 

årt att 
r. 

ehöver 
som 

över 

ering 

med 

att 

t 

ursplan 2

g- och h

 
Utbildninge
och stora in
som finns b
Räddningst
IT-system s
En kvalitet
förmåga inn
övningsban
Vid flertale
problem m
brandpostn
förbättra si
Räddningst
Det gäller a
att leva upp
räddningstj
Räddningst
Planen ingå
mer aktiv in
Räddningst
synas mer p
information
 
Verksamh
Ett fungera
utbildning o
nödvändigh
arbetet med
kommunen
 
I dagsläget 
brandman/
Räddningst
medarbetar
och tillsyns
räddningsch
beredskaps
en brandins
personal sk
Kostnad cir
 
Räddningst
internt. Vi b
räddningsle
på räddning
Räddningst
per år är rim
förutsättnin

2017‐201

hälsosky

en av brandm
nsatser krävs 
beskriven i ha
tjänsterna i N
som beräknas
ssäkring av b
nehållande kr
nk ska arbetas
t bränder har
ed brandpost

nätet och ett a
tuationen. 
tjänsten har e
allt från larms
p till AML oc
änsten uppda
tjänsten har t
år i ett koncep
nom det före
tjänsten skall 
på samhället o
nsinsatser gen

hetsförändr
ande förebygg
och närvaro v
het för att räd
d att minska a
n. 

jobbar en räd
/materialförv
tjänsten komm
re i syfte att s
arbetet. Rädd
hef, stf räddn
samordning o
spektör/utbil

ka ingå i den o
rka 500 tkr. 

tjänsten har e
behöver utbil
edare och bra
gsskolan i San
tjänsten bedö
mligt utifrån v
ngar. Kostnad

19 

yddsnä

män och befä
för att komm

andlingsprog
Norrbotten up

s vara klart so
brandmännen
ravnivåer, utb
s fram. 
r räddningstjä
tnätet. VA an
arbete har ini

ett stort beho
ställ till teknis
ch AFS 2007:
atera materie
tagit fram en 
pt där räddni

ebyggande om
förutom att 
och i samban
nomföras. 

ringar 2017
gande arbete 
vid eveneman
ddningstjänst
antalet bosta

ddningschef 
valtare heltid i
mer att anstä

stärka utbildn
dningstjänste
ningschef me
och förebygg
ldare. Samtlig
operativa ver

ett stort beho
ilda ett stort a
andmän. Utbi
ndö som driv

ömer att unge
verksamheten
d cirka 200 tk

ämnden 

l ligger inte i 
ma upp i den 
grammet(LSO
pphandlar ett
ommaren 201

ns operativa 
bildningsmål 

änsten haft 
nsvarar för 
itierats för att

ov av ny mate
ska hjälpmed
:7 behöver 
len med start
ny tillsynspla
ingstjänsten s

mrådet. 
bedriva tillsy

nd med det sk

med tillsyn, 
ng är en 
ten ska lyckas
dsbränder ino

och en 
i organisation
älla ytterligare
ningsverksam
en kommer be
ed ansvar för 
gande arbete 
g heltidsanstä
rksamheten. 

ov att utbildni
antal 
ildningarna s
vs av MSB. 
efär tre perso
ns behov och
kr. 

fas 
nivå 

O). 
t nytt 
16. 

och 

t 

eriel. 
del. För 

t 2016. 
an. 
ska bli 

yn även 
ka 

s i 
om 

nen. 
e en 
heten 
estå av 

samt 
älld 

ing 

ker på 

ner 
h 



 
Räddningstjänsten disponerar över stora mängder 
materiel och utrustning som kontinuerligt måste 
förnyas. Räddningstjänsten måste även anpassa 
metodval och utrustning efter samhällsutvecklingen. 
Någon teknikutveckling i större grad har inte skett på 
räddningstjänsten i Arvidsjaur under lång tid. Detta 
leder till kostsamma investeringar som hade kunnat 
undvikas genom en kontinuerlig förnyelseprocess. 
Kostnad 200 tkr.    
 
Utökning av Rakelabonnemang och abonnemang för 
kartstöd och ledningsstöd för att säkerställa samband 
och effektiva räddningsinsatser. Kostnad 100 tkr. 
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FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL

Belopp i tkr TEXT ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 SUMMA

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND

Fridhemsskolan
Mörkläggningsgardinerna är avskriva, ska bytas Allt fler har slutat att fungera och det är svårt att bedriva verksamhet som kräver mer 

mörk miljö för att fungera. Inkluderar även solskyddsgardinerna på utsidan.
0 150 0 0 0 150

Möbler till elevutrymmen avskriva,  ska förnyas Vi använder begagnade möler från Ånyo och andra beg inköp men beöver investera nytt 100 0 0 50 0 150

Slöjdbänkar och förvaringsskåp avskrivna, ska 
förnyas

Slöjdbänkar , förvaringsskåp för slöjdverktyg och elevarbeten avskrivna och ska förnyas 150 0 0 0 0 150

Förnya bildkanonerna i taket klassrummen Upphandla större mängd och byta samtidigt i flera klassrum. Livslängd är begränsad, 
dyra lampbyten i längden

0 0 150 0 0 150

Delar av slöjdmaskiner är avskrivna, förnyas Symaskinsparken, pelarborrmaskiner, spånsugssystem, smärgel avskrivna behöver 
bytas ut

225 0 150 0 0 375

Musikutrustning avskrivna och ska förnyas Elektroniken blir utsliten och brandfara på vissa saker, ny teknik 0 50 0 50 0 100

Utemiljön kräver investering för aktivitet och trivsel Bänkar m.m 0 0 0 75 0 75

Bygga om vissa rum för att dessa ska bli 
ändamålsenliga för undervisning

Flera undervisningsrum 100 0 0 100 0 200

Uppgradering av personalens arbetsplatser Arbetsmiljöanpassningar 50 50 50 50 0 200

Ringelskolan
Utemiljö Mer lekutrustning anpassade till våra verksamheter samt till ökade antalet barn på 

skolan. Exempelvis, gungor, klätterställningar, cykelban, byte av bollplank
100 200 150 150 0 600

Byte av utrustning inom skolan, bänkar, stolar Mycket skolmaterial är förfallet. Att byta ut material ses som ett flerårsprojekt 100 100 100 100 0 400

Byte av persienner Persiennerna både på Tallbacka och Ringelskolan är i stort behov av att bytas. 75 0 0 0 0 75

Inköp utrustning slöjdsalar Symaskinsparken är i stort behov av att bytas ut även vissa bänkar på träslöjden och 
vissa maskiner.

80 0 0 0 0 80

Arbetsmiljöanpassningar Anpassade arbetsplatser, skrivbord, stlar etc 150 150 150 100 0 550

Parkskolan
Upprustning av utemiljö lekställningar förskola När förskolan flyttades till Parkskolan blev mycket av den utrustning anpassad till den 

åldersgruppen barn kvar på föregående ställe.
40 0 0 0 0 40

Möbler förskoleklass 0 50 25 0 0 75

Förskola centralort
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Inventarier förskolan- uteleksaker Komplettering av lekutrustning utomhus ex. klätterbåt påHaren, Nyborg och Stortorget. 75 0 75 75 0 225

Inventarier förskolan - klätterställning Komplettering av lekutrustning i form av ny klätterställning på Nyborgs och utbyte av 
gammal klätterställning på Skogsbacken.

200 200 0 0 0 400

Inventarier ny förskoleavdelning på Bofinken Komplettering av inventarier på Nattis för att också kunna användas under dagtid. 100 0 0 0 0 100

Sandbacka
Analysinstrument (No) Utbyte/inköp av analysinstrument (spektrofotometer, mikroskåp och vågar) 50 100 0 0 0 150

Möbler/stolar till klassrum (No) Utbyte av stolar och bord i klassrum 50 0 0 0 0 50

Ombyggnad kemi/biologisal (No) Ombyggnad kemi/biologi 150 100 0 0 0 250

Skåp till klassrum (No) Utbyte hyllor till skåp i klassrum 45 0 0 0 0 45

Möbler/stolar till klassrum (So) Utbyte av stolar och bord i klassrum 50 0 0 0 0 50

Lastbil och trailer (Tr) Leasingavtal lastbil och trailer går ut i januari. Förslag att leasa en ny lastbil Euro 6 
motor samt köpa ut trailern för restvärdet 150 tkr.

600 0 0 0 0 600

Byte av övningskörningsbil (Tr) Byta ut övningskörningsbil Golf TDI 250 0 0 0 0 250

Inköp hjullastare (Tr) Inköp av hjullastare, inbyte L50 0 1 250 0 0 0 1 250

Inköp lastväxlarflak (Tr) Inköp lastväxlarflak 0 80 0 0 0 80

Lastväxlar lastbil (Tr) Inköp/leasing av lastväxlar lastbil med E-shift samt euro 6 motor 0 0 1 700 0 0 1 700

L30 traktor (Tr) Inbyte L30 leasing fortsatt eller inköp av likvärdig maskin. 0 0 0 700 0 700

Diagnosutrustning (Ftper) Inköp diagnosutrustning 100 0 0 0 0 100

Personalrum B-hus Vivaro, möbler, mm 0 0 0 100 0 100

Ej specificerat 0 0 0 450 2 000 2 450

SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2 840 2 480 2 550 2 000 2 000 11 870

SOCIALNÄMNDEN

Inventarier till äldreomsorgen Utbyte av möbler i allmänna utrymmen Länsmansgården, Ringelsta samt 
hemtjänslokaler

400 500 500 500 300 2 200

Omklädningsrum, duschmöjligheter för 
hemtjänstpersonal

Arbetsmiljö - nya hygienkrav som anger att kläder ska bytas på arbetsstället gör att 
Kommunal lämnat in en begäran enl. 6 kap 6§ Arbetsmiljölagen där ställs krav på 
omklädningsrum samt skåp till alla personal

1 000 0 0 0 0 1 000

SUMMA SOCIALNÄMNDEN 1 400 500 500 500 300 3 200
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MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

.
Larmkläder Räddningstjänstens arbetsuppgifter kräver att skyddsutrustningen håller en

hög nivå. Utrustningen skall tåla arbete i skiftande klimat och dessutom
rökdykning. Skyddsutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara
förbrukad efter ca 7 år. Cirka 80 % av räddningstjänstens larmkläder är idag inte 
godkända.

300 0 0 0 0 300

Teknikutveckling Räddningstjänsten disponerar över stora mängder materiel och utrustning som 
kontinuerligt måste förnyas. Räddningstjänsten måste även anpassa metodval och 
utrustning efter samhällsutvecklingen. Någon teknikutveckling i större grad har inte skett 
på räddningstjänsten i Arvidsjaur under lång tid.

100 200 0 200 0 500

Skyddskläder till kursdeltagare Utbildning av kommuninvånarna är en viktig del av det brandförebyggande arbetet. Ett 
av kursmomenten är att praktiskt släcka en brand. Räddningstjänsten behöver erbjuda 
skyddskläder i flamskyddat material samt hjälm och handskar vid dessa moment.

100 0 0 0 0 100

Andningsapparater Beräknad livslängd på ett flaskpaket är 10-20 år och för masker och regulatorer cirka 10 
år. Räddningstjänsten Arvidsjaur har ett fåtal paket och masker som klarar den 
beräknade livslängden. 
Utveklingen har gjort att arbetsmiljön och säkerheten hos de nya andningsapparaterna 
är betydligt bättre än tidigare. Bland annat kan nämnas att Arvidsjaur fortfarande har 
kvar flertalet stålpaket som väger 19,5kg. 1992 kom kolfiberpaketen som endast väger 
12kg. Arbetsgivaren har ett ansvar att byta ut bristfällig utrustning som kan föranleda 
fysisk ohälsa eller olycksfall. 

400 0 0 0 0 400

Brandslang Räddningstjänsten disponerar ca 7500 m slang. Brandslang bedöms ur ålders- och 
slitagesynpunkt vara förbrukad efter cirka 15 år. Räddningstjänstens slang är betydligt 
äldre än så och dessutom inte provtryckt sedan mitten av nittiotalet. Branschpraxis är 
provtryckning efter varje användning. 

200 200 200 200 200 1 000

Rakelterminal Räddningstjänsten har inte RAKEL-terminaler i samtliga fordon vilket gör 
kommunikationen mellan fordon, och mellan fordon och ledningscentral besvärlig. Vid 
något tillfälle har kommunikationen varit bruten mellan fordon i uppemot en halvtimme 
p.g.a. att det inte funnits terminaler i bilarna. Vid en större händelse kan inte 
räddningstjänstens personal uppfylla de riktlinjer om radioanvändning som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap förordar. Av erfarenheterna från bland annat 
skogsbranden i Västmanland där fordon helt utan varsel stängdes in av lågorna så är 
kommunikation i form av RAKEL ett måste i varje fordon.

71 0 0 0 0 71
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Gummibåt I Arvidsjaurs kommun finns cirka 4000 sjöar. De större sjöarna har ofta vägar i 

anslutning till sjön men ibland behöver räddningstjänsten ta sig fram till fots genom 
terrängen för att nå fram till sjön.
Räddningstjänsten har idag en tung plastbåt som kräver att det finns en iläggningsplats 
vid sjön. Båten har även höga fribord vilket försvårar en upptagning av en person i 
vattnet.
En gummibåt som kan bäras av fyra personer och som har låg ilastningshöjd skulle inte 
bara innebära arbetsmiljövinster utan även öka räddningstjänstens möjligheter till 
livräddning vid drunkningstillbud.

0 0 150 0 0 150

Motorsprutor Motorsprutor används för att suga upp vatten och fylla vattentankarna i 
räddningstjänstens fordon där brandpostnät inte existerar.
De nuvarande motorsprutorna är föråldrade och bör bytas ut för att säkerställa 
vattentillgången. 

0 0 0 0 200 200

SUMMA MILJÖ-, BYGG- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

1 171 400 350 400 400 2 721

KOMMUNSTYRELSEN

Stödfunktionen / Ledning / Ekonomi

Ärendehanteringssytem Investering avseende digitalt ärendehanteringssystem 1 500 0 0 0 0 1 500

Upphandling ekonomisystem Upphandling ekonomisystem (Lagkrav) 2 000 0 0 0 0 2 000

Buss Köp av buss till Arbetsmarknadsenheten/flyktningsmottagning. Buss för att kunna flytta 
varor, dessutom för att kunna hämta en grupp av människor samtidigt, t.ex. de 
nyanlända personerna på flygplatsen vid ankomst, etc. Bussen kan även användas som 
transportmedel för att kunna transportera större objekt, t.ex. möbler (om man ta 
ut/lägger ned stolar) vid hjälp av flytt, etc.            

250 0 0 0 0 250

Kombibil Köp av kombibil till Arbetsmarknadsenheten/Ideum för att perosnalen ska kunna förflytta 
sig inom verksamheten (istället för att använda egna transportmedel) och utföra både 
extern- och internservice.

250 0 0 0 0 250

SUMMA STÖDFUNKTIONEN / LEDNING/ EKONOMI 4 000 0 0 0 0 4 000

FRITID OCH KULTUR

Hyllor och hylltillbehör till barnavdelningen Nya hyllor och hylltillbehör till barnavdelningen. Befintliga hyllor är från 1992 och är i 
mycket dåligt skick. Hyllor byttes för några år sedan på vuxenavdelningen men 
bedömningen var att på barn skulle det inte behövas just då. Barn är en prioriterad 
målgrupp för biblioteket och det är viktigt med en tilltalande och fungerande miljö.

0 500 0 0 0 500

Biblioteksinredning, sittmöbler Ny biblioteksinredning/sittmöbler - de möbler man har är från 1992 och har restaurerats i 
flera omgångar men nu är de slut. Viktigt med  sittmöbler som passar för alla våra 
besökare som är i varierande ålder.

100 0 0 0 0 100
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Möbler till rotundan och cafeterian Nuvarande möblemang är från 1992 alltså 24 år gammalt och har sett sina bästa dagar. 

Borden är trasiga och många bord och stolar är restaurerade flera gånger om. De 
möbler som är i dugligt skick kommer att flyttas ner till föreningsservice där behoven 
också finns. 

200 0 0 0 0 200

SUMMA FRITID OCH KULTUR 300 500 0 0 0 800

CENTRUMBADET

Rutschkana Centrumbadets stora rutschkana är över 20 år gammal. För att attraktionen ska vara 
säker måste en ny rutschkana köpas in. 

0 0 400 0 0 400

SUMMA CENTRUMBADET 0 0 400 0 0 400

IT-ENHETEN

Byte gammal nätverksutrustning Arvidsjaur kommuns nätverk består av närmare hundra switchar, dvs den utrustning 
som knyter samman alla servrar, datorer, mobiler etc i ett gemensamt nätverk. En stor 
del av den utrustning vi har är 7 år eller äldre. Utrustningen klarar inte längre den 
betydligt större trafikmängden som nu genereras av det allt större antal enheter som 
ansluts till nätverket. Framför allt i skolan, i och med 1:1 satsningen. Hela nätverket 
måste uppgraderas, från datauttag och Acesspunkt till Internet-anslutning.

100 0 0 0 0 100

Utbyggnad trådlösa nät Kompletering av trådlöst nät. 50 450 50 50 50 650

Tekniska åtgärder Utrustning för stabilare drift. 100 0 0 0 0 100

Inköp datorer Löpande byte av gamla datorer. 675 678 690 700 730 3 473

VDI Införande av virtuella applikationer. 223 0 0 0 0 223

Mobiltelefoner It-avd budgeterar och levererar mobiltelefoner på samma sätt som vi idag hanterar 
datorer. Det ger en korekt bild av Kommunens totata kostnad för telefonerna samt 
enklare hantering.

200 0 0 0 0 200

Utbyte switchar Samma som "Byte gammal nätverksutrustning"  men gäller enbart kostnad för switchar. 200 100 100 100 100 600

Utbyte brandvägg Kompletteringar i brandväggslösningen. 50 200 0 0 0 250

SanVmWare Kompletteringar i nuvarande lösning. 0 0 2 200 0 0 2 200

SUMMA IT-ENHETEN 1 598 1 428 3 040 850 880 7 796

KOSTENHETEN
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Spis 1. Restaurang Mathörnan på Parkskolan Restaurang Mathörnan på Parkskolan från ca 1990, saknar exakta uppgifter

Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Byter så långt det 
är möjligt resevdelar.
Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, 
framtida organisation ligger med i beräkningen. 
Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 0 100 100

Spis 2. Restaurang Gläntan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan, från ca 1990 (exakta uppgifter saknas).
Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år.
Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, 
framtida organisation ligger med i beräkningen. 
Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 0 100 100

Spis 3. Restaurang Spiskroken Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från ca 1990 (exakta uppgifter på 
inköpsår saknas).
Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år.
Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, 
framtida organisation ligger med i beräkningen. 
Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 100 0 100

Tunneldiskmaskin 1. Restaurang Gläntan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från 1995.
Behov: Den fungerar bra och är den tunneldiskmaskin som används minst i 
kostenheten. Tidigareläggning pga ålder och risk för att slitaget på många delar är hög 
samt på inrådan av kunnig på maskinparken. Hög prio så vi inte står utan maskin och 
slipper höga repkostnader.
Alternativ: Se över framtida behov och anpassa till produktionsvolymen.
Kostnad: ca 300tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

300 0 0 0 0 300

Tunneldiskmaskin 2. Restaurang Spiskroken Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 2005 (exakta uppgifter på 
inköpsår saknas).
Behov: Är den tunneldiskmaskin som används mest i enheten, varje dag alla dagar på 
året. Det är mycket rep och underhåll på den i dag och det inträffar återkommande 
driftsstopp. Har funkat bra efter senaste rep och efter samtal med kunnig på 
maskinparken flyttas datum fram. Denna är 10 år nyare än den på Gläntan.
Alternativ: Inga andra alternativ idag.
Kostnad: ca 300tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 300 0 0 0 300
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Ugn 8GN 1. Restaurang Mathörnan Restaurang Mathörnan på Parkskolan från 2004.

Behov: Den behövs i den dagliga produktionen, även om framtida organisation och 
produktion förändras så behövs det under många år en ugn här.
Alternativ: Då de ugnar på samhället båda är äldre så kan vi inte överväga att använda 
en begagnad ugn där.
Kostnad: ca 100 tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 100 0 100

Ugn 8GN 2. Restaurang Spiskroken Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 1988.
Behov: Används dagligen, så det bör vara en ny. 
Alternativ: Den gamla kan kanske användas till specialkosten på Gläntan…
Kostnad: ca 100 tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 100 0 0 0 100

Ugn 16GN 1. Restaurang Gläntan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990 (exakt inköpsår saknas).
Behov: Det är en gammal ugn och det behövs en ny. Båda de gamla ugnarna är kvar 
och man har ett behov av 3 ugnar nu när man använder stekbordet mer och de 2 gamla 
är mycket dåliga och har hög prio för åtgärd.
Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs i alla fall 2 ugnar.
Kostnad: ca 200 tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

Stekbord 1. Restaurang Gläntan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, inget exakt inköpsår.
Behov: Det är ett gammalt stekbord och den dag det går sönder så finns inga 
reservdelar.
Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs det ett stekbord 
utifrån hur vi jobbar i dag. Vi tittat på alternativa arbetssätt till stekbord. Låg 
användningsgrad.
Kostnad: ca 50 tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 50 0 50

Stekbord 2. Restaurang Spiskroken Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 2005.
Behov: Hög användningsgrad, fungerar dock bra.  
Alternativ: behöver vara ett nytt.
Kostnad: ca 50 tkr, beräknad livslängd 15 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 50 0 0 50
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Blastchiller 1. Restaurang Spiskroken Blastchiller 1. Restaurang Spiskroken, utökning av maskinparken

Behov: Kall mat till hemtjänsten, att kyla ca 100 kalla portioner. Blir en utökning av 
maskinparken. Vi MÅSTE införa kall mat till hemtjänsten och har då behov av två 
blasthillers för att kyla portionerna till hemtjänsten. Min plan är att det ska genomföras 
senast 2017.
Alternativ: Finns inga alternativ idag.
Kostnad: 200
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

Blastchiller 2. Restaurang Ringelbiten Restaurang Ringelbiten, utökning av maskinparken.
Behov: Behov av ett effektivt nedkylningsalternativ som följer reglerna för 
livsmedelssäkerhet. Finns bristfälligt och begränsat alternativ idag. Behöver större 
utrymme för kylförvaring och större utrymme samt effektivare nedkylning och därav ett 
behov av en blastchiller.
Alternativ: Finns inga alternativ idag.
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

Ugn 16GN 2. Restaurang Gläntan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, saknas exakt inköpsår.
Behov: Det är en gammal ugn och det behövs en ny. Köket utökade maskinparken då 
den nya ugnen köptes in 2015 och man behöll då de gamla ugnarna. De behöver 
verkligen bytas.
Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs i alla fall 2 ugnar.
Kostnad: ca 250 tkr, beräknad livslängd 15-20 år
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

Papperspress, restaurang Gläntan Behov: Enda enheten som inte gör pappersbalar, skulle spara tid och underlätta för 
vaktmästarna. Pappret tar också mindre plats. Verksamheten har pratat med 
vaktmästarna. Effektiviserar och skapar bättre arbetsmiljö.
Alternativ: Att vaktmästarna fortsätter som idag och bär allt själva för hand.
Kostnad: ca 50 tkr
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

50 0 0 0 0 50

Grönsakshack 2 st, till restaurang Spiskroken och 
restaurang Gläntan, 

Grönsakshack 2 st, till restaurang Spiskroken och restaurang Gläntan, saknar årtal men 
skulle gissa på 15-20 år gammal.
Behov: Gamla slitna och man serverar sallad varje dag året runt. De bör bytas, något 
lägre prio än tidigare proj för 2017.
Alternativ: Inga alternativ idag.
Kostnad: ca 50tkr
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

50 0 0 0 0 50
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Kyl och fryslösning, Mathörnan i Glommersträsk Behov: Systemet behöver åtgärdas och vissa frysar och kylar bytas ut. Detta gör vi i två 

etapper. Ett MÅSTE.
Alternativ: Inga alternativ, det behöver åtgärdas och en plan för genomförande av 
sakkunnig finns.
Kostnad: totalt 300 tkr
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

100 0 200 0 0 300

Kyl och fryslösning på restaurang Gläntan på 
Sandbackaskolan

Behov: Gammal utrustning som måste bytas ut, lever om och risk för driftsstopp finns. 
Ett absolut MÅSTE.
Alternativ: Bra lösning framtagen, sparar vattenförbrukning.
Kostnad: 200tkr
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

Granuldiskmaskin, restaurang Ringelbiten på 
Ringelskolan

Granuldiskmaskin, restaurang Ringelbiten på Ringelskolan, från 2000.
Behov: Den börjar bli till åren och bör ingå i en 5 års plan om än den fungerar i dag.
Alternativ: Idag inga alternativ.
Kostnad: 200
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

0 0 0 0 200 200

Blastchiller 3. Restaurang Spiskroken Behov: Kall mat till hemtjänsten, att kyla ca 100 kalla portioner. Blir en utökning av 
maskinparken. Ett MÅSTE.
Alternativ: Finns inga alternativ idag.
Kostnad: 200
Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig 
genomgång av maskinparken.

200 0 0 0 0 200

SUMMA KOSTENHETEN 1 700 400 250 250 400 3 000

FASTIGHETER

Energieffektivisering / EMU Energieffektiviseringsåtgärder t.ex utbyte belysning, byte termostater och 
termostatventiler, byte fönster.

950 500 500 500 500 2 950

Brand- inbrottslarm Förbättringar i befintliga larminstallationer. Byte brand och inbrottslarm Kommunhus 500 500 0 0 0 1 000

Hissar Kommunhus Hissarna på kommunhuset är 40 år. Livslängden har överskridits. Problem med 
driftsäkerhet samt hiss närmast receptionen läker olja. Utbyte av hiss är att föredra då vi 
får en framtidsäkrad hiss med låg energiförbrukning jämfört med en hydraul hiss. 
Dessutom så slipper vi problem med olja om man väljer lin hiss. Man kommer spara ca 
5000-10000 kr per år i energikostnad om man byter hiss. En ny hiss har livslängden ca 
25-30 år. Modernisering av befintlig hiss kostar ca 350 000 kr. Livslängd ca 15 år. Även  
trapphissen i entrén behöver bytas då den ej går att ha i uppfällt läge.  

700 600 600 0 0 1 900
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Belopp i tkr TEXT ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 SUMMA
Renovering ytskikt kommunhusets äldsta del Nya golv samt ommålning väggar. Mattor i korridorer är från 1985 och har sprickor och 

hål på diverse ställen. Även mattor och parkettgolv i kontor är de flesta från 1985 och är 
mycket nötta vilket gör att de kräver mer i underhåll.

500 500 0 0 0 1 000

Renovering WC-utrymmen kommunhuset Befintlig sanitetsutrustning är till största delen 30 år eller mer. Åtgärd: byta ut toaletter, 
handfat, blandare mm samt renovera ytskikt, installera närvarostyrd belysning och byta 
låsbeslag på dörrar.

500 500 0 0 0 1 000

Renovering wc/dushar Ishallen Åtgärd: byta ut toaletter, handfat, blandare, duschar. 100 0 0 0 0 100

Ny papptak Ringelskolan lågdel Papptaken har en del sprickor på ytorna och uppviken och genomföringar dåliga. 200 0 0 0 0 200

Renovering Skogsbackens förskola Förskolan uppförd 1977. Större invändig renovering behövs. Nya golv, undertak, 
ommålning väggar, nya wc, nya ytterdörrar/fönster samt byte plåttak

4 000 0 0 0 0 4 000

Ny papp på stora entrétaket på Medborgarhuset Papptak i dåligt skick. Provisoriska lagningar gjorda, finns även sprickor i pappen. Nytt 
papptak behövs.

60 0 0 0 0 60

Låssystem på Fridhemskolan Befintligt mekaniskt låssystem är uttjänt och behöver bytas till ett elektroniskt 
passersystem för att underlätta nyckelhantering och minska konsekvenserna vid 
förlorade nycklar.

250 0 0 0 0 250

Fönster Nyborgsskolan Gasen i befintliga fönsterkassetter är borta. Kallras samt imma på fönster. Kan ev. bara 
byta kassetter. 

250 0 0 0 0 250

Aluminiumpartier Medborgarhuset Dörrpartier i aluminium är original från 1972. De är trasiga och dåligt isolerade. 250 0 0 0 0 250

Ventilation Sandbacka C-huset Lärarrum + personalrum i flygeln ovan köket har otillräcklig ventilation. Nytt aggregat 
måste installera.

500 0 0 0 0 500

Nytt sporthallsgolv Glommersträsk Flåsbodan Lamellgolvet dåligt. Stavar lösa. 0 650 0 0 0 650

Taktäckning Stortorget Shingel tak med problem och läckage i vinkelränna. Felmonterade anslutningar. Nytt 
papptak

0 200 0 0 0 200

Tak på Ishallen Övre plåttaken på ishallen har läckage problem på den sida där snörasskydden sitter. 
Dålig lutning gör att snö och is dämmer mot snörasskydd och vatten tränger in i skarven. 
Kan lägga en board och papptak.

0 800 0 0 0 800

Tak på sporthallen i Glommersträsk Thor tak ovan sporthall har problem ned täthet.(vanligt på dessa tak). Åtgärdas med ett 
nytt tätskikt ovanpå detta.

0 200 0 0 0 200

Riva hus på Bernhardsborg Huset är fallfärdigt och står på mark som nu detaljplanerats som lämpligt för t.ex handel. 0 300 0 0 0 300

Riva vaktm. bostad Fridhem 1 Huset är mögelskadat och har en mycket djup källare, vilket gör att den tillbyggda delen 
med förråd riskerar undermineras.

0 300 0 0 0 300
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Nytt bjälklag över maskinrum Sandbacka hus C Taket till maskinrummet är ett körbart betongbjälklag och det har uppstått sprickor i 

tätskiktet och vatten läker in. Invändigt avvattning har utförts men kan endast vara en 
provisorisk lösning.

0 800 0 0 0 800

Garageportar Sandbackaskolan Befintliga motordrivna portar på transportsidan är 30 år gamla och kan haverera när som 
helst.

0 300 0 0 0 300

Diverse reinvesteringar Diverse reinvesteringar i t.ex  tak, låssystem, utbyte fönster, dörrar, portar, ytskikt, 
inrededning, ventilation, el, styr och övervakning. Eftersom långiktig underhållsplan 
saknas så är alla behov ej utredda ännu.

0 1 500 6 000 6 000 6 000 19 500

Simhall Ny sim- och sporthall?? Utredning pågår. 0 0 0 0 124 000 124 000

SUMMA FASTIGHETER 8 760 7 650 7 100 6 500 130 500 160 510

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA 
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA 
OCH IT

Arvidsjaurs kommun ansökte hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), via länsstyrelsen den 19 mars 2013 om genomförande av ledningsanalys, 
avseende kommunhuset i Arvidsjaur. Analysen är nu genomförd av MSB och externa 
konsulter. Resultatet pekar på en rad åtgärder som måste utföras för att säkerställa 
driften av kommunhuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell 
extraordinär händelse. Och för att uppfylla lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunen har beviljats bidrag från MSB för alla åtgärder enligt nedan beskrivna 
projekt. Bidraget från MSB täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till 
kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört 
en "ersättningsbesiktning".  I kalkylen är byggherrekostnader med 17,5 % påslag 
inkluderade samt 7,5 % påslag för oförutsedda kostnader.

Åskskydd monteras i instrumentskåp. 
Reservelverksrummet förses med ljuddämpande 
absorbenter på väggar och tak.

Instrumentskåpet saknar åskskydd. I reservelverksrummet saknas ljuddämpande 
absorbenter på väggar och tak. Detta måste monteras för att problem med buller både 
för personal i huset och människor i närliggande husbyggnader inte ska uppstå då 
verket är i drift. För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 
50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är 
genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".

50 0 0 0 0 50

Ny larmcentral, Ihopkoppling av 
larmer/centralisering. 

Larmhantering för fastighetens prioriterade försörjningssystem och IT-utrustning är 
bristfällig. Signaler från övervakning och larm från prioriterade försörjningssystem som 
UPS, reservkraft, kyla, serverrum samlas upp till fastighetens larmutrustning. I den här 
åtgärdsförslaget föreslås en ny larmsändare som är kompatibel med övriga system för 
en gemensam hantering av larm och passagesystem. För samtliga åtgärder kan 
kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen 
utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och 
MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".

75 0 0 0 0 75
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SUMMA KOMMUNAL LEDNINGSPLATS 125 0 0 0 0 125

GATUENHETEN

Belysningsarmaturer 2015 inträder en ny lag som som förbjuder försäljning av kvicksilverljuskällor (Hg). Vi har 
ca 250 armaturer med Hg-ljuskällor kvar inom Arvidsjaur kommun som måste bytas ut. 
Att gå ner från 125 W till 35 W samt att inget seriebyte kommer att ske ger en besparing 
på ca: 550 kr per år och armatur. 

300 300 0 0 0 600

Belysningskabel vid markförläggning Buffertpengar så att vi snabbt kan vara med i samband med att vattenfall markförlägger 
sin kabel där vi också har kabel i Vattenfalls stolpar. Tar Vattenfall bort sin kabel så 
övertar vi ägandet och därmed drift och underhållsansvaret för de stolpar vi har kvar för 
vår belysningskabel. Penarna används bara vid sådana tillfällen där detta uppstår. 
Dessutom blir det en samordningsvinst mot om vi själva skall markförlägga vår 
belysningskabel.

400 400 400 400 400 2 000

Sandskopa Den gamla har rostat upp och behöver bytas ut till en ny. 70 0 0 0 0 70

Prostgatan Prostgatan är väldigt ojämn delen Gamla Landsvägen - Domängatan. Troligtvis är det 
upptryckande stenar och klen överbyggnad. Urgrävning, muddring av sten och ny 
överbyggnad. 

0 550 0 0 0 550

Basvägen Gatan har deformationer som inte går att räta till utan urgrävning. Trottoaren är väldigt 
ojämn. Gatan smalnas av till 6 m och ena gångbanan breddas motsvarande 
avsmalningen

1 400 0 0 0 0 1 400

Gator Arvidsjaur Större delen av kommunens gator är i dåligt skick. Det största problemet är att gatorna 
oftast saknar en riktig överbyggnad. Det måste göras en långsiktig plan över i vilken 
ordning investeringar på VA och gata ska göras för dessa två går hand i hand. Om VA 
byts ut har oftast halva vägen påverkats och istället för att bygga upp en ordentlig 
överbyggnad endast på den del som påverkats av ledningsbytet så bör hela 
överbyggnaden ses över.

0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

GC-vägar Vissa av kommunens GC-vägar är i dåligt skick. Detta beror främst på att de inte är 
dimensionerade för de fordon (snöröjning) som färdas på dem.

0 300 300 300 0 900

SUMMA GATUENHETEN 2 170 2 550 1 700 1 700 1 400 9 520

PARK

Utveckling Nyborgstjärn 2014 utfördes en studie av en student från LTH om hur man kan utveckla området runt 
Nyborgstjärn. Denna studie ligger till grund för tekniskas plan för utveckling av området.
2016 önskas de två fiskebryggorna bytas ut då de är i dåligt skick samt lekplats
2017 fortsatt utveckling av området enligt antagen plan.

100 100 0 0 0 200
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Utveckling aktivitetsplan vid Fridhemsskolan Området mellan Domängatan och Fridhemsskolan är i behov av ett ansiktslyft. Samråd 

sker under våren 2015 med elever på Fridhemsskolan över hur området kan utvecklas. 
Tekniskas tanke är att komplettera området med någon slags utrustning/bana för att 
ungdomar ska vilja aktivera sig på sin fritid. Kostnaden för föreslagna utrustningar är 
mellan 200 – 350 tkr och till det tillkommer markarbete. Investeringens storlek beror på 
önskad utrustning.

450 0 0 0 0 450

Utveckling/upprustning lekplatser Utveckling/upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogrammet. 50 50 50 0 0 150

Belysning Marklundsparken Belysningen i Marklundsparken är undermålig. Det är trädgårdsbelysning som lyser upp 
gångstråket genom parken samt en del längs Skillnadsgatan idag samt att lekparken 
inte är belyst. Befintliga ljuspunkter lyser dåligt, börjar gå sönder och det finns inga 
reservdelar att få tag i. Därför önskas de bytas ut till nya stolpar med armaturer.  
Befintlig kabeldragning kan användas men fundament måste bytas ut. Kostnad för detta 
140 tkr.
Marklundsparken inrymmer en av kommunens större lekplatser. Lekparken bör belysas 
för att kunna nyttjas i större utsträckning. Det blir en tryggare plats att vistas på när 
mörkret kommer. Kostnad för detta 70 tkr.

210 0 0 0 0 210

Belysning Johannaprken Belysningen i Johannaparken är undermålig. Det är fem stycken trädgårdsstolpar som 
lyser. De lyser dåligt, börjar gå sönder och det finns inga reservdelar att få tag i. Kostnad 
70 tkr.
I och med att belysningen i Johannaparken ses över bör vi även belysa torget för att det 
inte ska var becksvart. Kostnad 60 tkr.

130 0 0 0 0 130

Utemiljö Medan Utveckling av området mot Storgatan, i anslutning till Älgarna. 0 50 0 0 0 50

Utbyte av träd Många träd efter de kommunala gatorna i Arvidsjaur börjar vara ruttna. En plan för hur 
detta bör genomföras arbetas fram under 2017.

0 50 50 50 50 200

SUMMA PARK 940 250 100 50 50 1 390

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 25 004 16 158 15 990 12 250 135 930 205 332

AFFÄRSVERKSAMHETER

STADSNÄT

Byte gammal utrustning Huvuddelen utförs 2016. Nästa gång blir sannolikt 2022 150 0 0 0 0 150

Samförläggning med andra nätägare och 
kompletterande teknik i samband med utbyggand

En pott på 5Mkr har upprättas för oförutsedda utgifter för att hantera oplanerade 
händelser och möjligheter till samförläggning med andra nätägare. Ovanstående 3750tkr 
är en delmängd av dessa 5Mkr.

750 750 750 750 750 3 750
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Bredbandsutbyggnad i byar * Bredbandsutbyggnad i byar, och ansökan om 70% bidrag ca 10Mkr plus 

anslutningsavgift 30% 4Mkr Tot: ca 14Mkr. 
Förutsatt att ansökan beviljas.

6 000 6 000 2 000 0 0 14 000

*Statligt stöd för detta projekt -4 200 -4 200 -1 600 0 0 -10 000

SUMMA STADSNÄT 2 700 2 550 1 150 750 750 7 900

CAMP GIELAS OCH FRITID

Papptak till stugor Nytt papptak till Camp Gielas lilla reception samt två servicebyggnader. Läget är akut på 
grund av eftersatt fastighetsunderhåll. Under år 2018 skulle det vara lämpligt att byta 
taken på de så kallade K4-förråden.

300 300 0 0 0 600

Pistmaskin Camp Gielas pistmaskin har rätt många år på nacken och en framtida investering är i 
antågande. 

0 0 0 3 500 0 3 500

Ismaskin Ringelhallens ismaskin har många år på nacken och en framtida investering är i 
antågande.

0 0 0 0 3 500 3 500

SUMMA CAMP GIELAS OCH FRITID 300 300 0 3 500 3 500 7 600

VATTEN OCH AVLOPP

Markbäddar Vi 13 markbäddar inom kommunen. Dessa bäddar måste förnyas för att 
reningsfunktionen skall upprätthållas. Vi har ett flertal som inte är åtgärdade på väldigt 
länge och måste grävas om. Vi kommer att gräva om ett par stycken per år. Vi har bytt 
ut 4 stycken mot minireningsverk p.g.a. krav från tillsynsmyndigheten, där det varit 
känsliga recipienter. Där recipienten är ett skogsdike eller myrmark är det inte 
nödvändigt med minireningsverk som är ett dyrare alternativ. Normalt medför inte 
markbädden någon driftskostnad annat än eventuell slyröjning och årlig tillsyn. 

90 90 90 90 90 450

Grovrensgaller Arvidsjaurs reningsverk Inkommande vatten till Arvidsjaurs reningsverk pumpas idag upp i reningsverket utan 
förbehandling. Dessa pumpar sätts igen med jämna mellanrum för att fel papper, trasor 
och annat ovidkommande material spolas ned trots att de har så kallade friströmhjul. 
Friströmshjul klarar stora partiklar men har väldigt dålig verkningsgrad. Därifrån går det 
till en renstvätt som skall ta hand om renset. Spaltvidden är tre mm. Denna renstvätt 
stockar också igen av papper och trasor. För att få bort dessa driftproblem bör ett 
grovrensgaller installeras före intagspumparna. Då skulle vi även kunna byta pumphjul 
till ett med betydligt högre verkningsgrad. Vi har gjort vissa informationsåtgärder för att 
få bort detta problem, vi har även pratat med kommunstädet och de har bytt torkpapper 
på Sandbackaskolan där vi med säkerhet vet att det spolats ned denna typ av papper. 
Förhoppningsvis ger det effekt så vi inte behöver denna investering.

800 0 0 0 0 800

Ledningar Arvidsjaur Reinvestering av ledningsnät i Arvidsjaur samhälle. Vi måste börja förnya delar av 
ledningsnätet i Arvidsjaur. Vi har totalt ca: 13 mil ledning inom tätorten. Vissa områden 
är väldigt gamla och bör ses över. Det innebär till en början punktinsattser där vi vet vad 
problemen är, men även utredningar om vad som orsakar kända problem så att vi gör 
rätt åtgärder samt förebyggande åtgärder. 

500 2 500 2 500 0 0 5 500
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VA-anläggningar byar Vi har fått anmärkningar av tillsynsmyndigheten på 13 av våra avloppsanläggningar i 

byarna. Vi har under 2014 att påbörja inventering av dessa enl. inlämnad åtgärdsplan. 
Ofta beror överbelastning av avloppsanläggningar av inläckage av dag- och grundvatten 
i ledningsnätet. Vi kommer att behöva göra åtgärder på dessa. I vilken omfattning kan vi 
ännu inte säga utan ytterligare utredningar, men flera av dem är inte åtgärdade sedan 
de byggdes. 

2 000 2 000 2 000 0 0 6 000

Ventilationsagregat Arvidsjaurs reningsverk Ventilationsaggregaten i reningsverket är från 1980. Aggregatet är i drift men 
värmeväxlaren är ur funktion och den är så gammal att reservdelar inte finns att tillgå. 
Ventilationen är till för att personal, byggnad och utrustning skall må bra. Ventilerar man 
inte lokalen kommer det på sikt ge skador på byggnader och utrustning samt 
arbetsmiljön blir dålig för personalen. När man ventilerar byter man ut varm inneluft mot 
kall uteluft. Detta blir ur energisynpunkt ineffektivt och därför bör man ta reda på värmen 
från inneluften för att värma upp inkommande uteluft. Detta sker genom en 
värmeväxlare. Som det ser ut idag kommer payofftiden att vara ca: 5 år. 

250 0 0 0 0 250

Flakbil Enheten har en lätt lastbil med kran som börjar bli till åren. Kranen kommer att behållas 
och monteras på den nya bilen.

300 0 0 0 0 300

Oförutsedda händelser Ofta uppstår det oförutsedda kostnader i och med att saker går sönder eller inte 
fungerar som de ska. 

200 200 200 200 200 1 000

SUMMA VATTEN OCH AVLOPP 4 140 4 790 4 790 290 290 14 300

AVFALLSENHETEN

Afaltering av ytor på ÅVC Afaltering av ytor på ÅVC. Ca 70tkr årligen, uppskattat från föregående års avtalspris. 
Den asfaltering som kommer att ske är förbättringar samt asfaltering av nya ytor.

70 70 70 70 70 350

Ospecifierade projekt Ospecifierade projekt som vi sannerligen kommer att drabbas av. Avfallsbranschen står 
inför stora förändringar som kommer att påverka avfallsenheterna i landet. Exakt hur de 
kommer att påverka är ännu inte klart. En stor sak är att kommunerna troligen kommer 
att stå för insamling av avfall med producentansvar, ingen vet ännu hur. Utredningar 
görs på flera nivåer och är inlämnade till regering. Hela avfallssverige väntar på svar.
Det händer också saker på miljösidan löpande som kan orsaka oplanerade 
investeringar, alternativt även andra faktorer.

70 70 70 70 70 350

SUMMA AVFALLSENHETEN 140 140 140 140 140 700

TRAFIKSKOLAN

Ny bil Inköp av en ny bil till Trafikskolan med manuel växellåda. Byte måste genomföras under 
år 2017 p.g.a. slitage av de gamla bilarna.

350 0 0 0 0 350

Ny bil Inköp av en ny bil till Trafikskolan med manuel växellåda. Byte måste genomföras under 
år 2018 p.g.a. slitage av de gamla bilarna.

0 0 350 0 0 350
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Bil med vagga till halkbanan Trafikskolan utför en obligatorisk utbildning ute på flygplatsen för alla elever som ska ta 

B-körkort, Risk 2. 
Där använder Trafikskolan en VW-golf manuell växellåda 2004, som sitter på en skidCar 
(en vagga under bilen). Med den kan man inifrån bilen genom en dosa få fram olika 
friktioner mellan bil och vägbana. Denna inköptes ca. 1996(den fanns före min tid)
Kravet när bil och vagga införskaffades och det blev ett obligatorium var att en manuell 
växellåda skulle finnas i bilen. 
Idag har lagen förändrats, så man kan ha en automatisk växellåda, vilket underlättar för 
alla elever som ska köra risk 2, men också därför att fler och fler tar B körkort för 
automatlåda, och då måste dom åka ner till Piteå för att gör Risk2 utbildningen.Syftet 
med risk 2 är inte att lära elever växla, utan detta ska enligt lag vara klart när eleven ska 
göra "halkbanan", eleven ska vara i slutet av sin utbildning. Eleven ska utbildas på 
riksfyllda beteenden vid dåligt väglag/samt säkerhet vid sådan körning. 
Slitaget på både bil och vagga är stort.
Trafikskolan har anlitat mekaniker ett flertal tillfällen att svetsa i vaggan samt 
reparationer av systemen i vaggan, samt reparationer av bilen.
Dom är mycket slitna båda två. 
Därför skulle Trafikskolan behöva både en bättre begagnad automatbil samt en ev 
bättre begagnad vagga.
Vaggan byggs på Gotland av Cedergrens Mekaniska. Vaggan byggs så den passar den 
bil man använder.                                                                                                  
Preliminär kostnad är:
Vagga ev beg : 300 tkr
Bil beg/automat: 100 tkr

 

0 400 0 0 0 400

SUMMA TRAFIKSKOLAN 350 400 350 0 0 1 100

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 7 630 8 180 6 430 4 680 4 680 31 600

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR, 
SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET

32 634 24 338 22 420 16 930 140 610 236 932
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