
 

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 
Kallelse till sammanträde 1(2) 

 
Kallelse till ordinarie ledamöter 

Underrättelse till ersättare 

 

Kommunfullmäktige sammanträder 20 juni, 2022 i Navet Moskosel. 
 

10.45-11.30 – Information om pågående och planerade utvecklingsprojekt i Moskoselsområdet 

13.00 – Sammanträdet öppnas 
 

Allmänheten är välkommen att närvara 
 

OBS! SENAST 09.25 - Samling vid kommunalhuset för vidare transport till Moskosel med buss. 
 

D a g o r d n i n g 
  
 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop samt anmälan av eventuellt jäv 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av justerare samt tid och plats för justering 

5. Allmänhetens frågestund 

6. Svar på fråga om ny sim- och sporthall ställd vid allmänhetens frågestund 2022-04-26 

7. Delgivningar 

8. Interpellationer och frågor 

9. Svar på fråga om information via rörligt media på hemsidan ställd vid fullmäktiges 

sammanträde 2022-04-26 

10. Motioner 

11. Medborgarförslag 

12. Motion – Garanterad anställning hos Arvidsjaurs kommun för utexaminerade undersköterskor 

vid Sandbackaskolan 

13. Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2021 

14. Taxa för handläggning av transportdispenser 

15. Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr 

16. Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

17. Utdebitering av kommunalskatt år 2022 

18. Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 – revidering 

19. Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026 

20. Arvodesreglemente för de kommunala bolagen 

21. Begäran om ovillkorat aktieägartillskott - Inlandsbanan AB 

22. En ny simhall även för de yngre barnen (Medborgarförslag) 

23. Nybyggnation av sport- och simhall 

24. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

25. Reglemente för kommunstyrelsen 

 

 

Ulf Isaksson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

_______________________________________________________________________ 
Exemplar av Mål- och resursplan 2023 och framåt finns tillgänglig på kommunstyrelsens 

kansli intill sammanträdesdagen. 
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Fastställande av 

dagordning 

 

 

 

Kf §  

 

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

 

 

Kf §  

 

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Förslag: 2022-06-23 kl. 15.00 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Allmänhetens frågestund 

 

 

Kf § Dnr 00067/2019 101 

 

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga om ny sim- 

och sporthall ställd vid 

allmänhetens frågestund 

2022-04-26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00067/2019 101 

 

Vid kommunfullmäktige sammanträde 2022-04-26 ställdes nedanstående 

fråga. Kommunfullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. 

 

Fråga 1 

En ny sim- och sporthall ska byggas. Det tycker jag är bra.  
 

Min fråga är dock följande: 

Vilken strategi har kommunfullmäktige, vad gäller för vem som skall kunna 

nyttja den nya sim- och sporthallen? Detta utifrån den i dagsläget gällande 

utformningen av byggnaden. 
 

Fråga 2 

I alla kommunala dokument som hittats, har alltid påpekats vikten av att 

satsa på kommunens barn och ungdomar. 

Vad gäller den kommande sim- och sporthallen verkar detta inte gälla, 

stämmer det och i så fall, varför inte? 

 

 

 

Svar lämnas vid sammanträdet 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
 

 

Kf § Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 

III Meddelandeärenden 
 

 

* Svar – Skyltar för att styra tung trafik 

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2022-04-27 § 13 
 

* Protokoll 2022-04-21 

- Mål- och demokratiberedningen 
 

* Protokoll 2022-05-12 

- Mål- och demokratiberedningen 
 

* Protokoll 2022-05-18 

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 

* Protokoll 2022-05-13, inkl delårsrapport 

- Gemensam överförmyndarnämnd 
 

* Protokoll 2022-03-28 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

* Protokoll 2022-05-11 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

* Protokoll från årsstämma 2022-04-21 

- IT Norrbotten 
 

* Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 

verkställda inom tre månader 2022 – Kvartal 1 

- Socialnämnden 2022-05-23 § 43 
 

* Protokoll 2022-06-07 

- Gemensam Överförmyndarnämnd 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Interpellationer och frågor 

 

Kf § Dnr 00000/2021 101 

 

Inga interpellationer eller frågor till dagens sammanträde har i skrivande 

stund lämnats in till kommunkansliet. 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga om 

information via rörligt 

media på hemsidan ställd 

vid fullmäktiges 

sammanträde 2022-04-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00051/2022 101 

 

Vid kommunfullmäktige sammanträde 2022-04-26 ställde 

kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald  nedanstående fråga 

kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren och kommunchef Lena Ruth. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. 
 

Information till medborgarna är en viktig del i demokratin. 
 

Kommunchefen är ansvarig utgivare för hemsidan som, vad jag har 

uppfattat, ska vara politisk neutral och opolitisk. 
 

Kommunalrådet har nu en information via rörligt media, presenterad på 

kommunens hemsida, kring vad som skett på olika politiska instanser. 
 

Jag lägger ingen värdering i innehållet, utan vill däremot veta om även 

övriga politiska partier i fullmäktige kan få samma stöd från kommunens 

informationsavdelning med att ta fram film och lämna vår version av 

vilka beslut som tagits? 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande 

  



Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-06-01 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Egen 

Kommunfullmäktige 

Direktval

Svar på fråga 2022-04-26 om information via rörligt media på hemsidan 

Kommunstyrelsens ordförande är talesman för kommunstyrelsen. 

På hemsidan informeras kommunens medborgare endast om de beslut som fattats i 

kommunstyrelsen, något som kommunstyrelsens ordförande bedöms göra i sin roll som 

just ordförande. Inga partipolitiska värderingar lämnas i informationen. 

Lena Ruth 

Kommunchef 
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Motioner 

 

 

Kf § Dnr 00000/2020 000 

 

I skrivande stund har ingen motion lämnats in. 

 

 

Under punkten bereds ledamöterna tillfälle att lämna in motioner. 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf § Dnr 00000/2022 000 

 

I skrivande stund har inga medborgarförslag lämnats in. 

 

 

Under punkten ges medborgare möjlighet att lämna in och läsa upp 

medborgarförslag. 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 

  

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-07 166 
 

12 
 

 

Motion – Garanterad 

anställning hos Arvidsjaurs 

kommun för 

utexaminerade 

undersköterskor vid 

Sandbackaskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 116 Dnr 00254/2021 009 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-26 § 124 lämnade 

socialdemokraternas fullmäktigegrupp in följande motion: 

 

Arvidsjaurs kommun har svårigheter med kompetensförsörjning av 

utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Verksamheten är i stort 

behov av utbildad personal för en väl fungerande verksamhet. 
 

Intresset för Sandbackaskolans vård- och omsorgsprogram är lågt. För att 

öka intresset för utbildningen, samt säkra kompetensförsörjningen av 

utbildade undersköterskor. 
 

Socialdemokraterna i Arvidsjaur föreslår en utredning som tittar på 

möjligheten att ge utbildade undersköterskor med fullständigt betyg från 

Sandbackaskolan en garanterad tillsvidareanställning hos Arvidsjaurs 

kommun. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen bifalles med följande motivering; 
 

När det gäller förslaget att ge utbildade undersköterskor med 

fullständigt betyg från Sandbackaskolan en garanterad 

tillsvidareanställning är det något socialförvaltningen helt understödjer. 
 

Personalrekrytering och rekrytering av behörig personal är den största 

utmaningen socialförvaltningen står inför. Förvaltningen anser att det 

är bra med politisk tydlighet som kan främja en ökad vilja till att 

studera till undersköterska, och därmed få en fast anställning inom 

kommunen. 
 

Motionens förslag om att tillsätta en utredning för utbildning och 

tillsvidareanställning av undersköterskor är något som 

socialförvaltningen ställer sig bakom. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Peter Öhman 

Motion 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-05-30 

 

 

Handläggare 

Peter Öhman 

  

 Kommunstyrelsen 

  

  

  
Direktval 
0960-15 718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissvar – Garanterad anställning hos Arvidsjaurs kommun för 

utexaminerade undersköterskor vid Sandbackaskolan 

 

Det har inkommit en motion från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp: 

 

Arvidsjaurs kommun har svårigheter med kompetensförsörjning av utbildade 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Verksamheten är i stort behov av utbildad 

personal för en väl fungerande verksamhet.  

Intresset för Sandbackaskolans vård- och omsorgsprogram är lågt. För att öka 

intresset för utbildningen, samt säkra kompetensförsörjningen av utbildade 

undersköterskor. 

 

Socialdemokraterna i Arvidsjaur föreslår en utredning som tittar på möjligheten att 

ge utbildade undersköterskor med fullständigt betyg från Sandbackaskolan en 

garanterad tillsvidareanstäl1ning hos Arvidsjaurs kommun. 

 

 

Förslag till beslut 

Personalrekrytering och rekrytering av behörig personal är den största utmaningen 

hela socialförvaltningen står inför. 

Socialförvaltningen ser inga problem med att tillstyrka denna motion. Förvaltningen 

tycker det är ett bra med beslut med en tydlighet som kan främja en ökad vilja till att 

studera och få en fast anställning som undersköterska inom våra verksamheter. 
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Redovisning av erhållet 

lokalt partistöd jämte 

granskningsrapport 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 117 Dnr 00117/2022 010 

 

I reglementet för partistöd, § 1 (Kf 2018-10-30 § 112) regleras att partierna 

till kommunfullmäktige ska redovisa att partistödet använts på det sätt som 

anges i KL 4:29 samt i reglementets § 3. 
 

I reglementet står bland annat att partierna enligt KL 4:31 ska redovisa 

skriftligen till fullmäktige att partistödet använts på det sätt som anges 

i KL 4:29. Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari - 31 december 

föregående år, ska vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli senast 

30 april för beslut vid fullmäktiges junisammanträde. 
 

Fullmäktige ska besluta att inte betala partistöd för föregående år till ett 

parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport i enlighet med 

KL 4:31 samt§ 3 i reglementet. 

 

Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 

2021. Innan utbetalning av årets partistöd kan ske, ska fullmäktige 

godkänna redovisningarna. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Partiernas redovisningar godkänns. 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 

  



Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter 
tillämpningen av redovisnings bestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan 
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 
information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 30 april 
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickc1sT7{. .d .

K 
· 

rv, SJaurs ommun 
Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur Kommunstyrelsen 

Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se 2022 -03- 2 3 
Parti Org.nr Adress 8rtr�.'-
Centerpartiet 899100- Stationsgatan 20B 

3941 933 32 Arvidsjaur 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd Sparat partistöd från föregående år 

2021 177 500 kr 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 

,gfllfl_Q"Jl/.q_ --OLO 
. :-1 .......................

Partfistödet har använts för internt partiarbete utbildning av förtroendevalda och till 
lokalkostnader. Stödet har också använts till deltagande i centrala och regionala 
partismöten, marknadsföring och kostnader för resor. 

Överföring av partistöd 
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som 
erhållits för att stärka artiets ställnin i den lokala demokratin: 

Stöd till metdlemsregister, medlemsrekrytering samt regionala möten och utbildningar. 

Underskrift 

Kristina Bäckström 

Ort och datum Ort och datum 
_______ _ ____ _  _,_ _______ _____ _ _ _  __, 

Arvidsjaur 2022-03-17 Arvidsjaur 2022-03-17 



Gransknnngsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 

bifogas med blanketten. 

Partistödet har använts i enlighets med kommunens regler för partistöd för att utveckla demokratin. 

Stöd2i: r,a.: också använts för att delta i regionala och centrala partiaktiviteter och partistämma. 

Verksamhets berättelse och bokslut överensstämmer med genomförd verksamhet. 

Granskningsintyg *) 

Ort 

Arvidsjaur 

____ ,__�N�a_m_n_fo_· r�g,_a_n _de ______ ___ ____, 
Åsa Lundgren 

Datum 

2022-03-17 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 



Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 

använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter 
tillämpningen av redovisnings bestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 

granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan 

exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 

information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 20 mars 

närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till: 

Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 

Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se 

Parti --2!"_g.nr _ Adress - - -- --- - ---- -· - -- --

_
1 I f 17 c ferparl/d 11q100 V. 8 kol-;a lv 11 11 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 
- ·- -

2ö2/ �7-, !;!57) 
Redovisning av lokalt partistöd 

Överföring av partistöd 

Sparat partistöd från föregående år 
---- -

- -- --

Telefon 

7 0,oS"blJTZV. 

Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som 
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: _ _ __ _ __ _ _

� !5} / j)--j lL rJ /{ D /? /-r r �-;., -( ---
- --

• 1/�--t! k, v 17 /o--e /l f

,. f ,,,, ,, f; /o:., e 1_}/-,.,) r 14 0 I"' ;J � '7 o <>--7 c-//J f.--i /4 k f 
. ;; c

l 
f?,- /1 

J 
�-7 /<-6 /f

, {/ n_5 t,· 3)-, I /e / 

Underskrift 

Ordförande 

_ Namnf�ty!filg3i1de _ _ ___ _ 

Ort och datum 

Kassör 

_ __ Namnför:tyjlligande _ __ _ 

Ort och datum --------

Arvidsjaurs Kor-n'in�;r. ! 

Kommunstyrelsen 

2022 -03- 3 1 

-Qnr-;-.J.0.,i;.z.1?..tl .. :;.;O.t/J



Granskningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 

bifogas med blanketten. 

LJ-/ude' I /?a.r
C/ 

C0 ·-lh q-Y. �/-;- 4 i) /7? //k• /? E'// Jcrre/7 

/-e;1/e ,,,--
�

c, 7a / /.: .f rtf-c/c/ c( cfe /77 o l r,:n,.h �ry 0ne7�,,--

!/· /2 FJ r .f tL ,//'J C: _/ J /// 177 o-r cL h I/ i ,P;✓ lz � re t-1 /2 n j rz J,? J -c:,,,--

0 [ Yl J!!;cL-- 1-o r Je f- r'',, /,;Ja h r- ,,,-- /-i /I/; ti kr x ;>, c, ,

4 

Granskningsintyg *) 

Namnförn,dligande 

Datum 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 



Bilaga 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrappoll 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter 
tillämpningen av redovisnings bestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten l<:111 
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 
information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

A . . __ 
R d . . I . d 1 . . 31 d b h I" · ·11 A 'd · k�SJaurs �grnrxu.m ·e ov1s111ngen s <a avse peno en 1anuan - ecem er oc amnas m t1 rv1 sia rs '-fl'lUHIJli111��.}n;!lr§elV apn
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas ill: 

2022 -04- 0 5 

Dnr: . .  lb..8./:?P.!9.. .. i.f.L 
Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 

Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se 

Parti Org.nr Adress Telefon 
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Redovisningen avser år Erhållet partistöd Sparat partistöd från föregående år 

:Zo ':l/ i/2-90 Ut �1.000 Lr 
Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 
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Överföring av partistöd 
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka matpresentationer som 
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: 

I-- - - - --�------''- ------- ---------- ·--- -- ---- --- - ----
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Namnför 

Ort och datum 



Granslrningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 

bifogas med blanketten. 
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Granskningsintyg *) 

Intygas av Namnförtydligande 

Ort Datum 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 



Bilaga 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrappm·L 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter 
tillämpningen av redovisningsbestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan 
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 
information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

Arvidsjaurs Kommun" 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvid jaur�unstyraalsEhfl! 30 pril 
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skic as till: 

2022 _04_ l 2 

. I tg 2bl1 ·-6/o 
Dnr . ....... ....................... .

Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 
Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se 

Parti Org.nr Adress Telefon 

Socialdemokraterna 899100-1515 Garvaregatan 10, 93333 Arvidsjaur 072-0044725

Redovisningen avser Erhållet partistöd Sparat partistöd från föregående 
år år 

2021 192500 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 

Lokal hyrs av ABF och viss ytterligare service kring post, Web- internet och skriv och kopieringstjänster finns med 
som ABF gör kostar utöver hyran. Under året har vi haft 14 ordinarie och extra styrelsemöten i AK och 13 ordinarie 
och extra medlemsmöten vilket ökat dessa möteskostnader. Vissa fysiska aktiviteter har dock genomförts av AK

styrelsen där möten hållits i Glommersträsk och Moskosel. Vi representerade vid Distriktskongressen 2021 som 

arrangerades digitalt. 
Vi har representerats vid Distriktsstyrelsens möten under året. Vi representerade vid Piteå-Tidningens årsstämma. 
1 Maj firades endast digitalt. Annonsering och informationer ökade såväl inför kyrkovalet som i uppstarten under 
hösten av 2022 års val. Den nya tekniken för digitala möten har använts flitigt under året och vi har arrangerat och 

delgett samt deltagit i flera intressanta digitala möten som medlemmarna informerats via mail om. Flertalet nya 
licenser har köpts in och kostnader för annonser har ökat markant. 
Totalt har Arvidsjaur Arbetarekommuns medlemsantal ökat med över 25 %, från 96 medlemmar den 31/12 2020 

till 124 vid årsskiftet 2021-22. Dessa har välkomnats vid möten med styrelse och medlemmar. Nomineringar till 

Riksdags och regionlistorna har fastställts vid medlemsmöten och representant från oss finns med bland de 10 

främsta på dessa två valsedlar och dessutom finns ytterligare en från oss med på regionens valsedel. 

Överföring av partistöd 
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka 
motJJresentationer som erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: 

Underskrift 
Kassör 

Namnför dlig�a_n_d_e _ _ _� --- - --1----�-�- -- --- ---- --1 

kchv1<'.:'.)h L Il'"\ Jl'Vlo,rk 
Ort och datum Ort och datum 



Granskningsrapport

Arvidsjaurs  Kornrnun
Kommunstyrelsen

2022 -05- 3 1

Dnr:.!J;'.K.ZjT./.".7.,,,'a,,P,,f

Här  redogör  en  av  mottagaren  vald  granskare  för  om  redovisningen  ger  en rättvis  bild  av  partistödets  användning.

Granskningsrapporten  kan  även  utgöras  av  en ekonomisk  redovisning  som  intygas  av  exempelvis  en  revisor  och  som

bifogas  med  blanketten.

Kommunkansliet  har  begärt  komplettering  till tidigare  inlämnad  rapport.

Under  2021 har  den utåtriktade  verksamheten  varit  sparsam  med  anledning  av

pandemin.

Socialdemokraterna  i Arvidsjaur  har  använt  partistödet  för  2021  till bland  annat

följande:

- Hyreskostnader  för  partilokal

- Lokalt  partiarbete

- Medlemsmöten

- Reseersättningar

- Övriga  löpande  utgifter

Granskningsintyg  *)

Intygas  av,  . ____NamnföJr___4l_igg____nde_ _________ _______________ ______

8/Qdtmv[  -
Ulf Isaksson

Ort/  - Datum

A&idsjaur 2022-05-31

")  Härmed  intygas  att  redovisningen  ger  en rättvis  bild  av hur  mottagaren  använt  partistödet.



Granskningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 

bifogas med blanketten. 

Granskningsintyg *) 

dli ande 

_!2rj-t 

Hr vi-cl (?.,U /
( 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Enligt 
kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det 
som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter tillämpningen av 
redovisningsbestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, deltagande i 
utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras 
av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer information se "Reglemente för 
kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 30 april närmast 
följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till: 

Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 

Skannas redovisningen in ska den skickas till kommunstyrelsen@arvidsjaur.se 

Parti Org.nr Adress Telefon 

Liberalerna i Arvidsjaur 899100-3933 c/o Jens Eliasson Gamla Landsv. 070-392 28 82

25 · 933 33 Arvidsjaur 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd Sparat partistöd från föregående år 

2021 57500 36070 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 

Trycksaker, kontorsmaterial, porto, reklam, utskick till medlemmar, reseersättning. Info till medlemmar samt 
bankavgifter. Allt detta för att upprätthålla vår organisation i kommunen. 

Överföring av partistöd 

Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som erhållits för 

att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: 

Länsorganisationen erhåller en del av stödet 18 000 kr för att bistå oss i lokalavdelningen. Dem hjälper oss med utskick, 

utbildningar, medlemsregister samt sammankomster på läns- och riksnivå 

Underskrift 

Ordförande 

Ort och datum Ort och datum 

2022-04-12 2022-04-12 



( 

( 

( 

( 

Gra nskningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som bifogas 

med blanketten. 

Det kommunala partistödet används uteslutande till att hålla igång vår lokala organisation av Liberalerna i Arvidsjaurs 

kommun. Detta för att kunna arrangera aktiviteter, kurser, ge stöd och uppmuntra till utbildning till medlemmar, 

sympatisörer och förtroendevalda runt om i kommunen. 

Allt för en levande demokrati. 

Granskningsintyg *) 

Namnförtydligande 
Roland Danielsson 

Ort Datum 

Arvidsjaur 2022-04-12 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 
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Ks § 118 Dnr 00130/2022 051 

 

Arvidsjaur kommun handlägger i snitt sju (7) trafikärenden per år och av 

dessa är det i snitt ett ärende årligen med Transportdispenser. Övriga 

ärenden ingår framför allt i de Lokala trafikföreskrifterna. 
 

Den som ansöker om undantag från trafikförordningens (1998:1276) 

bestämmelser om breda, långa eller tunga transporter ska lämna in ansökan 

till den kommun där transporten sker. Berör transporten flera kommuner 

skall ansökan lämnas in till Trafikverket. 
 

I trafikförordningen (1998:1267) återfinns bestämmelser om hur tunga, 

breda och långa fordon får vara när de ska framföras på vägar som inte är 

enskilda, d.v.s. på kommunala gator och på allmänna (statliga) vägar. 

Bestämmelserna är utformade med hänsyn till de begränsningar som finns i 

vägnätet, till exempel bärighet på broar och vägar. 
 

Vid transporter som är tyngre, bredare eller längre än vad bestämmelserna 

medger krävs dispens. Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om undantag 

från vikt-, bredd- och längdbestämmelser. Dispens får medges om det 

behövs av särskilda skäl och kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på 

vägen eller någon annan olägenhet. Genom att ställa särskilda krav på hur 

transporterna ska utföras kan dispens ofta medges (krav på särskild färdväg, 

utmärkning av fordon, varningsbil, tillåten hastighet, eskort av vägtransport-

ledare m.m.). 
 

Nuvarande taxa för handläggning av transportdispenser antogs 2010 och har 

uppdaterats. Granskning av andra kommuners taxor inför uppdateringen har 

skett. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för handläggning av transportdispenser antas. 

2. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får för varje år besluta att 

justera i taxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), tills 

dess att fullmäktige beslutar annat. 

3. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2021. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-28 § 100 upphör att gälla. 
________ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Mbhn § 14 2022-04-27 

Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA FÖR HANDLÄGGNING AV 
TRANSPORTDISPENSER 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN 

 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Taxa Kf § ?? 2022-06-20 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 130/2022 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(1) 
 

Taxa för handläggning av transportdispenser 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-20 §  

 
 

Allmänt 
Kommunen har rätt att ta ut en taxa för att täcka faktisk kostnad för handläggning av angivna 
trafikärenden. En taxa får inte sättas högre än den faktiska kostnaden för handläggningen av ett 
specifikt ärende. Normal handläggningstid för dessa ärenden med alla moment inräknade är i 
genomsnitt 1,5 timme. 
 

Denna taxa bygger på samma uppdelning och villkor som Trafikverket och flertalet av landets 
kommuner har.  
 
 

Taxa 
Timtaxa ska betalas av den som ansöker om transportdispens och/eller tillfälligt undantag från 
Arvidsjaur kommuns lokala trafikföreskrifter i samband med tävling, försäljning, parad eller annat 
arrangemang. Taxan är kronor per timme för nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift). 
 

Timtaxa tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med andra myndigheter samt eventuellt platsbesök och restid till platsen. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja denna 
timtaxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2021. 
 

Timavgift 
1 040 kr 
 

Transportdispenser 
Tung transport 1,5 tim 
Bred transport, under 450 cm 1,0 tim 
Bred transport, över 450 cm 1,5 tim 
Lång transport, under 35 m 1,0 tim 
Lång transport, över 35 m 1,5 tim 
Övriga kombinationer av transporter timavgift 
 

Övriga trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter (LTF) timavgift 
 
Taxa tas ut även vid beslut om avslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
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Kommunstyrelsen 2022-06-07 169 

15 
Ansvarsfrihet år 2021 för 

direktionen i Partnerskap 

Inland - Akademi Norr 

Ks § 119 Dnr 00119/2022 106 

Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. 

Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

Utsedda revisorer i kommunalbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för år 

2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi

Norr, och de enskilda ledamöterna i densamma, beviljas ansvarsfrihet

för 2021 års räkenskaper och förvaltning.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Årsredovisning 

Revisioinsberättelse 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-06-07 170 

16 

Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 
(Driftbudget 2023, 

driftbudgetplan 2023-2025, 

investeringsbudget 2023-2025 

och investeringsplan 2023-2027) 

Ks § 120 Dnr 00060/2022 041 

Dnr 00087/2022 042 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 152 att den s.k. 

prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021. 

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för stärkt ekonomi, realistiska 

budgetramar, koppling till demografin, medvetna politiska prioriteringar och 

långsiktig planering. 

Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar 

för en ekonomi i balans. I modellen utgår man från vad utjämningssystemet 

säger om vilka nettokostnader som är rimliga för kärnverksamheterna skola, 

vård och omsorg i vår kommun. Utifrån detta sätts prislappar på de olika 

verksamheterna - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen 

borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk 

prioritering. 

Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska 

prioriteringar. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen 

senast år 2024. 

Budgetprocess för Mål- och resursplan 2023-2025 har skett parallellt i 

nämnderna med kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning och 

sammanhållande organ. De övriga nämndernas har överlämnat sina 

fastställda Mål- och resursplaner till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har detta år inte fastställt Mål- och resursplan 2023-2025 

för styrelsen i eget beslut, utan kommunstyrelsen ingår i den totala Mål- och 

resursplanen 2023 och framåt. Anledningen är att en ny politisk organisation 

träder i kraft 2023 och att det funnits en viss osäkerhet kring vissa 

verksamheters organisatoriska placering i den nya organisationen. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (s) 

- Överskottsmålet för 2023 ändras från 2% till 1%

- Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt

arvodesreglemente

- Tillägg till politiska prioriteringar 2023, enligt bilaga 1.

Bifall till investeringsbudget för år 2023 med tillägget: 

Inom ramen för investeringsbudget 2023 påbörjas arbetet med infrastruktur 

för elfordon för kommunens behov 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 

Utdragsbestyrkande

Separat fil

plan69
Markering
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16, forts. 
 

 

Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 

 

Ks § 120, forts. 

 

Förslag under sammanträdet, forts. 

 

Björn Lundberg (s) 

Tillägg till politiska prioriteringar 2023, enligt bilaga 2. 

 

Propositionsordning 

Följande propositionsordning lästes upp och godkändes: 

1. Ändring av överskottsmål 

2. Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt 

    arvodesreglemente 

3. Bjarne Halds yrkande om tillägg till politiska prioriteringar 2023 ställs 

    mot Björn Lundberg yrkande om tillägg till politiska prioriteringar 2023 

4. Det yrkande som vinner under punkt 3 ställs mot arbetsutskottets förslag. 

5. Investeringsbudgeten tillförs; 

    Inom ramen för investeringsbudget 2023 påbörjas arbetet med 

    infrastruktur för elfordon för kommunens behov. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer först proposition på punkterna 1-3 var för sig, och 

konstaterar därefter att kommunstyrelsen bifallit samtliga punkter. 
 

Därefter ställer ordföranden Bjarne Halds yrkande mot Björn Lundbergs 

yrkande varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit Björn Lundbergs 

yrkande. 
 

Till sist ställer ordföranden proposition på Björn Lundbergs yrkande mot 

arbetsutskottets förslag. Han förklarar därefter att kommunstyrelsen beslutat 

enligt Björn Lundbergs yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Preliminär Mål- och resursplan antas med följande tillägg. 
 

- Överskottsmålet för 2023 ändras från 2 %  till 1 % av intäkterna. 

- Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt 

  arvodesreglemente. 

- Politiska prioriteringar enligt Björn Lundbergs yrkande 

  enligt bilaga 2. 

2. Investeringsbudgeten tillförs "Inom ramen för investeringsbudget för 

2023 påbörjas arbetet med infrastruktur för elfordon för kommunens 

behov." 
_________ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 
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16, forts. 
 

 

Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 

 

Ks § 120, forts. 

 

Reservationer 

Bjarne Hald (c) reserverar sig mot beslutet i den del som rör det egna 

yrkandet om tillägg till politiska prioriteringar 2023. 

 

Lennart Wigenstam (c), Kristina Bäckström (c) och Martin Nilsson (c) 

reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande. 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 120. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Centerpartiets yrkande politiska prioriteringar 2023-2025  
 
 
De budgetregler som C uppfattar att KF beslutat innebär att balansera budget mot 1 % 
överskott om kommunen inte lånar för investeringar och 2 % om lån upptas för investeringar. 
Trots oklarheter kring Sport- och Simhallsbygget starttidpunkt och kostnader, utgår 
Centerpartiet ifrån att överskottet 2023 skall vara 2 % i enlighet med God ekonomisk 
hushållning. 
 
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar utifrån ett planerat budgetöverskott 2023-2025 på mellan 
20 191 kkr till 26 228 kkr på följande politiska prioriteringar, angivna i kkr. 
 

Förv Utskott  2023 2024 2025 Ant 

KF  200 150 150 Nationaldag/nya 
medborgare 

KF  400 150 150 Utbildning 
förtroendevalda/studiebesök 

KS Grund-
Förskole 

4000 5000 5000 Personaltäthet, inkl 
skolhälsovård, nattis 

KS  Allmänna 700 1000 1000 Personaltäthet, 
Gymnasieskolan 

KS Sociala 3500 4000 4000 Personaltäthet 

KS Allmänna 500 600 600 Folkhälsoprojekt 

KS Kultur o 
fritid mm 

500 1000 1000 Personalförstärkning kultur o 
fritidsområdet. 

KS  Allmänna 200 500 500 Kompetensutveckling 
personal/studiebesök 

KS  Allmänna 200 375 500  Höjning av friskvårdspeng till 
2000, 2250 resp 2500 kr/år 
Räknat på 50 % av 
personalen nyttjar 2023, 
62,5 % följande år. 

  10 375 12 775 12 900 Totalkostnad 

  9 891 11 015 12 910 Överskott 

  9 823 10 060 10 241 2 % överskott motsv. 

 
 
Bjarne Hald 
Gruppledare Centerpartiet 
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Sida 22 (37) 

 
 



Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg till politiska prioriteringar 2023-2025 

 

Socialdemokraterna ser positivt på att redan nu ta höjd för ytterligare förslag till politiska 

prioriteringar. 

 

Ärenden till fullmäktige ska beredas och dessförinnan processas i de politiska partierna. 

 

Vårt förslag är att ett ”ram”-underlag tas fram och skickas till de politiska partierna på remiss, 

för att sedan arbetas in i budget av kommunstyrelsen. 

 

Arbetsgång 

 

1. Beslut om den preliminära Mål- och resursplanen 2023 och framåt fattas i juni enligt 

underlag Ks 2022-06-07 

2. Efter process i partierna tas tilläggsförslaget med till kommunfullmäktige i oktober, där 

slutligt beslut om Mål- och resursplanen 2023 ska fattas. 

 

 

 

Björn Lundberg 

Gruppledare Socialdemokraterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Socialdemokraterna 
Arvidsjaur 
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Utdebitering av 

kommunalskatt år 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 121 Dnr 00120/2022 041 

 

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige 

fastställt 2022-02-22 § 12 beslutar fullmäktige i juni om övergripande mål 

och resursplan och utdebitering för det kommande året, utifrån 

kommunstyrelsens förslag. 

 

I kommunallagens 11 :e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna 

förslag till kommunalskatt år 2023 på skattesatsen för utdebitering av 

kommunalskatt för ett år i taget. 

 

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 

november, om särskilda skäl föreligger. 

 

Kommunalskatten för 2022 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 

kronor per skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Utdebitering av kommunalskatt för år 2023 fastställs till oförändrat  

22:80 per skattekrona. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 
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18 
Politisk organisation för 

mandatperioden 2023-2026 

- revidering

Ks § 122 Dnr 00224/2021 001 

Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-23 § 167 ny politisk organisation 

för mandatperioden 2023-2026. 

Kommunchef Lena Ruth har tillsammans med sitt kansli arbetat med att 

uppdatera styrdokument inför den nya organisationen. Vid arbetet 

uppdagades vissa frågeställningar och kommunchefen har därför lämnat 

förslag till några justeringar i den nya politiska organisationen utifrån 

praktisk tillämpning och delegation. 

Yrkande under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av förslagen att stryka 

Individnämnden och utskottet för samhällsbyggnad och miljö. 

Björn Lundberg (s) 

I ny politisk organisation för kommande mandatperiod har 

kommunfullmäktige beslutat att gymnasieskolan ska ingå i Allmänna 

utskottets ansvarsområde. Att mitt i en skoltermin byta ansvar för en 

verksamhet är inte optimalt för varken verksamheten eller eleverna.  

Mitt yrkande är därför att gymnasieskolan flyttas till kommunstyrelsen från 

2022-07-01 samt att rektor för gymnasieskolan tillförordnas som 

gymnasieskolchef.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds yrkanden varefter han 

förklarar att arbetsutskottet bifallit desamma. 

Därefter ställs proposition på Björn Lundbergs yrkande, något som efter 

avslutad proposition även blir kommunstyrelsens beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs med 
följande ändringar;

- Turism utgår i texten i utskott för Kultur, Fritid och Näringsliv.

- Samiska rådet flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

2. Gymnasieskolan flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från 2022-07-01.

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-23 § 167 upphör att gälla vad 
gäller punkt 1 och 2 ovan.

4. Under förutsättning av fullmäktiges beslut överlämnas frågan om 
tillförordnande av gymnasieskolchef till kommunstyrelsen._________ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande



Politisk organisation 2023-2026 

efter revideringsförslag 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 

  

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-07 175 
 

19 
 

 

Arvodesreglemente 

mandatperioden 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 123 Dnr 00118/2022 024 

 

Inför varje ny mandatperiod ska arvodesreglementet ses över. 

Arvodesreglementet reglerar ersättning till förtroendeposter i den politiska 

organisationen.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-26 § 52 att inrätta en tillfällig 

beredning för översyn av arvodesreglementet inför mandatperioden  

2023-2026. Som ledamöter i beredningen valdes Ulf Isaksson (s), Björn 

Lundberg (s) och Bjarne Hald (c) som utsågs till sammankallande. 
 

Beredningen har upprättat förslag på arvodesreglemente för mandatperioden 

2023-2026. Förslaget har varit på remiss hos politiska partier. Samtliga har 

lämnat remissvar. 
 

Yrkande under sammanträdet 
 

Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till förslagen i eget remissyttrande. 
 

Kristin Bäckström (c) 

Bifall till lagt förslag med följande tillägg under punkt 18, andra stycket: 
 

Partierna utser själva gruppledare och meddelar kommunen. Partierna ska 

även meddela om uppdraget som gruppledare för partiet upphör, då även 

gruppledararvodet upphör. 
 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition, varefter han förklarar att 

kommunstyrelsen beslutat att avslå Britt-Inger Hedmans yrkande och bifalla 

Kristina Bäckströms yrkande. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-04 § 158, 2021-04-20 § 54 och 

2022-02-22 § 16 upphör att gälla. 

_____ 
 

 

Reservationer 

Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Margoth Holmqvist reserverar sig till förmån för Britt-Inger Hedmans 

yrkande. 
Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 
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Slutrapport beredningsgrupp 

Arvodesreglemente 2023-2026 

2022-05-15 

Kommunfullmäktige Arvidsjaur kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-26 § 52 att tillsätta en tillfällig Fullmäktige- 

beredning med uppdrag att lämna förslag till arvodesreglemente för kommande 

mandatperiod 2023-2026. 

Bjarne Hald (c), Ulf Isaksson (s) och Björn Lundberg (s) utsågs att ingå i 

beredningen med Bjarne Hald som sammankallande. Uppdraget ska redovisas 

senast den 19 maj då beredningen upphör. 

Beredningen har genomfört fyra möten, den 2, 4, 9 och 15 maj.  

Efter mötet den 4 maj, skickades en remiss ut till samtliga partier med begäran om 

svar senast den 13 maj. Utgående från remissvaren har beredningen den 15 maj 

slutför uppdraget enligt bifogat förslag. 

Beredningen har på eget initiativ även sett över arvodesreglementet för de 

kommunala bolagen då arvoderingen av ledamöter i de kommunala styrelser bör 

harmonisera med förtroendevaldas arvoden. Särskilt när det gäller 

pensionsförmåner och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Bakgrund 

Alla medborgare som kan inneha politiska uppdrag i kommunen enligt gällande 

lagstiftning ska ha möjlighet att inneha politiska uppdrag oavsett hur och var man är i 

sin livssituation har utgjort en grund för beredningen.  Begreppet Fritidspolitiker, 

innebär att:” En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken 

och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid.” 

Beredningen har utgående från ovanstående föreslagit arvoden för uppdragen på 

nivåer som ska upplevas som rimliga för uppdragen med koppling till ansvar och 

tidsåtgång. Arvodet ska också vara på en nivå som stimulera till att de som tar på sig 

uppdrag upplever ersättningen som rimlig i förhållande till de uppoffringar som det 

innebär för familj och fritid. I alla arvoden ingår inläsning av handlingar inför möten. 

Utgångspunkter 

Beredningen har utgått ifrån nuvarande Arvodesreglemente i arbetet och uppdaterat 

detta utgående från ny politisk organisation intas 2023-01-01. 

Samråd har skett med kommunförvaltningen i syfte att hänvisningar ska ske till 

aktuella och gällande interna eller externa regelverk, lagar mm. 
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Slutrapport beredningsgrupp 

Arvodesreglemente 2023-2026 

2022-05-15 

Beredningen har tagit del ett flertal kommuners nu gällande reglementen med fokus 

på kommuner i motsv. storlek och med utskottsorganisation. 

Sammantaget är det beredningens uppfattning att nuvarande 

arvodesreglemente var bästa utgångspunkten för uppdraget. 

Slutsatser 

Utgående från remissvaren har beredningen funnit att: 

- det finns ett brett politiskt stöd för att arvodesreglemente åter ska vara kopplat till

ett index.

- arvoden ska utgå ifrån en procentsats i förhållande till det valda indexet, per 1 jan

årligen.

- individnämndens ordförande och vice ordförande som utgår från Grund- och

förskoleutskottet (tidigare BUN) och Sociala utskottet (tidigare SN) års arvoderas

inom ramen för respektive utskott.

- Grund- och Förskole utskottet samt Sociala utskottet arvoderas i samma nivå m h s

till att inom ramen för Individnämnden någon av dom skall vara tillgängliga i dygnet

runt årets alla dagar.

- i årsarvodering för vice ordföranden i kommunfullmäktige ingår uppdrag som

ordförande/vice ordförande i något av KF:s råd eller beredningar.

- den totala årsarvoderingen reduceras för den som har flera uppdrag som

ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd eller utskott.

- det finns olika uppfattningar kring ”tjänstgöringsdagar” för utskottsordföranden i

Grund- och förskole utskottet samt Sociala utskottet.

- ett parti motsätter sig gruppledararvode.

Kostnader 

2021 var den totala kostnaden inkl revisorernas arvode inkl sociala avgifter 2 794 

200 kr varav revisorerna del är 194 000 kr.  

D v s ca 2 600 000 kr exkl revisorerna. 

Av detta var ca 655 000 kr ersättning för förlorad arbetsförtjänst, inkl soc avg. 

Våra beräkningar utgår från en jämförelse med dagens arvodesreglemente och 

beredningens förslag samt att Kommunfullmäktige har 23 ledamöter och med 

mötesdagar enligt nedan: 
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Slutrapport beredningsgrupp 

Arvodesreglemente 2023-2026 

2022-05-15 

Beräkningarna har tagit viss höjd för att en ersättare sammanträde deltar med 

arvode. 

Område Antal möten Totalt mötesdagar m 
arvode 

KF 5 115 

KS 12 (inkl utb, ek dag) 132 

Allm utskott 11 44 

Grund- och förskole utskott 8 40 

Sociala utskott 8 40 

Kultur mm utskott 8 40 

Samhällsbygg mm utskott 8 24 

Myndighetsnämnd 8 24 

Individnämnd 5 15 

4 råd med 2 möten år 8 16 (2 förtroendevalda) 

Sammantaget motsvara ovanstående 247 heldags sammanträden och 227 halvdags 

sammanträden med arvode enligt förslaget. Jämfört med dagens 326 heldags- och 

120 halvdags sammanträden. Beräkningarna utgår ifrån att alla sammanträden utom 

KF och KS är halvdagssammanträden.  

Beräkningarna utgår även från att 50 % av de förtroendevalda är förvärvsarbetande 

och har en medianlön på 40 000 kr. Vilket motsv. för heldag 1920 kr och halvdag 

960 kr exkl. soc avgifter.  

Totala kostnaden skulle då med ovanstående som utgångsvärde och förslaget ge 

nedanstående utfall. Exkl revisorer, som har egen budget, justeringsarvoden och 

valnämnd och inkl. arbetsgiv avg på 31,5 %.  
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Slutrapport beredningsgrupp 

Arvodesreglemente 2023-2026 

2022-05-15 

Jämförelse nuvarande och nytt inkl arbetsgiv avg 31,5 % 

Nuv regl 71 000 IBB 74000 IBB 

Mötesarv  517 590 kr  522 275 kr  532 717 kr 

Årsarvode 1 550 680 kr 1 836 486 kr 1 860 138 kr 

Förl arbfört 668 736 kr  460 728 kr  460 728 kr 

2 737 006 kr 2 819 489 kr 2 853 583 kr 

Beredningens förslag är med de förutsättningar som vi utgått ifrån ca 116 000 kr 

högre 2023 än nuvarande reglemente om IBB 2023 är 74 000 kr, än utfallet 2021. 

Uppdelat på Kommunfullmäktige (KF) respektive Kommunstyrelsen (KS) fördelas 

kostnaden motsv. 460 340 kr på KF och 2 853 583 kr på KF. exkl revisorer, 

valnämnd och justeringsarvode.  

Beräkningarna utgår ifrån att utskottsmöten är halvdagsmöten. 

Beräkningarna har inte tagit höjd för att det ska finnas utrymme för KF:s och KS 

ordförande att medge tjänstgöring utöver möten. Budgeten bör därför ta höjd för 

detta. 

Vi föreslår därför att KF budget sätts till 650 000 kr och KS budget sätts till 2 500 000 

kr, totalt 3 150 000 kronor för 2023, med uppräkning kopplat till IBB utveckling för 

kommande år. Ett valår bör särskild uppräkning ske för detta. Därmed finns ett 

utrymme på knappt 30 000 kr inom KF och ca 270 000 inom KS område. 

Avslutning 

Beredningsgruppen har med denna slutrapport avslutat uppdraget och överlämnar 

underlaget för fortsatt beredning inför beslut i Kommunfullmäktige. 

Beredningen är helt enig i föreliggande förslag. 

Bjarne Hald 

Sammankallande 

Bifogas 

Bilaga 1 Förslag till Arvode för förtroendevalda i Arvidsjaur kommun. 

Bilaga 2 Förslag till Arvode för ledamöter i Arvidsjaur kommuns bolag. 
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Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026 
Fastställt av kommunfullmäktige 2022-06- 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) samt 

för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 

kommunfullmäktige beslutar. 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 

sammanträde har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument. 

Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp/parti, har rätt att närvara vid 

sammanträden med kommunstyrelsen med arvode, förlorad arbetsinkomst och reseersättning. 

Vilka ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i god tid 

meddelas kommunkansliet. 

En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår. 

För deltagande i kurser, konferenser etc. krävs alltid godkännande från ordförande om arvode 

och förlorad arbetsinkomst ska utgå. 

Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i 

Arvidsjaurs kommun: 

▪ kommunalråd

▪ kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

▪ ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, utskott, arbetsgrupp, råd etc. som

tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande.

▪ ledamöter i kommunrevisionen

Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden. 

Till ordförande (förutom kommunstyrelsens ordförande) utgår sammanträdesarvode enligt 

bestämmelserna i arvodesreglementet för deltagande i nämnd och utskott, samt för 

ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar, råd och liknande som tillsatts av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Tolkning av reglementet 

Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium, 

Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m., 

som inte tydligt regleras i reglementet. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(7) 

Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026 
Fastställt av kommunfullmäktige 2022-06- 

1. Årsarvoden
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt nedan.

Årsarvode utbetalas månadsvis med en tolftedel (1/12) av arvodet.

Årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, exempelvis vid

sjukskrivning, längre utbildningar och liknande.

Årsarvode övergår till ersättare eller någon annan utsedd förtroendevald vid ordinarie

årsarvoderads frånvaro efter beslut av fullmäktiges presidium.

Årsarvode kan inte erhållas samtidigt som omställningsstöd enligt pensionsavtal för

förtroendevalda utbetalas.

2. Heldagsarvode
● Kommunfullmäktige

● Kommunstyrelsen

● Valförrättare i vallokal under valdagen1

● Borgerliga begravningsförrättare

● Borgerliga vigselförrättare

3. Halvdagsarvode
● Nämnder

● Samtliga utskott

● Beredningar

● Råd

● Extrainsatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan

● Utbildningar, kurser och konferenser o liknande.

Vid sammanträden, utbildning, kurser och konferenser o liknande överstigande fyra (4) 

timmar utgår heldagsarvode. 

4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad arbetsinkomst har rätt till

ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg

från arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan.

Kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande har rätt till förlorad arbetsinkomst vid 

deltagande i sammanträden. 

Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas 

skriftligt till kommunstyrelsens kansli. 

För att få ersättning ska den förtroendevalda själv vid varje förrättning intyga sina förluster 

/ kostnader genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som överstiger 500 

kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen blev känd för den 

enskilde.  

Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det 

påverkar möjligheterna att arbeta sitt skift före eller efter förrättningen. 

1 Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. 
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls för förrättningen samt för restid till och från 

förrättningen inom Arvidsjaur kommun. Ersättning därutöver kan om särskilda skäl föreligger 

erhållas. 

Egna företagare, i fall där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade 

arbetsinkomsten, får ersättningen baserad på sjukpenninggrundande inkomst eller ett.  

schablonbelopp om Prisbasbelopp x 9/260  

5. Ersättning för förlorad semesterförmån
Den som förlorar semesterförmån ska styrka detta genom intyg från arbetsgivaren. Yrkande

om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för

sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

6. Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in

styrkta uppgifter på förlorad arbetsinkomst med anledning av förtroendeuppdraget.

Uppgifterna ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före.

För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år

från pensionstillfället.

Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med Omställningsstöd för

förtroendevalda (OPF-KL).

7. Reseersättning och resekostnader
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal,

Bilavtalet (BiA).

Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter.

Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång.

Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten.

8. Kostförmån
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i

samband med politiskt uppdrag.

9. Trygghetsförsäkring
Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som

uppkommer i samband med den förtroendevaldas uppdrag samt för färdolycksfall, det vill säga

skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.

Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet. 
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10. Övriga merkostnader
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn som under kalenderåret ej

fyllt 12 år, handikappad eller svårt sjuk kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning

betalas ej ut för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet

godkänns ordförande.

11. Förändrade majoritetsförhållanden, omval etc.
Förändras den politiska majoriteten under pågående mandatperiod, genom beslut i

kommunfullmäktige, upphör årsarvode enligt dessa bestämmelser att utgå enligt fullmäktiges

beslut.

12. Ikraftträdande
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

13. Översyn av reglementet
Reglementet ska ses över före varje ny mandatperiod.

14. Årsarvode för ordföranden i kommunstyrelsen

* Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad.

* Kommunstyrelsens ordförande erhåller 100 % av inkomstbasbeloppet per månad.

* Kommunstyrelsens ordförande erhåller inte sammanträdesarvode för deltagande i annan

kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag, eller annan sammankomst föranledd

av uppdraget, ex. deltagande i sammankomst med Region Norrbotten, kommunförbund

etc.

* Erhåller inte gruppledararvode.

* Kommunstyrelsens ordförande är inte att anse som arbetstagare enligt semesterlagens

mening. Någon rätt till semester enligt lagen föreligger således inte. Vilket innebär att

några semesterförmåner inte erhålls.

* Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet motsvarande Allmänna bestämmelser,

(AB:s) regler om semester. Under kommunstyrelsens ordförande ledighet träder

kommunstyrelsens vice ordförande in i kommunalrådets ställe.

* Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe under längre tid, ska arvodets storlek

beslutas av presidiet för aktuell period.
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15. Arvoden
Arvoden utgår ifrån inkomstbasbeloppet och justeras årligen den 1 januari.

Arvodet justeras uppåt till närmaste 10 tal kronor.

Arvoden vid tjänstgöring utgörs av halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för justering av

protokoll.

Semesterersättning ingår i samtliga årsarvoden.

Vid ordförandens frånvaro erhåller den som leder mötet, dubbelt arvode.2 

Innehar förtroendevald flera ordförande/vice ordförande i nämnder och eller utskott erhålls 

årsarvode enligt nedan med 100 % för det uppdrag som har högst ersättningsnivå och 50 % av nivån 

för det uppdrag som har lägre nivå. 

Kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens ordförande kan vid behov besluta om att halv- eller 

heldagsarvode till styrelse-, nämnd- utskotts- beredningsledamot vid särskilda behov. 

Heldagsarvode erhålls till den som är nominerad att representera kommunen i organisation motsv. 

om arvode/ersättning inte erhålls via den organisationen. 

Heldagsarvode  1,5 % 

Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 0,75 % 

Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 0,5 % 

Justering av protokoll per sammanträde 0,25 % 

16. Årsarvode

Kommunfullmäktiges ordförande 80 % 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 40 % 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40% 

Kommunstyrelsens ordförande Enligt  p 14 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande       40% 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande     40% 

Allmänna utskottets ordförande 0 % 

Grund- och förskola utskottets ordförande3 75 % 

Sociala utskottets ordförande4 75 % 

Kultur, fritid, näringsliv och turism utskottets ordförande  40 % 

Samhällsbyggnads och miljöutskottets ordförande 40 % 

Individnämndens ordförande 0 % 

Myndighetsnämndens ordförande 60 % 

Valnämndens ordförande – valår 30 % 

Revisionens ordförande  45 % 

Revisorer       15 % 

Ordförande i fullmäktigeberedning som verkar över tid.5 15 % 

 Gruppledare kommunfullmäktige 17 % 

2 Gäller ej vice ordförande som uppbär årsarvode 
3 Inkl Individnämndsuppdrag 
4 Inkl Individnämndsuppdrag 
5 Erhålls om annat årsarvode inte erhålls. 
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16. Arvoden inför val till riksdag, kommun, regioner och Europaparlamentet

Fast arvode (september månad)6 

Ordförande valdistrikt 2,5 %  

Vice ordförande valdistrikt 1,25 % 

Övriga röstmottagare (valdagen)     1 % 

Fast arvode (augusti och september månad) 

Övriga röstmottagare (valdagen)                              1 % 

Utöver ovanstående utgår halv- eller heldagsarvode vid tjänstgöring på valdagen 

17. Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade

förtroendevalda

● Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller

annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt.

● Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad.

● Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling.

● Fatta beslut i ärenden som är delegerat.

● Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och

styrelsen/nämnden/utskott informerad.

● Representation inom kommunen.

18. Arbetsuppgifter för gruppledare
● I gruppledararvode ingår:

➔ kortare informationsmöte med Kommunfullmäktiges ordförande/

Kommunstyrelseordförande /kommunchef.

➔ deltagande i medborgardialoger motsv.

➔ deltagande i företagarfrukost motsv.

● Gruppledaren ansvarar för att respektive partigrupp har rätt bemanning på möten och i god tid

rapporterar till kommunkansliet vilka som deltar.

o Förutsätts närvara vid fullmäktiges sammanträden

19. Arvode till borgerliga vigselförrättare

● Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av

resekostnader enligt punkt 7 i detta reglemente.

● Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom

Arvidsjaurs kommun.

20. Arvode till borgerliga begravningsförrättare

● Förrättarna har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader enligt punkt

7 i detta reglemente.

● Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom

Arvidsjaurs kommun

6 Gäller utbetalning en gång månadsvis, ej per arbetat tillfälle. 
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Arvoden i kronor per år och månad med 74 000 kr som inkomstbasbelopp 

Heldagsarvode     1,5 % (1110 kr) 

Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 0,75 % (560kr) 

Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll  0,5 % (370 kr) 

Justering av protokoll per sammanträde 0,25 % (190 kr) 

16. Årsarvode

Kommunfullmäktiges ordförande 80 % (59 200 kr/år,  4 940kr/mån 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 40 % (29 600 kr/år, 2 470 kr/mån) 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 40 % (29 600 kr/år, 2 470kr/mån) 

Kommunstyrelsens ordförande 100 % (852 000 kr/år, 71 000 kr/mån) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande       40 % (29 600 kr/år, 2 470 kr/mån) 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande       40 % (29 600 kr/år, 2 470 kr/mån) 

Allmänna utskottets ordförande  0 % (KSO är ordf) 

Grund- och förskola utskottets ordförande7 75 % (55 500 kr/år, 4 630 kr/mån) 

Sociala utskottets ordförande8 75 % (55 500 kr/år, 4 630 kr/mån) 

Kultur, fritid, näringsliv och turism utskottets ordförande  40 % (29 600 kr/år, 2 470 kr/mån) 

Samhällsbyggnads och miljöutskottets ordförande 40 % (29 600 kr/år, 2 470 kr/mån) 

Individnämndens ordförande  0 % (ingår annat uppdrag) 

Myndighetsnämndens ordförande 60 % (44 400 kr/år, 3 700 kr/mån) 

Valnämndens ordförande – valår 30 % (22 200 kr/år, 1 850 kr/mån) 

Revisionens ordförande  45 % (33 300 kr/år, 2 775 kr/mån) 

Revisorer       15 % (11 010 kr/år, 930 kr/mån)  

Ordförande i fullmäktigeberedning som verkar över tid.9 15 % (10 650 kr/år, 890 kr/mån)  

Gruppledare kommunfullmäktige 17 % (12 580 kr/år, 1 050 kr/mån) 

7 Inkl Individnämndsuppdrag 
8 Inkl Individnämndsuppdrag 
9 Erhålls om annat årsarvode inte erhålls. 



Från: Lars Ralph
Till: Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun; Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun
Ärende: Remissvar från M ang förslag till arvodesreglemente
Datum: den 5 maj 2022 11:27:57

På s. 5 i förslaget från 2022-05-04 nämns att om förtroendevald har flera ordförandeposter i nämnder och/eller
utskott utgår ersättning med högst 70 %. Detta bör förtydligats så det framgår om det gäller att de extra
uppdragen ersätts med 70% för vart och ett (om nu detta är vad som avses).
Vänligen
 Lars Ralph
Föreningsordf. och gruppledare för (M) i Arvidsjaur.

Ps i följebrevet anges att svaren skall till ks@arvidsjaur.se, medan sammankallande Bjarne Hald önskar svar till
kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Skickat från min iPhone

mailto:larsralph.arv@gmail.com
mailto:ks@arvidsjaur.se
mailto:ks@arvidsjaur.se


Centerpartiet Arvidsjaur Arvidsjaurs Kommun
Kommunstyrelsen " 

2022 -05- 0 8 

Dn r: . .// � /?.�.?.?.. �. P. �.Y..

Centerpartiet 

Arvidsjaur Kommun 

Remissvar Arvodesreglemente 2023-2026 

Centerpartiet i Arvidsjaur biträder i huvudsak beredningens förslag.

Införande av ett gruppledararvode anser C som en anpassning till hur det
politiska läget förändrats i Arvidsjaur, ett parti har inte längre egen majoritet.
Kraven på att partier som inte är repr. i styrelse och nämnder också ska få
information ökar och är en demokrati fråga. Alla åtgärder som minskar
administrationskostnader för kommunkansliet är bra. Att införa ett
gruppledararvode innebär att såväl KF- som Kommunstyrelsensordförande och
kommunchef utan att ta hänsyn till ev. arvodes kostnader kan kalla till korta 
möten för uppdateringar och information. Dessa möten kan ske såväl fysiskt
som digitalt. Inom ramen för gruppledararvoden ingår även deltagande i 
medborgardialoger motsv. Gruppledaren för det största oppositionspartiet bör
enligt vår mening regelbundet inbjudas att delta vid officiella besök, motsv. även
detta ingår i gruppledararvodet.

Vi föreslår följande ändringar: 

- p 14, rubriken ändras till Arvode kommunstyrelsens ordförande
- p 15, Arvoden, förtydligande sista stycket, "innehar förtroendevald flera
ordförande/viceordförande poster i nämnder och eller utskott utgår ersättning
med högts 70 %." Ändras till, "innehar förtroendevald flera
ordförande/viceordförande poster i nämnder och eller utskott erhålls ersätt
med högst 70 % av ett inkomstbasbelopp per år för samtliga dessa uppdrag."
- P 16 årsarvoden

a) Fullmäktiges ordförande ändras från 90 % till 80 % 

b) Vice ordförande fullmäktige ändras från 45 % till 40 % 

c) Ordförande Myndighetsnämnd ändras från 40 % till 60 %.

Förslaget innebär att i KF budget bör för 2023 avsätts 670 000 kr för arvoden
oc� förlorad arbetsförtjänst och i KS budget 2 210 000 kr, totalt 2 890 000 kr
exkl revisorer vars arvoden finns inom den egna budgeten.
Inom ramen för ovanstående finns ett mindre utrymme för utbildningsdagar och
extra sammanträden. För 2024 sker uppräkning för högre IBB och EP val, för
2025 uppräkning för högre IBB.

För Centerpartiet Arvidsjaur

Bjarne Hald 
Gruppledare

Centerpartiet Arvidsjaur 

Stationsgatan 20 B 

933 32 Arvidsjaur 

Besök: Stationsgatan 20 B 

ce n te rpa rtiet. se/ a rvi d sj au r 

2022-05-08 
Sida 1 (1) 



Från: Jens Eliasson
Till: Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun; jens.eliasson@liberalerna.se
Ärende: Re: Remiss - Förslag till Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026
Datum: den 12 maj 2022 11:43:34

Hej

Liberalerna stödjer beredningens förslag till arvodesreglemente 2023-2026.

Mvh Jens Eliasson
Gruppledare L i Arvidsjaur

Hämta Outlook for Android

Från: Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun <ks@arvidsjaur.se>
Skickat: onsdag 4 maj 2022 17:18
Till: bjarnehald.arv@gmail.com <bjarnehald.arv@gmail.com>; bjarne.hald@centerpartiet.se
<bjarne.hald@centerpartiet.se>; Björn Lundberg <blund@telia.com>; Björn Lundberg
<bjornlundberg.arv@gmail.com>; 'LarsRalph ' <larsralph.arv@gmail.com>;
arvidsjaur@liberalerna.se <arvidsjaur@liberalerna.se>; jenseliasson.arv@gmail.com
<jenseliasson.arv@gmail.com>; renudden@gmail.com <renudden@gmail.com>;
amandagranberghogdahl.arv@gmail.com <amandagranberghogdahl.arv@gmail.com>
Ämne: Remiss - Förslag till Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026

Hej

Beredningen som utsetts för att se över arvodesreglementet har nu lämnat sitt förslag.
Förslaget skickas till era politiska partier på remiss.

Observera att sista svarsdag är 13 maj 2022. Svaret ska skickas till denna brevlåda.

På Bjarne Halds uppdrag

/Lotta Sandström

mailto:jenseliasson.arv@gmail.com
mailto:ks@arvidsjaur.se
mailto:jens.eliasson@liberalerna.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1np5M2-0000Bo-3Q&i=57e1b682&c=J7EvuoCTV9HXee1qCT6P2pifaCLm0XtbnAEGou6TYcRb1tVCXzPaHz7dZzObiuzC_oDyRbTNVuclWH0nj4x8H1TqTHBd7QE6XN347TuNy_EgSa7qrj7zhAVaWY78vonw-E8-koNknp9Cy54hNewlid70EO4o70fShKOjcsb1sCX5GKkrcePHo4pHb6DRHYRHF5clbp0ID4V-_7iy4O9BmA


Remissvar arvodesreglemente. 

Arvidsjaurs l<ornmun 
Kommunstyrelsen 

2022 -05- 1 2 

Dnr: .J.!.�/��-TL:.R.�Y.. .. 

Ett politiskt engagemang styrs inte av pengar. Ett äkta engagemang handlar om vilja att påverka i 
ett demokratiskt system. Vänsterpartiet vill inte att något arvode ska höjas. Vi säger också nej till 
att kommunen ska betala gruppledararvoden. De partier som vill arvodera sin gruppledare gör det 
från sina medel. Vi säger nej till ett årsarvode för ledamot i den gemensamma 
överförmyndarnämnden. Vi är tveksamma till att andre vice ordförande i KS ska ha ett årsarvode 
då vi inte kan se dennes arbetsuppgifter. 

Med den nya politiska organisationen med utskott istället för nämnder är det rimligt att årsarvodet 
till skol-och socialutskottets ordföranden sänks enligt förslag. Däremot är det viktigt att de båda 
ordförandena har tjänstgöringsdagar. Vi vill att de halveras från fyra, som vi haft när vi hade 
nämnder, till två i månaden i den nya utskottsorganisationen. De båda utskotten som ansvarar för 
största delen av kommunens verksamheter kräver en hel del tid av sina ordföranden. 

Det ska vara möjligt för alla att ta på sig uppdraget. Det är en viktigt demokratisk fråga. Även den 
som arbetar heltid och finns mitt i livet ska kunna bli ordförande i de utskotten. 

Arvidsjaurvänstern 
Britt-Inger Hedman gruppledare 



Remissyttrande 2022-05-12 rörande nya arvodesreglementet 2023-2026 för 
Arvidsjaur kommun Arvidsiaurs Kornt:1un 

Korr1munstyreisen 

Arvidsjaurs arbetarekommun, Socialdemokraterna 

Garvaregatan 10, 93333 Arvidsjaur 

2022 -05- 1 3 

Dnr: //$./?,�_?.:?..�.?�Y 
Vi från Socialdemokraterna ser generellt positivt på förslaget till nytt 
arvodesreglemente. Bedömningarna i förslaget är goda men vi önskar dock en 
något högre grad av enhetlig samordning av förslagets beloppsgränser. 

Tillika vill vi att det ska vara säkerställt att alla medborgare ska ha möjlighet att 
deltaga i arvoderade politiska uppdrag och att det ska vara möjligt oavsett 
livssituation, föräldraskap, arbetssituation eller annat som begränsar de fria 
rättigheterna. Det ska vara möjligt för alla i Arvidsjaurs kommun att delta i det 
demokratiska samhället. 

Vi socialdemokrater anser att de politiska uppdragen ska vara utformade och 
arvoderade så att i hög grad möjliggör goda resultat i genomförandet för både 
politiskt beslutade mål och medel. 

Arvoderingen av ordförandeuppdragens omfattning ska stämma överens med dess 
arbetsbelastning. 

Vi vill att arvoden ska upplevas rimliga och göra att goda kompetenser kan delta i 
det politiska livet i Arvidsjaur kommun och kostnaderna för det nya 
arvodesreglementet är både transparanta och långsiktigt hållbara. 

Vi önskar regelbundna utvärderingar över det nya arvodesreglementet för att 
säkerställa att reglementets syfte och innehåll är rättvisande utifrån den nya 
utskottsorganisationen. 

Beredningsgruppen bör också klargöra att ordförande i sociala utskottet och 
grundskoleutskottet har möjlighet att utöver arvodets tänkta omfattning kunna 
använda ytterligare dagar för att kunna fullgöra sitt uppdrag när detta krävs. 
Dagarna kan preciseras i antal eller så klargöra denna möjlighet i löpande text med 
dess begränsningar. 

Vi önskar att beredningen ser över dessa synpunkter i det nya arvodesreglementet 
2023-2026 

De ändringar i förslaget som vi i nuläget konkret föreslår kring enhetligare arvoden 
är markerade med gult i nedanstående arvoden; 

Arvoden 

Arvoden utgår ifrån inkomstbasbeloppet och justeras årligen den 1 jan. 



Arvodet justeras uppåt till närmaste 10 tal kronor. 

Arvoden vid tjänstgöring utgörs av halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för justering av 

protokoll. 

Semesterersättning ingår i samtliga årsarvoden. 

Vid ordförandens frånvaro erhåller den som leder mötet, dubbelt arvode. 

Innehar förtroendevald flera ordförande/vice ordförande poster i nämnder och eller utskott 

utgår ersättning med högst 75 %. 

Heldagsarvode 

Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 

Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 

Justering av protokoll per sammanträde 

Årsarvoden 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Allmänna utskottets ordförande 

Grund- och förskola utskottets ordförande2 

Sociala utskottets ordförande3 

Kultur, fritid, näringsliv och turismutskottets ordförande 

Samhällsbyggnads och miljöutskottets ordförande 

Individnämndens ordförande 

Myndighetsnämndens ordförande 

Valnämndens ordförande - valår 

Revisionens ordförande 

Revisorer 

Ordförande i fullmäktigeberedning som verkar över tid 

Gruppledare kommunfullmäktige 

För Arvidsjaurs arbetarekommun, Socialdemokraterna 

På styrelsens uppdrag: Kenneth Lindmark. Ordförande 

1,5 % 

0,75 % 

0,5 % 

0,25 % 

75% 

40% 

40% 

Enligt p 14 

40% 

40% 

0% 

75% 

75% 

35% 

35% 

0% 

40% 

30% 

45 % 

15 % 

15 % 

20% 
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Ks § 124 Dnr 00159/2022 024 

 

Arvodesreglemente för de kommunala bolagen har setts över. 
 

I Aktiebolagslagens 8 kap 23 a § står att bolagsstämman skall besluta om 

arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av 

styrelseledamöterna.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer ”Arvodesreglemente för de kommunala 

bolagen. 

2. Arvodesreglementet överlämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB 

och dotterbolagen att beslutas vid respektive bolags bolagsstämma. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 

  



 
Bilaga till Arvidsjaurs Kommunföretag AB:s styrelseprotokoll 2021-01-20 § 6. 
 
 
 

FÖRSLAG 
 

Arvodesreglemente 
 

Bestämmelser om arvoden och övriga ersättningar  

till 
förtroendevaldaledamöter i kommunala bolag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Arvidsjaurs kommun 
____________________________________ 
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Grundläggande bestämmelser 
 
Aktiebolagslagen 8 kap 
 
 
Arvoden och annan ersättning till styrelseledamot 
 
23 a § Bolagsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var 
och en av styrelseledamöterna. 
 
 
Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning *), samt i form av fast 
årsarvode. 
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda ledamöter i 
Arvidsjaurs kommuns bolag: 
 
 ledamöter och ersättare i styrelse, arbetsgrupp etc. som tillsatts av styrelsen 
 ledamöter och ersättare i partssammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt 

förtroendevalda 
 
Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden. 
 
Till ordföranden utgår arvode. enligt bestämmelserna i arvodesreglementet för sam-
manträdesdeltagande i styrelse och utskott, samt för ordförandeskap i arbetsgrupper, och 
liknande som tillsatts av styrelsen. 
 
Sammanträdesarvode till ej tjänstgörande ersättare utgår ej. 
 
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande, inget arvode utgår. 
 
Frågor avseende tolkning av reglementet avgörs av AKAB:s styrelse kommunfullmäktiges presidium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Med förrättning avses deltagande i sammanträden, informationsträffar, tjänsteförrättning, kurs, konferens eller 
annan av ordföranden godkänd förrättning inom bolagets verksamhetsområde. 
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1 Ordförandearvoden 
Till ordförande utgår årsarvode enligt bilaga om 100 % av ett inkomstbasbelopp. 
Fast Årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet. 
Fast Årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än två månader, exempelvis vid 
sjukskrivning, längre utbildningar och liknande. 
Fast Årsarvode övergår vill vice ordförande (motsvarande) vid ordinarie ordförandes frånvaro. 
 
 
2 Arvoden 
Arvoden utgår från inkomstbasbeloppet (IBB), höjt till närmaste 10 tal kronor. 
Arvoden vid förrättningar utgörs av tim- eller halv- eller heldagsarvode. 
Arvode utgår även för utsedd protokollsjusterare. 
Vid ordförandens frånvaro erhåller den som leder mötet, dubbelt heldags arvode1. 
 
Arvodet utgör ersättning för tjänstgöring enligt nedanstående förteckning; 
 
Heldagsarvode 1 100 kronor 2 % 
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet *) 138 kronor 
Justering av protokoll 150 kronor/sammanträde 0,25 % 
 
Justeringsarvodet gäller inte styrelseordförande. 
För deltagande i egenskap av representant för egna partiorganisationen utgår ej arvode. 
 
 
3 Heldagsarvode 
 Styrelsemöte enligt fastställd sammanträdesplan 
 Revisorer **) 
 
 
4 Timarvode Halvdagsarvode 
Totalt timarvode för en (1) dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. 
Utöver detta ersätts styrkt förlorad arbetsförtjänst. 
Vid sammanträden, utbildning, kurser och konferenser o liknande överstigande fyra (4) timmar 
utgår heldagsarvode. 
 
 Information, konferenser och utbildning och diskussion inom bolagets verksamhetsområde 
 Kommitté/projektgrupp/arbetsgrupp och dylikt 
 Stämmoombud kommunala bolag valda av Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 Extrainsatt sammanträde utöver sammanträdesplan, dock max 8 timmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Timarvodet räknas med 1/8 av heldagsarvodet.  
**) Till förtroendevalda revisorer utgår fast årsarvode enligt bilaga. 
I arvodet ingår inläsning av handlingar, slutrevision samt upprättande av revisionsskrivelse. 

  

                                                           
1 Erhålls ej om årsarvode erhålls som vice ordförande. 
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5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald Ledamot som är kallad till förrättning och som har förlorad inkomst har rätt till 
ersättning vid politiska uppdrag förrättning. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt 
genom intyg från arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan. Styrkt intyg lämnas i början av 
varje nytt år samt när inkomsten ändras, till sekreterare eller annan som utsetts att ta emot 
uppgiften. 
För att få ersättning ska den förtroendevalde ledamoten själv vid varje sammanträde intyga sina 
förluster / kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Förlorad 
arbetsförtjänst betalas inte ut för yrkanden som inkommit senare än tre månader efter 
sammanträdesdagen förrättningen. Detta gäller även när yrkandet är lagt men den faktiska 
förlusten / kostnaden för förlorad arbetsförtjänst ej är inlämnad. 
 
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från sammanträdet samt 
genomförande av sammanträdet såvida inte särskilda skäl föreligger. 
Egen företagare har rätt till förlorad inkomst relaterad till den sjukpenninggrundande inkomst 
(SIG) som är anmäld till försäkringskassan. 
 
Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det 
påverkar möjligheterna att arbeta sitt skift före eller efter förrättningen. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls för förrättningen samt för restid till och från 
förrättningen. Ersättning därutöver kan om särskilda skäl föreligger erhållas. 
Egna företagare, i fall där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade 
arbetsinkomsten, får ersättningen baserad på sjukpenninggrundande inkomst eller ett. 
schablonbelopp om Prisbasbelopp x 9/260 . 
 
6 Ersättning för förlorad semesterförmån 
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin namnteckning 
intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas 
senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
Den som förlorar semesterförmån ska styrka detta genom intyg från arbetsgivaren. Yrkande om 
ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för 
sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
 
7 Ersättning för förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald kan från och med mandatperioden 2011-2014 ansöka om ersättning för förlorad 
pensionsförmån genom att lämna in styrkta uppgifter på förlorad arbetsförtjänst med anledning 
av förtroendeuppdraget. Uppgifterna ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före. 
För förlorade pensionsförmåner som gäller till och med mandatperioden 
2007-2010, ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från pensionstillfället. 
 
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF). 
 
Ledamot kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in styrkta 
uppgifter på förlorad arbetsinkomst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna ska 
lämnas in senast 31 mars och gälla året före. 
För förlorade pensionsförmåner ska ledamot yrka om ersättningen senast inom två år från 
pensionstillfället. 
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8 Reseersättning och resekostnader 
Samordning av resor till och från förrättningen ska i möjligaste mån ske. 
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i gällande reseavtal för Arvidsjaurs kommun. 
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter. 
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång. 
 
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal, 
Bilavtalet (BiA). 
Ledamot som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter. 
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång. 
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten. 
 
9 Kostförmån 
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när förtroendevald ledamot 
erhållit gratis måltid i samband med förrättning. 
 
10 Trygghetsförsäkring 
För kommunal förtroendevald gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda” 
TFA-KL, innebärande ersättning vid olycksfall eller yrkessjukdom som uppkommer i samband 
med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen, samt för färdolycksfall, d v s skador som 
inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet. 
 
Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald ledamot vid olycksfall som 
uppkommer i samband med den förtroendevaldas ledamotens uppdrag samt för färdolycksfall, 
det vill säga skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet. 
Det åligger förtroendevald ledamoten att själv se till att rättskydd finns i det privata 
försäkringsskyddet. 
 
11 Kurser och konferenser 
Styrelsen får själv bestämma om arvode till ordföranden vid kurser och konferenser. 
 
 
11 Övriga merkostnader 
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk 
kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tillsyn som utförs av egen 
familjemedlem eller annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande. 
 
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn som under kalenderåret ej 
fyllt 12 år, handikappad eller svårt sjuk kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning 
betalas ej ut för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet 
godkänns ordförande. 
 
12 Ikraftträdande 
Detta reglemente träder i kraft efter årsstämma bolagsstämmans beslut. 
 
 
13 Översyn av reglementet 
Vid varje ny mandatperiod bör ersättningen ses över. 
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Bilaga 

14. Årsarvoden 
 
 
Fast årsarvode utgår enligt följande: 
 
 Årsarvode *) 

  
Styrelsens ordförande  75 % 
  
  
Lekmannarevisor(er) 2 000 kr 10 %2 
  
  
Vice ordförande styrelser 
Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan uppbär 
årsarvode i samma / styrelse. 

 10 % 15 % 

  
  

 

*) % av inkomstbasbeloppet avrundat till närmast högre femtal 
  

                                                           
2 I arvodet ingår inläsning av handlingar, slutrevision samt upprättande av revisionsskrivelse. Utbetalas månaden 
efter ordinarie bolagsstämma. 
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Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade 
förtroendevalda ledamöter 

 
 
 Genomgång med den egna styrelsen 

 
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare VD, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning, justering 
av protokoll eller dylikt 

 
 Fatta beslut i ärenden som styrelsen delegerat 

 
 Rutinmässigt följa bolagets arbete, utifrån de behov som finns att vara 

informerad 
 
 Besök på bolaget för information, utanordning eller påskrift av handling 

 
 Överläggning med anställd, personalträffar, träffar med föreningar, 

förhandlingsverksamhet och övriga uppdrag som sammanhänger med 
uppdraget samt i övriga uppdrag företräda bolaget  

 
 Samråd med kommunala och icke kommunala organ i ärenden som rör det egna 

bolaget. 
 
 Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder 

- För egna utlagda kostnader i samband med resor utgår ersättning med faktiska 
utlägg 

 
 Tjänstgöringstid utöver ovanstående för ordförande beslutad i egen styrelse 

 
 Till ordförande utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst 
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Tjänstgöringstid för ordförande 
 
Respektive styrelse avgör själv eventuella fasta tjänstgöringstider för ordföranden.  *) 
 
Vid långvarig sjukdom eller annan längre frånvaro avgör den förtroendevalda tillsammans med 
styrelsen om uppdraget skall frångås och ersättare utses. 
 
Förrättningar som ersätts med arvode, enligt punkterna 3-4 
 Styrelsemöten 
 Information, utbildning och diskussion inom bolagets verksamhetsområde som 

förtroendevald kallats till 
 Projektgrupp/arbetsgrupp och dylikt som förtroendevald kallats till 
 Vice ordförande som kallats av ordförande för tjänstgöring/utbildning/konferenser inom 

ramen för uppdraget 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 
*) Arvode för ordförandes fasta tjänstgöringstider beslutas alltid av styrelsen. 
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21 
Begäran om ovillkorat 

aktieägartillskott  

- Inlandsbanan AB

Beslutet skickas till: 

.  

Ks § 125 Dnr 00076/2022 106 

Styrelsen för Inlandsbanan AB har inlämnat en begäran om ett ovillkorat 

aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna.  

För Arvidsjaurs kommun innebär det 1 932 713 kronor. 

Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en 

långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva upprätta 

kontrollbalansräkning. 

Bakgrund 

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i 

en situation med likviditetsproblem. 

Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg 

AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB).  

Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Corona-

pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i 

dotterbolagen. 

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från 

aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på 

kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra 

till att lösa ekonomiska problem. Ägarsamrådet gav Inlandsbanan i uppdrag 

att skicka över tydliga underlag till medlemskommunerna. En utsedd 

ägargrupp, bestående av kommunstyrelseordföranden i Gällivare, Östersund, 

Orsa, Kristinehamn och Jokkmokk, rådgjorde den 16 februari där man 

enades om att Inlandsbanan skulle söka stöd från ägarkommunerna i relation 

till aktieinnehav/storlek. 

Representanter för Inlandsbanan besökte kommunstyrelsen vid 

sammanträdet 29 mars. I diskussionerna som följde efter besöket efterlyste 

ledamöterna en affärsplan som ett underlag till ställningstagande, något som 

kommunalrådet Lars Forsgren sedan efterfrågat hos ordföranden för 

Inlandsbanan. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvidsjaurs kommun avslår Inlandsbanan AB’s begäran om ett

ovillkorat aktieägartillskott, främst då det saknas en affärsplan som

visar företagets mål och hur företaget ska arbeta framåt för att komma

tillrätta med de likviditetsproblem som uppstått.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Ansökan om aktieägartillskott 

Utdragsbestyrkande



 

 
Östersund  

Den 3 juni 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
INLANDSBANAN AB, Storsjöstråket 17, Box 561, 831 27 Östersund, Tel: 063 19 31 00 

 info@inlandsbanan.se, www.inlandsbanan.se, org. nr. 556438-1795 

 
 
 

 

 

Vidtagna åtgärder ekonomi 
Inlandsbanan AB   
 

Bakgrund 

 

Inlandsbanan AB (IBAB) har under de senaste åren hamnat i en utmanande situation 

gällande likviditet. Orsaken till detta är främst kopplat till de två dotterbolagen 

Inlandståget (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Den främsta 

bakomliggande orsaken är coronapandemin som drabbade dessa bolag hårt utan möjlighet 

att i någon större skala erhålla kompensation från staten.  

 

Avseende DIAB var all försäljning och produktion stoppad under 2020 som en konsekvens 

av då rådande restriktioner. Under 2021 kunde försäljning och produktion genomföras 

med 50% av tillgänglig kapacitet också detta kopplat till av myndighet beslutade 

restriktioner. Dessa händelser drabbade bägge dotterbolagen då ITÅG är underleverantör 

till DIAB.  Under 2022 har försäljningen återgått till minst normal nivå med en tydlig 

ökning av antalet paketresor. Översyn av organisationen har genomförts och antalet 

anställda har minskat på årsbasis.   

 

Gällande ITÅG orsakade pandemin stora förseningar i leveranserna av de fem inköpta 

tågen av typen LINT 41. Påverkan av pandemin bestod i att förflyttningen av tågen från 

Nederändarna till Polen där dom skulle genomgå upprustning blev mycket försenad då 

rörligheten mellan länderna var starkt begränsad. Även tillförseln av komponenter och 

material blev starkt försenad.  

 

En annan faktor som inte underlättade utmaningarna var oklarheter i de avtal som hade 

tecknats i samband med inköpen och upprustningen. De förseningar som uppstått i 

leveransen påverkar finansieringen av de inköpta tågen. Finansieringsmodellen bygger på 

att lånen betalas ut när fordonen har levererats med full funktion till Sverige och är helt 

funktionsdugliga och varit i landet i 40 dagar. Det innebar i praktiken att vid den uppkomna 

förseningen fanns inga ekonomiska medel från finansiären tillgängligt som planerat. I detta 

läge har moderbolaget agerat ”bank” till sitt dotterbolag som annars hamnat på obestånd. 

Detta har i sin tur försvagat IBAB:s likviditet och tvingat bolaget att begära 

aktieägartillskott från ägarna. 
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Åtgärder 

 

IBAB har nu vidtagit ett antal åtgärder för att återställa den ekonomiska ordningen och 

likviditeten. 

 

1. IBAB har begärt att få ett aktieägartillskott från ägarna på 30 miljoner kr utbetalt 

senast den 1 augusti. Denna åtgärd kommer återställa likviditeten även på lång 

sikt. 

 

2. IBAB utreder nu tillsammans med tågoperatören Tågåkeriet i Bergslagen AB 

(TÅGAB) ett samarbete med sikte på försäljning av ITÅG. Syftet med detta är att 

säkerställa ITÅG:s långsiktiga möjlighet att fungera och vara konkurrenskraftigt. 

TÅGAB är en större aktör men med liknade verksamhet, tågtrafik och 

verkstadsrörelse.  

 

TÅGAB är intresserade av att driva ITÅG:s verksamhet vidare och expandera 

verksamheten i mellersta norra Sverige. I det fall TÅGAB köper ITÅG kommer 

IBAB att köpa samtliga fordon för persontrafik av ITÅG motorvagnar av typen Y 1 

och Y 41 (Lint 41) 

 

3. Region Värmland önskar hyra tre Lint 41 för sin regionala trafik i Värmland i 3 år 

med option på 3 år av IBAB från hösten /vintern 2022. Vid en sådan uthyrning 

kommer IBAB att få finansiering av de tre uthyrda fordonen avseende 

amortering, ränta, avskrivning, försäkring och förvaltning. De övriga två tågen 

kommer att användas i DIAB:s sommar och vintertrafik.  

 

4. Det finns övervärden i IBAB och ITÅG. Det gäller tillgångar i fastigheter och 

fordon.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Katarina Nyberg Finn     Otto Nilsson 

 

Styrelseordförande IBAB och ITÅG   Vd IBAB, ITÅG och DIAB 
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Till aktieägarna i lnlandsbanan AB 

Inledning 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 
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lnlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med 

likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till lnlandsbanans två dotterbolag lnlandståg AB {ITÅG) 

och Destination lnlandsbanan AB {DIAB). Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av 

Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I detta dokument 

beskrivs hur lnlandsbanan AB arbetar för att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu 

gällande ägardirektiv. Dokumentet beskriver även hur den problematiska likviditetssituationen löses. 

lnlandsbanan AB:s uppdrag 

lnlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget lnlandsbanan AB samt dotterbolagen 

Destination lnlandsbanan AB och lnlandståg AB. lnlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från 

Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination lnlandsbanan och lnlandståg AB ägs till 

100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar lnlandsbanan AB infrastrukturen för 

järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. 

lnlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för 

underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostnaderna ett driftsbidrag på 150 

mnkr per år. Vårt uppdrag från våra ägare är att driva en verksamhet som ger stöd för tillväxtarbetet efter 

hela lnlandsbanans sträckning och vi utgår från ägardirektivet när vi utformar mål och strategier. 

Koncernen ska aktivt arbeta för att: 

# Öka transportvolymerna av gods på lnlandsbanan 

Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och 

samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs lnlandsbanan domineras av skogs- och 

gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är 

en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva 

verksamheterna. Med den pågående utvecklingen vi ser inom den gröna omställningen och utifrån 

industrins behov så kan lnlandsbanan ha en avgörande roll. I samarbetet med ledande företag inom gruv

och stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad lnlandsbana med anslutande 

tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett 

fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är 

exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag. 

Pågående aktiviteter: För att möta industrins ökade behov har lnlandsbanan AB börjat teckna 

kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora 

volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att lnlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig 

kapacitet och miljövinster. Även med dagens bana är potentialen till ökade godstransportaffärer god, där 

vi redan nu ser att bruttotonkilometer gods ökar på banan. 



# Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på lnlandsbanan i dialog 

med trafikhuvudmännen 

En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 

religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. Vi ser goda möjligheter till en återupprättad 

persontrafik som bidrar till såväl regionförstoring med arbetspendling som hållbara resor till gagn för 

besöksnäringen i Norrlands inland och fjälltrakter. Även med dagens bana kan med relativt enkla åtgärder 

till viss del högre hastighet erhållas vilket skapar förutsättningar för en interregional spårbunden 

kollektivtrafik. Vid en större upprustning och standardhöjning kan denna trafik bli ännu mer attraktiv 

utifrån förkortade restider. 

Pågående aktiviteter: Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv 

spårbunden interregional kollektivtrafik. Förutsättningarna för detta är mer gynnsamma nu än någonsin 

tidigare genom inköpet av fem nya tåg (Y41) som möjliggör tillgängliga och bekväma resor. Vi söker nu 

samarbete med samtliga sex berörda regioner för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i 

inlandet. 

# Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter 

I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter så har en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri 

diesel, HVO skett. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med 

biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. 

Pågående aktiviteter: I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av 

förnyelsebar el och grön vätgas. lnlandsbanan AB utreder tillsammans med samarbetspartners 

infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt konvertering till vätgasdrift för befintliga 

dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer lnlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt 

grön godskorridor utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer 

hållbara och effektiva transporter. Det finns starka indikationer på att energitillgången inte kommer att 

vara tillräcklig för de stora industrietableringarna i norr. Tillverkning av vätgas i Norrlands inland och 

transport av ca 200 000 ton vätgas på lnlandsbanan skulle kunna vara en snabb lösning för att lagra och 

överföra energi till områden som saknar motsvarande förutsättningar. 

# Kontinuerligt höja banstandarden 

Att investera i infrastrukturen är viktigt för en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att 

skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på lnlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare 

trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur 

klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till 

att exempelvis stambanan kan avlastas. För att lnlandsbanan ska vara attraktiv i framtiden för att 

transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs att banan rustas till minst svensk normalstandard 

avseende bärighet och hastighet. Rustningen medger också en avsevärd hastighetshöjning vilket ökar 

tågkapaciteten radikalt jämfört med vad dagens lägre hastigheter medger. Denna standard innebär också 

att godståg med höga punktlaster såsom till exempel Stålpendeln kan trafikera anläggningen. En rustning 

kan ske etappvis utifrån hur kommande trafikala behov utvecklas. 

Dagens lnlandsbana har dels en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och 

underhållsbidrag under lång tid, dels ett kraftigt växande antal säkerhetsfel vilket leder till 
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hastighetsnedsättningar även över tid. Eftersom dagens bidrag är otillräckligt för att åtgärda samtliga 

dessa fel kan lnlandsbanan AB komma att bli tvungna att nedprioritera delar av banan som då inte 

kommer att vara trafikerbara. 

För att kunna genomföra nödvändigt drift och underhåll med målet att kunna vidmakthålla dagens 

standard enligt marknadens krav behöver drift- och underhållsbidraget höjas till den nivå för kostnader 

som motsvarar samma typ av spåranläggning förvaltad av Trafikverket. 

Pågående aktiviteter: Trafikverket och lnlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och 

med accelererande brister för lnlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten 

avseende lnlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. lnlandsbanan AB har genom 

djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en 

total upprustning av lnlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. I vårt remissyttrande till Trafikverkets 

förslag till nationell plan hemställer vi om att drift- och underhållsbidraget höjas från 150 mnkr till 225 

mnkr från och med 2022, samt indexuppräknas och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella 

planen. 

# Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på lnlandsbanan 

hela året med både dag- och nattåg 

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs lnlandsbanan finns flera stora 

destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor 

som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft. 

Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar konstant. Intresset för tågsemester har ökat stort, 

liksom viljan att besöka det natursköna inlandet och den arktiska regionen. I norra Sverige finns mycket 

som tas för givet av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, polcirkeln, fantastiska naturupplevelser, 

samisk kultur och kulinariska delikatesser. Lägg därtill rent vatten och luft, en glesbefolkad region, 

allemansrätten och säkerhet, så är en resa i detta område svårslagen. 

Pågående aktiviteter: Det pågår ett samarbete med Snälltåget som expanderar sin nattågstrafik över året, 

till Vemdalen samt sedan 2019 även till Västerbotten. Trafiken har sedan den startade för 10 år sedan haft 

god tillväxt. 

För närvarande bedrivs turisttrafik under sommaren längs hela banan samt Snötåget vintertid mellan 

Mora och Östersund. Inför sommaren 2022 är bokningsläget mycket gynnsamt och den ökning vi såg 

2019, innan pandemin, ser ut att ha tagit fart igen. lnlandsbanan AB:s dotterbolag har även lanserat nya 

produkter såsom tex Vild markståget som hade premiär förra året. Resan sker i historiska 

förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Intresset för resan 

överstiger antal tillgängliga platser med ca 100 %. Vi ser detta som en framtidsprodukt. 

Med en fungerande interregional kollektivtrafik på lnlandsbanan skulle besöksnäringen få flera dagliga 

relationer med övriga landet. 

# Tvärbanorna öppnas för trafik 

Den tvärbana som har störst affärspotential är Arvidsjaur - Järn. En återöppning av bandelen skulle 

underlätta för såväl planerade som akuta om ledningar och skulle även innebära flera positiva 

effekter för både det nationella järnvägsnätet och för näringslivet i inlandsregionen. 



Återöppnandet av tvärbanan skulle även leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens 

industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela 

lnlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet. 

Pågående aktiviteter: Vi har anmält intresse till Trafikverket och regeringen att få in denna tvärbana i 

inlandsbanesystemet. Dock finns andra intressenter som planerar verksamhet för testtrafik för tåg. Vi för 

nu en konstruktiv dialog med bolaget RTN AB för hur vi kan jobba vidare tillsammans och hur ett 

samutnyttjande kan se ut. 

# Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas 

ihop med det södra transportsystemet. Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den 

övergripande målbilden "lnlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året 

runt". 

Den sydligaste delen av lnlandsbanan mellan Mora och Kristinehamn har sedan 1970-talet etappvis slutat 

att trafikeras med tåg. I dag är sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad och trafikeras 

med tåg. Sporadisk godstrafik förekommer på sträckan Nykroppa-Persberg i Värmland. Från Persberg till 

Mora går banan inte att trafikera då den är gravt förfallen och delvis överväxt av vegetation. Den positiva 

utvecklingen som bedöms inträffa på sträckan norr om Mora kommer kräva högre kapacitet för att 

ansluta till det övriga nationella järnvägsnätet. Från Mora måste tågen idag gå vidare på Dalabanan för att 

via Borlänge nå naturliga slutpunkter som Gävle, Mälardalen och Bergslagen. Dala banan är redan i dag 

välutnyttjad och används flitigt för gods- och persontrafik. När denna kapacitet är utnyttjad till fullo skulle 

en upprustning av sträckan Mora-Kristinehamn vara ett bra alternativ för att skapa mer kapacitet ut från 

Dalarna mot Bergslagen och Västsverige. Denna sträcka förvaltas i dag av Trafikverket. 

Infrastruktur som möjliggör omställningen 

Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är 

riktade mot norra Sverige och den utveckling som nu sker. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken 

inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket. 

Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande 

industrietableringar i norra Sverige inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver 

kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till 

lnlandsbanan. Till exempel innebär ett framtida brytningstillstånd för Kallakgruvan i Jokkmokk att mycket 

stora volymer järnmalmsprodukter årligen ska transporteras på lnlandsbanan och vidare till avnämare. 

För att möjliggöra den viktiga omställningen så behövs hållbar infrastruktur och varenda kilometer järnväg 

är avgörande. lnlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands 

inland. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör lnlandsbanan till en outnyttjad 

resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem. 

Begäran om aktieägartillskott till lnlandsbanan AB 

De två sista åren har koncernen lnlandsbanan drabbats hårt av pandemin, främst våra dotterbolag genom 

att persontrafiken påverkats kraftigt vilket lett till minskade externa intäkter. DIABs verksamhet 

avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras i överhuvudtaget. Under 2021 

genomfördes sommartrafiken men med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande 

restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen. 



ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya 

motorvagnstågen till följd av pandemin. Renoveringen har dragit ut på tiden på grund av svårighet att 

flytta fordonen mellan länder samt svårigheter i att få fram komponenter för upprustning och revidering. 

Förseningen har då även påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget lnlandsbanan AB 

blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet. 

Detta har i sin tur medfört att nu lnlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga 

ekonomiska reserver hos moderbolaget. 

lnlandsbanan AB har skickat ett koncernbidrag till DIAB under 2021 för att återställa det egna kapitalet 

hos dotterbolaget. Under föregående år har dotterbolaget upprättat kontrollbalansräkning då bolagets 

egna kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vidare har bolaget genomfört 

kontrollstämma. 

Dotterbolaget ITÅG redovisar ett resultat på - 3,5 miljoner kronor för 2021. Med den förlusten uppgår det 

egna kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Om ITÅG redovisar en förlust 2022 på 4,9 miljoner kronor eller mer 

innebär det att halva aktiekapitalet är förbrukat. Det finns därmed en risk att bolaget, enligt 

aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning 2022. ITÅG har också problem med 

hanteringen av likviditet. Renoveringen av motorvagnarna Y41 har tagit mycket tid och kraft i anspråk 

under 2021. På grund av problem med handelskommissionär och pandemi har renoveringen av tågen 

dragit ut på tiden. Vidare har pandemin försvårat åtkomst till reservdelar, brist på personal och problem 

med frakter. Vid årsskiftet uppgår ITÅG:s skuld till moderbolaget lnlandsbanan AB till 41 miljoner kronor. 

Värt att notera är att ITÅG har i februari 2022 ånyo upptagit ett lån hos moderbolaget på 14 miljoner 

kronor för att klara den dagliga driften. 

lnlandsbanan AB måste skyddas från att själv inte kunna hantera sin likviditet. Vid årsskiftet uppgår likvida 

medel till O kr och i stället har bolaget en nyttjad checkkredit på 17,4 miljoner kronor. Bristen på kapital 

kan leda till svårigheter att genomföra drift- och underhåll på grund av att leverantörer kräver 

förskottsbetalning men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med staten. 

Koncernens likviditetsunderskott har under föregående år hanterats genom dialoger med leverantörer 

som skjutit fram förfallodatum på fakturor, dialog med banken om utökad checkkredit som resulterat i ett 

kortsiktigt lån per december 2021, översyn av kostnader för allmän besparing i budgetarbetet 2022 samt 

kostnadskontroll om vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas, 

likviditetsbudgetar och likviditetsplaner har upprättats och dessa har uppdaterats löpande och i januari 

2022 har dialog förts med Trafikverket om förskottsbetalning av anslag. 

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv 

attityd till utveckling av lnlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland 

ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att lnlandsbanan fick i uppdrag att skicka 

över tydliga underlag till dem. 

Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. 

Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i lnlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med 

likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva 

upprätta kontroll bala nsrä kn i ng. 

Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 

miljoner kronor till lnlandsbanan AB för 2022. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas 
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kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses 

det som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget. 

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen 

men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I lnlandsbanan AB redovisas då 

aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta 

medel och senast den 1 augusti 2022. 

Katarina Nyberg Finn 

Ordförande lnlandsbanan AB 

Otto Nilsson 

Vd lnlandsbanan AB 



Enligt aktiefördelning 

Arjeplogs Kommun 50 1,79% 536 865 1,79% 

Arvidsjaurs Kommun 180 6,44% 1.932 713 6,44% 

Bergs Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44% 

Dorotea Kommun 120 4,29% 1 288 475 4,29% 

Filipstad Kommun 6 0,21% 64424 0,21% 

Gällivare Kommun 300 10,74% 3 221 188 10,74% 

Härjedalens Kommun 180 6,44% 1 932 713 6,44% 

Jokkmokks Kommun 180 6,44% 1932 713 6,44% 

Kristinehamn Kommun 4 0,14% 42 949 0,14% 

Ljusdals Kommun 60 2,15% 644 238 2,15% 

Mora Kommun 300 10,74% 3 221 188 10,74% 

Orsa Kommun 170 6,08% 1825 340 6,08% 

Sorsele Kommun 120 4,29% 1 288 475 4,29% 

Storfors Kommun 1 0,04% 10 737 0,04% 

Storumans Kommun 150 5,37% 1 610 594 5,37% 

Strömsunds Kommun 180 6,44% 1932713 6,44% 

Vansbro Kommun 3 0,11% 32 212 0,11% 

Vilhelmina Kommun 190 6,80% 2040086 6,80% 

Östersunds Kommun 420 15,03% 4 509 664 15,03% 

Total 2794 100% 30 000 000 
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En ny simhall även för de 

yngre barnen 

(Medborgarförslag) 

 

Ks § 126 Dnr 00122/2022 441 

 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande innehåll: 

 

” En ny sim- och sporthall skall byggas. Den föreslagna ritningen visar en 

simhall med en "vanlig bassäng" och en mindre bassäng som skall kunna 

fungera som rehabiliterande varmvattenbassäng. Sedan finns det en liten 

plaskbassäng för de allra minsta barnen. 

 

I samtliga av mig funna dokument är den "röda linjen" att kommunen 

skall satsa på barn och ungdomar. Detta verkar dock inte gälla i detta fall. 

En stor grupp av badande små barn och yngre barn/ungdomar, t ex ej 

simkunniga i åldern mellan 2- ca 8 år, riskerar att utestängas från bad, då 

det inte verkar finnas något alternativ för dessa. Denna grupp tillsammans 

med sina föräldrar är en av de största grupperna besökare i det nuvarande 

badhuset. 

 

Den nya sim- och sporthallen skall förhoppningsvis fungera i 2-3 

generationer, därför ser jag det som ytterst viktigt att de beslutande i 

kommunfullmäktige också prioriterar i enlighet med de riktlinjer som 

kommunfullmäktige själva beslutat om. 

Politik är att prioritera, därom råder inga tvivel. 

 
I valet mellan en varmvattenbassäng, som inte kommer att kunna hålla 

den temperatur som krävs för rehabiliterande effekt, och en 

"Äventyrsbad-del" för små barn och yngre ungdomar hoppas jag nu att 

denna kommuns folkvalda ledamöter skall fatta det klokaste beslutet. 

Detta medborgarförslag skickas därför in då jag finner att så hittills inte 

har varit fallet. 

 

Medborgarförslaget är därför ställt till kommunfullmäktiges ledamöter: 
 

Tänk om. Satsa på våra barn och ungdomar ” 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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En ny simhall även för de 

yngre barnen 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 126, forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande; 
 

Utformningen av en ny sport-och simhall utgör ett utförande med ett 

badhus med simbassäng 25*10,5 m, multibassäng 10*5 m med 

varmare vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten, liten barnbassäng 

och en splashyta för vattenlek samt en varm bubbelpool. 
 

Multibassängen är lämplig för flera olika användningsområden då den 

har varmare vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten Den lämpar sig 

till exempel mycket bra för simundervisning för barn som inte bottnar i 

den grundaste delen av 25 m-simbassängen (1,2 m djup). Med en 

varmare vattentemperatur på ca 33-34 grader så fungerar bassängen 

också mycket bra till babysim och till vattengymnastik. 

Fysioterapin i Sunderbyn håller en temperatur på 33-34 grader i sin 

bassäng. 
 

För att möjliggöra för lek i simhallen så planeras simbassängen (25 m) 

utrustas med infästningar för flytande lekutrusning (t.ex hinderbana, 

rutschkana, slackline) samt en klättervägg. Även en 1-meterssvikt 

tillsammans med en djupare del på 25-metersbassängen planeras. 
 

Barnbassängen är en grund, ca 30 cm djup, lite varmare bassäng med 

vattenlek och en liten rutschkana som passar mindre barn.  
 

Barnperspektivet 

Det har hållits flera möten och möjligheter att påverka och komma med 

synpunkter och önskemål. Elevråden har också informerats och getts 

möjlighet att lämna synpunkter och önskemål om lekutrustning samt 

om omklädnings- och duschrummens utformning. 

_____ 
 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-05-29 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Sara Persson 

 Kommunstyrelsen 

  

  
Direktval 
0960-155 78 

 

 

 

Tjänsteskrivelse  
 

En ny simhall även för de yngre barnen (Medborgarförslag) 
Dnr 122/2022  

 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

 

Utformningen av en ny sport-och simhall som fullmäktige beslutade (2021-10-26 § 

132) att gå vidare med, utgör ett utförande med ett badhus med simbassäng,25*10,5 m, 

multibassäng, 10*5 m, med varmare vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten,  liten 

barnbassäng och en splashyta för vattenlek samt en varm bubbelpool. 

Det blir också en fullstor sporthall med flexibel läktare (ca 250 personer) och en extra 

spelplan för träning och idrottsundervisning. 

Utformningen och innehåll har tagits fram med underlag från en behovsutredning som 

gjordes under år2016. I det arbetet sammanställdes statistik, gjordes 

enkätundersökningar med besökare på Centrumbadet,  och elevrådet på Fridhem gav 

sina synpunkter och önskemål. 

 

Detta material, utgjorde sedan underlag till det förslag på Mål- och vision för en ny 

sport och simhall som dåvarande arbetsgruppen tog fram. 

 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktiga har sedan med dessa underlag tagit beslut om 

vilken inriktning man skulle starta arbetet med under kommunens ekonomiska 

förutsättningar. 

 

Sedan när programhandlingsarbetet startade under år 2021 så har flera 

referensgruppsmöten hållits med t.ex. föreningarna, skolpersonal, badpersonal och rådet 

för funktionshindrade och pensionärer för att hjälpa till att utforma badhuset och 

sporthallarna. Det har varit flera möten och möjligheter att påverka och komma med 

synpunkter och önskemål. Elevråden har också informerats och fått komma med 

synpunkter och önskemål om lekutrustning  men även om omklädning- och 

duschrummens utformning. 

 

Ett medborgarförslag har lämnats in om att istället för multibassängen bygga en 

äventyrsbad-del. 

  



 

2. Beskrivning av användningsområden för bassängerna. 

 

Multibassängen är lämplig för flera olika användningsområden då den har varmare 

vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten Den lämpar sig till exempel mycket bra för 

simundervisning för barn som inte bottnar i den grundaste delen av 25 m-simbassängen 

(1,2 m djup). Med en varmare vattentemperatur på ca 33-34 grader så fungerar 

bassängen också mycket bra till babysim och till vattengymnastik. 

Fysioterapin i Sunderbyn håller en temperatur på 33-34 grader i sin bassäng. 

 

För att möjliggöra för lek i simhallen så planeras 25-m simbassängen utrustas med 

infästningar för flytande lekutrusning (t.ex hinderbana, rutschkana, slackline) samt en 

klättervägg. Även en 1-meterssvikt tillsammans med en djupare del på 25-

metersbassängen planeras. 

Barnbassängen är en grund, ca 30 cm djup, lite varmare bassäng  med vattenlek och en 

liten rutschkana som passar mindre barn.  

Det planeras också en splash-yta med vatten som sprutar upp genom dysor i golvet samt 

en bubbelpool med varmt vatten. 

 

 

 

Sara Persson 

Fastighetschef  

 

 

 

Åsa Andersson 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

Utifrån de förslag - ekonomiskt realistiskt, utredningar, genomförda samråd - har 

hänsyn tagits till barnkonvention. 
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Nybyggnation av sport- 

och simhall 

Ks § 133 Dnr 00083/2021 299 

Beslut om nybyggnation av sport- och simhall ska enligt tidsplan fattas av 

kommunfullmäktige 20 juni. 

På grund av det osäkra läget i världen, med prisökningar och 

leveransproblem, behöver samhällsbyggnadskontoret arbeta vidare med 

riktkostnadskalkylen innan beslut kan fattas om att starta byggnationen. 

Styrgruppen föreslår därför att ärendet återremitteras för fortsatt 

projektarbete. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ärendet återremitteras för fortsatt projektarbete.

2. Kommunchefen får i uppdrag att informera medborgarna om orsaken

till beslutet.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

Ks § 134 Dnr 00158/2022 003 

Enligt kommunallagen (KL) 5 kap § 44, ska kommunfullmäktige anta 

reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 167 om politisk organisation 

från med 2023 för Arvidsjaurs kommun. I den nya organisationen flyttas 

gymnasieskolan till Allmänna utskottet medan för- och grundskola får ett 

eget utskott. 

För att skolans verksamhetsår ska följas har kommunstyrelsen föreslagits en 

ändring (2022-06-07 § 122) om att från och med 1 juli tidigarelägga flytt av 

gymnasieverksamheten till kommunstyrelsen. Med anledning av detta 

behöver barn- och utbildningsnämndens reglemente anpassas till beslutet. 

Förhandling enligt § 11 har hållits med berörda fackförbund. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställs.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 48 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente 

Utdragsbestyrkande

24 



Reglemente 

Barn- och  
utbildningsnämnden 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Reglemente Reglemente Kf 2020-04-21 § 48 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 158/2022 

Dokumentet gäller för Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämndens förvaltning 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(2) 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 48 

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

§ 1  Nämndens ansvarsområde

1. Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga

skolväsendet för barn och ungdom och vuxna. Här avses förskole- och fritidsverksamhet,

barnomsorg på obekväm arbetstid *), särskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux,

svenska för invandrare samt elevhälsan.

2. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och

kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten.

3. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att

samordna insatser som rör barn och ungdom.

§ 2  Delegering från kommunfullmäktige

1. Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

2. Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden och

som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

3. I beslut fastställa ändring i av fullmäktige antagen ”Maxtaxa inom förskola och fritidshem”

vid varje indexhöjningstillfälle.

§ 3  Ekonomisk förvaltning

Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i 

styrdokument, som beslutats av fullmäktige.  

I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella 

kravrutiner (ex. avstängning). 

Omfördelning av medel 

Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit 

till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna 

beloppsramar och fastställda investeringsobjekt. 

_________________ 

*)
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 36. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 48 

§ 4  Ledningsfunktion

I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

1. Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer uppfylls

samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra

styrdokument och övergripande policys.

2. Utvecklingen av brukarinflytande.

3. Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet.

4. Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls vad

gäller framtida lokaler.

§ 5  Personal och organisation

1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de Polices och riktlinjer

som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 6  Uppgifter enligt speciallagstiftning

Barn- och utbildningsnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond. 

§ 7   Deltagande i sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar närvara på distans ska senast två arbetsdagar före sammanträdet 

anmäla detta till ordföranden eller till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro 

får ske på distans. 

Grundprinciper för deltagande på distans föreskrivs i dokumentet ”Gemensamma 

bestämmelser för styrelse och nämnder”. 

§ 8  Utskott

Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin utskottsorganisation 

samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. 

§ 9  Arbetsformer

Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet 

”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 

__________ 
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Reglemente för 

kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

Ks § 135 Dnr 00159/2022 003 

Enligt kommunallagen (KL) 5 kap § 44, ska kommunfullmäktige anta 

reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 167 om politisk organisation 

från med 2023 för Arvidsjaurs kommun. I den nya organisationen flyttas 

gymnasieskolan till Allmänna utskottet medan för- och grundskola får ett 

eget utskott. 

För att skolans verksamhetsår ska följas har kommunstyrelsen föreslagits en 

ändring (2022-06-07 § 122) om att från och med 1 juli tidigarelägga flytt av 

gymnasieverksamheten till kommunstyrelsen. Med anledning av detta 

behöver kommunstyrelsens reglemente anpassas till beslutet. 

Förhandling enligt § 11 har hållits med berörda fackförbund. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reglemente för kommunstyrelsen fastställs.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-27 § 144 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente 

Utdragsbestyrkande
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Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(8) 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 46 

 

 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt styrelsen och nämnderna 

att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 

på annan nämnd (särskilda uppgifter). Utöver detta ansvarar styrelsen för de uppgifter som 

framgår av kommunallagen (KL 2017:725) och annan lagstiftning. 

 

§ 1   Styrelsens uppgifter 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Styrelsen leder och samordnar planeringen, löpande förvaltningen och uppföljningen av 

kommunens utveckling och ekonomi i alla avseenden. 

 

Styrelsen ska i sin ledningsfunktion ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 

som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

 

I ledningsfunktionen ingår även att inom kommunen särskilt följa; 
 

• Socialtjänsten, och verka för att socialtjänstens mål uppfylls. 

• Hälso- och sjukvården, samt verka för en god hälso- och sjukvård. 

• Skolväsendet, och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls. 

• Miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö. 

• Verksamheten i gemensamma nämnder och kommunalförbund där kommunen ingår. 

 

Styrelsen ska i sin styrfunktion leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

 

Styrelsen ska i sin uppföljningsfunktion följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 

fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(8) 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 46 

 

 
§ 2   Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för kommunens 

 

- bevakning av intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och 

byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra ärenden som är 

jämförliga med dessa 

- bibliotek 

- bostadsanpassningsbidrag 

- byggnads- och anläggningsverksamhet 

- ekonomifunktion, personalfunktion, informationsverksamhet och IT-verksamhet 

- fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, värmeverk, parkmark och grönområden, om inte 

driftansvaret överlämnats till annan nämnd 

- gymnasieskola med tillhörande verksamheter 

- högskoleverksamhet 

- flyktingmottagning, (med undantag av myndighetsutövning - utredningar och beslut om 

placeringar - inom mottagande av ensamkommande barn) 

- fritids- och kulturverksamhet 

- förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte överlåtits till annan nämnd 

- kommunens centrala informationsverksamhet 

- kommunens samlade måltidsverksamhet 

- konsumentfrågor 

- kulturskola 

- renhållningsfrågor 

- räddningstjänst, och fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänsten enligt lagen om 

skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor med därtill hörande 

förordningar. Styrelsen fullgör även övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den som 

svarar för räddningstjänsten 

- samiska förvaltningsområde 

- samordning av central upphandling enligt kommunens inköpspolicy 

- samordning av samhällsbetald trafik 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt turism och ansvarar för åtgärder för att allmänt 

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen 

- teknisk förvaltning 

- upptagande av lån som kommunfullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar utfärda 

erforderliga handlingar 

- utformningen av kommunfullmäktiges handlingar 

- utfärdande av handlingar som behövs med anledning av kommunfullmäktiges beslut om borgen 

eller annan ansvarighet 

- övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap, bostadsförsörjning, 

varuförsörjning m.m. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 46 

 

 

Ledningsfunktion och styrfunktion 

 

§ 3   Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 

nämndernas kompetens. 

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 4   Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

4. ha personuppgiftsansvar och registeransvar för kommunens personaladministrativa system, 

ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, 

kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och 

förtroendemannaregister, 

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare, 

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handlägga ska beredas. 
 

Styrelsen får uppdra till en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 

sådana ärenden. 

 

 

Företag och stiftelser  

§ 5   Styrelsen ska 

1. ha uppsikt över kommunens bolag och dess verksamheter. 
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Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 6   Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning enligt 

kommunfullmäktiges föreskrifter. 
 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att 

kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i tid samt att åtgärder vidtas för indrivning 

av skulder. 

2. upprätta förslag till budget i enlighet med KL samt se till att bokföring och redovisning sker i 

enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning. 

4. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser enligt särskilda föreskrifter från 

fullmäktige.  

5. vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har 

intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall där 

det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen. 

 

 

Ekonomisk förvaltning 

§ 7   Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning. 

       I uppgiften ingår bland annat; 

1. Förvalta och underhålla fast och lös egendom, och till de delar sådant ansvar är överlämnat till 

annan nämnd, se till att uppgiften fullgörs.  

2. Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.  

3. Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner för intern kontroll.  

4. Sköta egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera medel som 

ingår i donation vilka förvaltas av den nämnden.  

5. Avskrivning av fordringar.  

6. Ansvara för att samordning i upphandling sker samt bevaka att riktlinjer för upphandling och 

inköp följs.  

7. Fatta beslut och teckna avtal i kommungemensamma inköpsfrågor.  

8. Ansvar för kommunens statistik.  

 

 

§ 8   Omfördelning av medel 

Styrelsen äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till styrelsen, inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda 

investeringsobjekt. 
 

Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra generella beslut 

som verksamheten som fullmäktige fastställt. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

§ 9   Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
 

1. Organisation av verksamheter som styrelsen ansvarar för. 

2. Organisation när det rör fler än en förvaltning i kommunen. 

3. Lämna uppdrag om ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt KL, i vad 

som avses i Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 

4. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

5. Köp, försäljning, byte, och avtal om fastighetsreglering – allt inom beloppsram av 1,5 Mkr 

och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt som fullmäktige fastställer. 

6. Upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 

riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av 

yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 

fullmäktige. 

8. För en tid av högst tio år utarrendera hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som 

kommunen äger. 

9. På begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

10. Initiativ till detaljplaner. Beslut om uppdrag, samråd och utställning av översiktliga planer. 

11. Avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

12. Tillstånd att använda kommunens vapen. 

13. I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan med för kommunen bindande verkan, 

träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 

annat avtal. 
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Personalpolitik 

§ 10   Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och har det 

        övergripande arbetsgivaransvaret i kommunen, och har därmed hand om frågor 

        som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

I detta ingår: 

1. Arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalärenden. 

2. Övergripande löne- och pensionsärenden. 

3. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-

14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

5. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

6. Besluta om stridsåtgärd. 

7. Tillse att förhandling sker enligt kommunens samverkansavtal. 

8. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

9. Bevaka att personalarbetet i kommunkoncernen bedrivs enligt de policys och riktlinjer som 

fastställts av kommunfullmäktige. 

10. Vara anställningsmyndighet för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef och 

HR-chef. 

11. Svara för gemensam personalstatistik. 
 

 

Uppföljningsfunktion 

§ 11   Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. i delårs- och helårsrapportering redovisa till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program 

och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt 

handlagts av fullmäktige, 

7. före den 1 april delge kommunfullmäktige de beslut som fullmäktige tagit och som ej är 

verkställda. 
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Särskilda uppgifter 

§ 12   Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 

inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 

 

§ 13   Krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 

lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

 

 

§ 14   Arbetslöshetsnämnd 

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 

 

§ 15   Arkivmyndighet 

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 

arkivreglemente. 

 

 

§ 16   Anslagstavla och webbplats 

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

 

 

§ 17   Författningssamling 

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

 

 

§ 18  Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Styrelsen är fondstyrelse för Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen Rolf 

Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 
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§ 19   Utskott 

Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin utskottsorganisation 

samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. 

 

 

§ 20   Deltagande i sammanträde på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 

Ledamot som önskar närvara på distans ska senast två arbetsdagar före sammanträdet 

anmäla detta till ordföranden eller till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. 
 

Grundprinciper för deltagande på distans föreskrivs i dokumentet ”Gemensamma 

bestämmelser för styrelse och nämnder”. 

 

 

§ 21   Styrelsens arbetsformer 

Arbetsformerna regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma bestämmelser 

för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 

 

__________ 
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