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Finansiella mål 

 

 
God ekonomisk hushållning – finansiella mål 

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat 
att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. 
 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin för en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som 
inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa 
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra 
uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. 
 
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att 
väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot 
verksamhetens behov på lång sikt.  
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet 
och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer. 
 
Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger 
en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella 
ställning. Budgeten som presenteras för planperioden förutsätter att nämnderna klarar sina tilldelade 
ramar för att balanskravet ska uppfyllas. 

 
Sammanfattning 
 

 Ekonomin ska ge handlingsfrihet 
 

 Ekonomin ska inte belasta kommande generationer 
 

 Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i 
balans. 
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Finansiella mål 2023 - 2025 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller 2 % från och med året efter att lån 
upptagits. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än 
skatteunderlagets ökning. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2026. (40% när badhuset är klart) exkl p-skuld) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske 
med externa medel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga 
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte 
försämras mer än normalt.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Befolkningsutveckling SCB 

 

 
 
 
Arvidsjaurs kommun har förlorat 295 invånare 2017 – 2020, men trenden verkar ha vänt och 2021 minskade 

kommunen endast med 2 invånare. I mål och resursplanen är det prognostiserat med en 

befolkningsminskning på 30 invånare per år.   
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Löner och priser 

 
 

Prisindex kommunal verksamhet [PKV] 
    

       

 2022 2023 2024 2025   

Personalkostnad* 2,4 5,9 2,8 2,7   

Övrig förbrukning** 4 2,7 2,6 2,6   

Prisindex kommunal verksamhet 2,9 5 2,7 2,7   

 UPPDATERAD 2022-04-28    

       

LÖN [67,8%]       

PRIS [32,2%]       

       

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.     

 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren. 
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Kommunfullmäktige 

 
Verksamhet och uppdrag 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande nivå. Verksamheten är lagstadgad, vilket 
även revision, överförmyndare och valnämnden är. 
Arvidsjaur har dessutom beslutat att inrätta en 
individnämnd. 

 Kf:s presidium ska leda de fyra råden som finns 

inrättade i kommunen. De fyra råden är Råd för 

Samisk förvaltning, Råd för RPF, Råd för 

landsbygdsutveckling samt ungdomsråd. 

 

 
 
 
Driftbudget, tkr 

Nettoram 2022 enl prislappsmodellen 2 564 2 564 2 564

Teknisk ram 2 301 2 338 2 401

Politiska prioriteringar beslutade 2022 521 721 521

Nettoram tkr 2 822 3 059 2 922

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

 
 

Politiska prioriteringar och effektiviseringar tkr 

 2023 2024 2025 

Valnämnd  200 
 
 

Revision 105 105 105 

Kommunfullmäktige 200 200 200 

Råden flytt från KS 100 100 100 

KF Arvode nytt reglemente 116 116 116 

Summa kommunfullmäktige 521 721 521 
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Mål- och resursplan 2023 och framåt 

Kommunstyrelsen 

 

Verksamhet och uppdrag 

Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision 
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett 
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun. 
Verksamheten utgår från värdegrunden Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 
I kommunen finns endast en förvaltning och 
kommunstyrelsen ansvarar för drift av kommunens 
samlade verksamhet, leder och samordnar planering 
av kommunens ekonomi och följer upp samtliga 
verksamheter. Till kommunstyrelsen finns fem 
utskott som bereder frågor till styrelsen utifrån deras 
specifika ansvarsområden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för all 
verksamhet kommunövergripande stödprocesser 
inom ekonomi, HR, IT, information och 
administration samt egen kärnverksamhet i form av 
kommunalteknik, samhällsbyggnad, räddningstjänst, 
kultur och integration, fritid samt näringsliv och 
turism. 
 

Verksamhetsidé 

Med ansvarsfullt användande av våra medel ge god 
service och stöd till kommunmedborgarna., 
näringslivet och till vår egen kommunala 
organisation. 
 

Framtid 
Omvärldens allt hastigare förändringar och det egna 

kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta 

vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.  

En allt starkare arbetsmarknad i kombination med 

generationsväxling har medfört att det blir allt 

svårare med kompetensförsörjning, såväl i 

nyckelroller som i större yrkeskategorier. 

Fokus under perioden är att fortsätta arbetet med 

marknadsföring och inflyttarservice, utöver det 

behöver arbetet med att digitalisera i högre 

utsträckning också utvecklas. 

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta 

lösningar tillsammans med andra kommuner och 

kommunala konstellationer utvecklar välfärden och 

möjliggör för människor att bo kvar utanför tätorten 

 

 
 

 Förändringarna inom Arbetsförmedlingen avseende 

lokalt kontor, innebär att tidigare samverkan ska 

återtas men med sannolikt andra metoder och 

resurser för att hjälpa de som står en bit från den 

öppna arbetsmarknaden men också de som står en bit 

från den öppna arbetsmarknaden (AU) 

 

Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att 

utvecklas under ledning av den samiska koordinatorn. 

(KF) 

 

Översikts- och tillväxtplanen 

Är beslutad och anger prioriterade områden, 

exempelvis: 

Att utveckla företagsklimat, marknadsföring och 

inflyttarservice. 

Att kommunen bör, med tillgängliga stödmedel, 

fortsätter utbyggnaden av bredband och nyttja alla 

tillgängliga tekniska lösningar. 

Att kommunen bör sträva efter attraktiva 

grönområden och lekytor sam skapa möjlighet för 

fritidsboende, permanentboende och verksamheter i 

strandnära lägen. 

 

Inom kommunstyrelsen är ovissheten stor om hur 

mycket mera driftsstöd som krävs till flygplatsen. 

Till detta kommer givetvis farhågor över minskat 

skatteunderlag som utan ytterligare stöd från staten 

innebär en negativ påverkan på nämndernas utrymme. 

Utifrån det är ett fortsatt arbete med effektiviseringar 

nödvändigt. 
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Driftbudget, tkr 

Nettoram 2022 enl prislappsmodellen 82 033 82 033 82 033

Teknisk ram 419 649 424 712 434 197

Politiska prioriteringar beslutade 2022 46 236 49 222 46 408

Nettoram tkr 465 885 473 934 480 605

Investeringsbudget, tkr 2023 2024 2025 2026 2027

218 570 27 800 25 800 23 900 27 250

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025
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Perspektiv Medborgare/Kund 

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Kommunstyrelsens mål Samtliga medarbetare ska genomgå minst en utbildning årligen 

i professionellt bemötande och värdskap 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0 1 2 eller fler 

Jämförelsevärde  

  

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Kommunstyrelsens mål  1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt 
med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun o näringsliv 
2. Två branschträffar med kommunstyrelsen 

Bedömning 
Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 0 

2. 0 

1. 1 

2. 1 

1. 2-> 

2. 2 

Jämförelsevärde  

  

Perspektiv Ekonomi 

KF-mål Ekonomisk medvetenhet 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Kommunstyrelsens mål 
 

Antal genomförda investeringar i % av beslutad 
investeringsbudget 

Bedömning 
Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 2. 0-39% 2. 40-75% 2. 76-100% 

Jämförelsevärde  

  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensutveckling 

Kommunstyrelsens mål 1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett 
utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt) 

Bedömning 
Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0 1 2 eller fler 

Jämförelsevärde  
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Alla äldre, brukare och klienter som behöver 
socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande 
och service 

Bedömning Röd Gul Grön 

 Totalt finns 4 verksamhetsgrenar (enheter). Mätning i Kolada 

Bedömningsintervaller 0-1 enheter 2-3 enheter 4 enheter 

Jämförelsevärde  
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig 
trygga med de tjänster som tillhandahålls. 

Bedömning Röd Gul Grön 

 Totalt finns 4 verksamhetsgrenar (enheter). Mätning i Kolada 

Bedömningsintervaller Mindre än 2 
enheter 

2 enheter 3-4 enheter 

Jämförelsevärde  
 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål Ekonomisk medvetenhet 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål 1. Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter 

2. Ifo’s fokus att arbeta mer förebyggande för att minska 
behovet av placeringar av barn och unga 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. Negativ 
avvikelse med 2 % 
eller högre 

2. Kolada 

1. Negativ 
avvikelse mot 
budget med 
högst 1 % 

2. Kolada 

1. Håller 
budget 

2. Kolada 

Jämförelsevärde Koladas bedömningsintervall 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva 
arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan 
utvecklas. 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0 1-2 3 och fler 

Jämförelsevärde Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen 
 

 

 

  



 

Perspektiv Medborgare/Kund 

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Nämndmål I Arvidsjaurs kommun har vi en trygg och stimulerande skolmiljö som bidrar till 
att barn, elever utvecklas till sin fulla potential i god dialog med vårdnadshavare  

Totalt 8 verksamhetsgrenar (enheter) 

Bedömning/mätning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 6 eller färre enheter 7 av 8 enheter 8 enheter (100%) 

Jämförelsevärde Tidigare år 
  

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagande 

Nämndmål 1. I Arvidsjaurs kommun sätter vi fokus på näringsliv och företagande genom 
att de specifika läroplansmålen som rör entreprenörskap förstärks i förskola 
och skola. 

2. Alla verksamheter ska etablera ett samarbete med det lokala näringslivet för 
att främja förståelse för det lokala företagandets betydelse för orten. 

3. I Arvidsjaur underlättar vi för näringsliv och företagande genom att 
examinera gymnasieelever med kompetens för fortsatt lokal anknytning.  

7 av 8 verksamhetsgrenar berörs (enheter) 

Bedömning/mätning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 

5 eller färre enheter ska ha 
genomfört 
näringslivsfrämjande 
aktiviteter 

6-7 enheter ska ha 
genomfört 
näringslivsfrämjande 
aktiviteter 

7 enheter (100%) 
enheter ska ha 
genomfört 
näringslivsfrämjande 
aktiviteter 

Jämförelsevärde Tidigare år 
  

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål Ekonomisk medvetenhet 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Nämndmål Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med samverkan och 
effektiviseringar för att nå ekonomisk balans i nivå med den av fullmäktige 
beslutade prislappsmodellen. 

Bedömning/mätning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 
6 eller färre når 100% 7 av 8 enheter når 

100%  
8 enheter når 100% 

Jämförelsevärde Följa nettoramen som beslutats i mål- och resursplan 
  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Nämndmål Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser 
där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. 

Bedömning/mätning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 84% och lägre 85-99% 100 % 

Jämförelsevärde Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen 

 
  

 Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 
Mål- och resursplan 2023 och framåt 
Kommunstyrelsen, grund- och förskoleutskott samt 
gymnasieskolan 



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 
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Utskott allmänt, gymnasieskola 
 

Verksamhet och uppdrag 
Verksamheten här gäller kommunövergripande 
stödprocesser inom ekonomi, HR, IT, information 
och administration samt egen kärnverksamhet i form 
av, räddningstjänst gymnasieskola, 
språkintroduktion, svenska för invandrare (SFI) och 
kommunal vuxenutbildning. 
 

Vision 
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision 
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett 
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun. 
Verksamheten utgår från värdegrunden Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 

Gymnasieskolans vision är ”En lärande organisation där 
barnets/elevens lärande alltid står i fokus”. 
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn 
och elever samt personal där varje dag och varje 
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn 
och elever ska känna lust till att lära och motiveras 
till utveckling.  
 

Framtiden 
Omvärldens allt hastigare förändringar och det egna 

kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta 

vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.  

En allt starkare arbetsmarknad i kombination med 

generationsväxling har medfört att det blir allt 

svårare med kompetensförsörjning, såväl i 

nyckelroller som i större yrkeskategorier. 

Fokus under perioden är att fortsätta arbetet med 

marknadsföring och inflyttarservice, utöver det 

behöver arbetet med att digitalisera i högre 

utsträckning också utvecklas. 

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta 

lösningar tillsammans med andra kommuner och 

kommunala konstellationer utvecklar välfärden och 

möjliggör för människor att bo kvar utanför tätorten 
 

Förändringarna inom Arbetsförmedlingen avseende 

lokalt kontor, innebär att tidigare samverkan ska 

återtas men med sannolikt andra metoder och 

resurser för att hjälpa de som står en bit från den 

öppna arbetsmarknaden men också de som står en 

bit från den öppna arbetsmarknaden (AU) 
 

Förvaltningens personal fortsätter sätta sig in i de 

nya styrdokumenten för att kunna möta de nya 

läroplansmålen, förändringar i kursplaner samt det 

nya betygsystemet som är beslutat för 

gymnasieskolan. 

 Vi följer även utvecklingen av den utredning som 
regeringen eventuellt kommer besluta kring som rör 
den regionala samverkansformen kring 
gymnasieutbildningar. För Arvidsjaurs kommun är 
det viktigt att knyta an till minst två 
samverkanskommuner. Vi behöver stärka vår profil 
och attraktivitet ytterligare för att bli det naturliga 
valet av gymnasieskola för blivande gymnasieelever. 
Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 

Det målmedvetna arbetet för att verksamheterna ska 
närma sig prislappsmodellen fortskrider. De tekniska 
ramarna stiger enligt prognosen de närmaste åren till 
följd av kommunens positiva befolkningsutveckling. 
Politikerna och skolledningen behöver arbeta 
långsiktigt och strukturerat för att klara av det 
kommunala såväl som det statliga uppdraget. Det 
åligger till sist huvudmannen att besluta kring vilken 
kvalitet det ska vara i våra verksamheter. 
 

För att möta upp det ökade kravet på kommande 
digitala nationella prov finns ett strategiskt upplägg 
där IKT- pedagogen tillsammans med IT-avdelningen 
samarbetare för att säkerställa att huvudmannen har 
alla förutsättningar på plats senast 2024.   
 

Gymnasieskola 
Diskussioner kring samverkan, gällande gymnasial 
utbildning, med främst kranskommuner är aktuella. 
Kravet från Skolverket kommer i en snar framtid 
sannolikt vara att man tecknar ett samverkansavtal 
med minst två andra kommuner. Man ska ta hänsyn 
till både lokala behov av arbetskraft, samt till 
elevernas önskemål inför beslut av vilka utbildningar 
som ska erbjudas. Fortsatt samverkan med femkanten 
(Kalix, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn) kring 
vuxenutbildning. Sandbackaskolans alpina utbildning 
(NIU) som påbörjades ht-19 har fått mycket god 
respons i skidsverige och antalet elever som söker till 
Arvidsjaur har ökat. Höstterminen 2022 kommer den 
fjärde årskursen tas in och Sandbackaskolan kommer 
då att ha fullt på utbildningen, vilket innebär totalt 32 
alpina elever. 
Den flygtekniska utbildningen har snart genomfört 

sitt första läsår, och utvecklingen av programmet sker 

i en bra takt. 
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Politiska prioriteringar och effektiviseringar tkr 

  

 2023 2024 2025 
 

Digitaliseringsprojekt  950 950 950 

Resurser till utredningar 500 500 500 

Räddningstjänsten 800 800 800 

Genomförda effektiviseringar 2021 -1 500 -1 500 -1 500 

Ökat driftbidrag Arvidsjaurs flygplats AB 2 000 2 000 2 000 

Just arvode 150 150 150 

Hyra Arvidsjaurs flygplats, flytt till Gymnasiet -1 950 

Digitalisera personakter, införande e-arkiv 600 600 

Intranät 300 300 300 

Säkerhetssamordnare 600 600 600 

Ökade kostnader It-säkerhet 600 600 600 

Utökning upphandlingssamarbetet 200 200 200 

Summa Allmänna  3 250 5 200 4 600 

 

Personaltäthet jämfört med snittet i riket, gymnasieskola 6 619 6 037 4 860 

Fordons- och transportprogrammet - transport 1 699 2 138 1 717 

Flygteknisk utbildning, gymnasiet -3 462 -3 462 -3 462 

Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan 1 082 985 847 

Flygteknisk utb. tillkomna kostnader ex licens, gymnasiet 1 462  

Flygteknisk utb. hyreskostnader flygplats, gymnasiet 1 970 

NIU Alpin 460 

 

Summa Gymnasielskola 9 830 5 698 3 962 

 

Totala prioriteringar allmänna och 

Gymnasieutskottet 13 080 10 898 8 562 
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Utskott grund – och förskola 
 

Verksamhet och uppdrag 
Verksamheten omfattar följande ansvarsområden 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem,  
 

Vision 
Grund- och förskolans vision är ”En lärande 
organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus”. 
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn 
och elever samt personal där varje dag och varje 
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn 
och elever ska känna lust till att lära och motiveras 
till utveckling.  
 

Framtiden 
Förvaltningens personal fortsätter sätta sig in i de 
nya styrdokumenten för att kunna möta de nya 
läroplansmålen, förändringar i kursplaner samt det 
nya betygsystemet som är beslutat för 
gymnasieskolan. Vi följer även utvecklingen av den 
utredning som regeringen eventuellt kommer besluta 
kring som rör den regionala samverkansformen 
kring gymnasieutbildningar. För Arvidsjaurs 
kommun är det viktigt att knyta an till minst två 
samverkanskommuner. Vi behöver stärka vår profil 
och attraktivitet ytterligare för att bli det naturliga 
valet av gymnasieskola för blivande gymnasieelever. 
Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 

Det målmedvetna arbetet för att verksamheterna ska 
närma sig prislappsmodellen fortskrider. De tekniska 
ramarna stiger enligt prognosen de närmaste åren till 
följd av kommunens positiva befolkningsutveckling. 
Politikerna och skolledningen behöver arbeta 
långsiktigt och strukturerat för att klara av det 
kommunala såväl som det statliga uppdraget. Det 
åligger till sist huvudmannen att besluta kring vilken 
kvalitet det ska vara i våra verksamheter. 
 

För att möta upp det ökade kravet på kommande 
digitala nationella prov finns ett strategiskt upplägg 
där IKT- pedagogen tillsammans med IT-
avdelningen samarbetare för att säkerställa att 
huvudmannen har alla förutsättningar på plats senast 
2024.   
 

Förskola 
Förvaltningen behöver se över lokalfrågan inför 

eventuell tillströmning av fler barn i förskolorna. 

Världsläget innebär att förvaltningen tar höjd för en 

ny flyktingvåg. En översyn av förskolans befintliga 

lokaler behöver genomföras, samt ett fortsatt 

målmedvetet arbete med kompetensförsörj-

ningsplanen.   

 Rekrytering av behöriga förskollärare är viktigt för att 
bibehålla hög kvalitet. Kommunen kan i stället för att 
bedriva förskola välja att delvis bedriva 
barnomsorgen enligt pedagogisk omsorg. Denna 
form vänder sig till barn i samma åldrar som de barn 
som går i förskola (1-5 år). Verksamheten i 
pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling 
och lärande, och utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. Förskolans läroplan ska 
vara ledande men är inte bindande. Det innebär att 
verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina 
förutsättningar. I pedagogisk omsorg ska det finnas 
personal med utbildning eller erfarenhet som gör att 
de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en 
god pedagogisk verksamhet. Verksamheten regleras 
av Skollagen 2010:800, främst kapitel 25. Även 
skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande 
behandling gäller för pedagogisk omsorg. Det behövs 
ingen rektor för att bedriva pedagogisk omsorg. 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och 
utvärdera verksamheten även om den sker i form av 
pedagogisk omsorg.   
 

Grundskola 
Den nya läroplanen Lgr22 träder ikraft 1 juli 2022.   
Arbetet med att förbereda pedagoger införa detta leds 
av rektorerna. Inom det kollegiala lärandet fortbildar 
sig skolpersonalen för att till höstterminen 2022 vara 
väl insatta i de nya styrdokumenten.   
 

Likvärdig skola. Skolverkets har krav på att våra 
elever erbjuds en likvärdig utbildning. Huvudmannen 
har ett ansvar att tillse, och följa upp, att alla elever 
erbjuds en likvärdig utbildning oavsett i vilken skola 
den går i. Detta gäller såväl pedagogiskt stöd, 
elevhälsostöd men även den sociala 
sammansättningen, så att eleverna har möjlighet att 
utvecklas på samma villkor som övriga elever – och 
naturligtvis utifrån sina egna förutsättningar 
(Skollagen 2010:800 3:2). 
 

Likvärdigheten gäller inte enbart inom Arvidsjaurs 
kommun, utan ska ses i ett större perspektiv - sett 
över hela landet. Ett utökat kollegialt lärande inom 
kommuns skolenheter, i kombination med ökad grad 
av omvärldsbevakning är ett utvecklingsområde som 
skolchef och rektorerna identifierat - specifikt inom 
grundskolans verksamhet. Enligt skolchef så råder i 
dagsläget inte fullt ut en likvärdig utbildning för våra 
elever i kommunen då förutsättningarna skiljer sig 
mellan skolenheterna gällande behörig personal.   
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Grundsärskolan 
Grundsärskolan består idag av grundsärskolan och 
träningsskola. Grundsärskolan är förlagd på 
Ringelskolan samt Fridhemsskolan. Verksamhetens 
lokaler är anpassade och möjligheten till 
individualiserade anpassningar gällande bland annat 
lokaler ses över i framför allt de lägre årskurserna. 
Regeringen har i en proposition föreslagit att ett 
namnbyte ska ske till Anpassad grundskola. Beslut 
väntas ta inom kort. 
 

Fritidshem 
De nya läroplansmålen för Fritidshemmet införs  
precis som för grundskolan den 1 juli 2022. De 
inledande delarna i Lgr22 är bland annat förstärkta 
med normkritiska perspektiv. Förskollärare och 
fritidspedagoger förbereder sig för de nya 
läroplansmålen inför hösten 2022. Även på 
fritidshemmen ska eleverna ha en likvärdig 
utbildning, varför huvudmannens ansvar är att 
säkerställa kompetensförsörjningen även till denna 
verksamhet. 
 

Elevhälsa 
Inför 2022 har delar av elevhälsan centraliserats i 
kommunen. Det finns nya artiklar som sänder 
signaler om att skolans bör ta en större roll för att 
möta behovet för de elever som är i behov av stöd, 
specifikt elever med psykisk ohälsa. Skolchefen 
kommer i samråd med elevhälsopersonalen, 
medicinskt ledningsansvarig samt skolpsykologen ta 
del av dessa studier, utvärdera vårt förebyggande 
arbete under 2022, för att därefter återkomma till 
huvudmannen med rapport på huruvida den 
personaltäthet som är lagd nu anses vara tillräcklig 
för uppdraget eller inte. 
 

Prioriteringar enligt översikts- och tillväxtplanen 
 
I översikts- och tillväxtplanen prioriteras följande 
mål: 

• Kvaliteten på utbildningen inom barn och 
utbildningsförvaltningen ska skapa 
förutsättningar för eleverna att nå utbildningens 
mål och möjliggöra vidare studier. 

• Tidiga insatser för att främja barn- och elevers 
lärande, utveckling och hälsa. 

• Alla ges samma förutsättningar i en jämställd 
verksamhet. 

• Förskolor och grundskolor ska ha en 
stimulerande utemiljö och enkelt kunna nå 
naturområden för att ge bästa förutsättningar för 
lärande i utemiljö. 

 

 Nämnden ser även ett fortsatt behov av att prioritera 
kvalitets- och skolutvecklande insatser. Detta för att 
uppfylla de författningsenliga krav som ställs på 
dagens skola, samt säkerställa att de nya 
styrdokumenten hinner implementeras i 
verksamheterna.  
 

Utifrån de prioriteringar som föreslås är den högsta 
prioriteringen att personaltätheten kan tillåtas vara 
fortsatt hög. Det ligger i linje med den 
kompetensförsörjningsplan som arbetsgivaren i 
samråd med arbetstagarorganisationerna har 
förankrat i organisationen. Den obligatoriska 
skolformen som grundskolan utgör, samt förskolan 
och gymnasieskolan ges härmed goda förutsättningar 
att hålla en hög kvalitet om föreslagna prioriteringar 
beslutas. Nämnden ser att denna kvalitet kan vara av 
stor betydelse inför framtida rekryteringar och 
inflyttning. 
Det skapar även goda förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse, samt ökar sannolikheten att behålla 
behöriga legitimerade lärare, samt andra kompetenser 
med riktad utbildning för uppdraget.  
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Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr 

  

 2023 2024 2025 

Personaltäthet jämfört med snittet i riket, grundskola 7 550  6 451 5 650 

Personaltäthet jämfört med snittet i riket, förskola 8 693 7 923 6 900 

Parkskolan Glommersträsk 1 296 1 302 1 322  

Omsorg på OB-tid 723 725 730  

Kvalitets- och skolutveckling 524 491 

SYV+KAA utöka med halvtidstjänst samt verksamhetsbudget 500 510 520 

    

Totala prioriteringar grund- och 

förskoleutskottet 19 286 17 402 15 122 
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Utskott sociala 
 

Verksamhetsvision 
Sociala utskottets inriktning är gott bemötande, 
flexibilitet samt intern och extern samverkan. 
Sociala utskottet ska utifrån tillgängliga resurser 
erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun 
sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva 
ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Sociala utskottet ansvarar för verksamhet enligt:  
 

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga(LVU) 
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och 

för den hälso– och sjukvård som överlåtits 
genom avtal med Region Norrbotten 

• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
• Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 
 

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg 
inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktions-
hindrade samt Individ– och familjeomsorg. 
 

Utvecklingstendenser 2023–2025 
Den tendens med en sviktande befolknings-
utveckling har stannat upp men det fortsatta arbetet 
med att verksamheterna kontinuerligt behöver 
kartlägga processer och omsätta i 
förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och 
personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i 
alla led.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. 
Verksamheten jobbar aktivt för att våra äldre ska 
kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är 
en boendekedja som skapar trygghet och sociala 
kontakter. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar 
inom äldreomsorgen.  
Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses 
med nuvarande resurser. Verksamheten jobbar 
därför under perioden med trygghetsskapande 
teknik, ex nattkamera. 
 
Socialförvaltningens korttidsplatser på Bryggan är en 
viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men 
också för rehabilitering för dem som är utskrivna 
från sluten vård. 
 
 

 Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för 
närvarande på 73 rum/lägenheter. Under perioden 
ska förvaltningen jobba mot en omställning av 
äldreomsorgen för att minska behovet av platser. Det 
ska göras genom att jobba mer hälsofrämjande och 
med större tonvikt på hemtjänst och på så sätt skapa 
möjlighet för människor att bo hemma längre.  
 

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas 
hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på 
hälso- och sjukvården. Verksamheten har även 
fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i 
hemmet. Äldreomsorgen ligger trots alla utmaningar 
de står inför inom prislappen. 
 

Rekrytering är den största utmaning för 
socialförvaltningen nu och år framåt. Det ses därför 
hela tiden över hur bemanning organiseras inom 
verksamheterna. Socialförvaltningen samarbetar med 
gymnasieskolan fortsätter med en fortsatt 
distansutbildning för utbildning av bl a 
undersköterska. Gymnasieutbildningen 
”Omsorgslinjen” har blivit nedlagd. 
Socialförvaltningen är nöjd med det alternativ som 
erbjuds via gymnasieskolan. 
Risken för skadedjur i hemmen kvarstår. Av den 
anledningen krävs redan införda rutiner. 
 

Utifrån tendenser med det ökande behov som finns 
inom ramen för socialnämndens verksamheter pågår 
verksamhetsutveckling i syfte att klara de lagkrav som 
finns och för att effektivisera verksamheterna. 
 

Avdelningen för funktionshindrade ser ökad 
inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena 
har ökat.  
Försäkringskassans omprövningar innebär att 
kostnader inom personlig assistans överförs till 
kommunen. Det kan leda till att verksamheten måste 
titta på andra typer av insatsformer.  
Sysselsättning för personer med funktionshinder är 
en fråga som måste ligga högt på agendan, i 
samarbete med andra verksamheter. 
Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under 
perioden. Det innebär att den biståndshandläggare 
som hanterar LSS placeras organisatoriskt 
tillsammans med äldreomsorgens 
biståndshandläggare. 
 

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla 
insatser för att motverka spelmissbruk.  
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och 
unga. I det arbetet kommer man att börja jobba ännu 
mer förebyggande och försöka tidigt stötta upp i 
familjer med större behov. Arbetet med att ordna 
egna familjehem samt utökande av kontaktpersoner 
fortsätter 
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Försörjningsstödets kostnader hålls nere genom bra 
samarbete inom DUNA där Arbetsför-medlingen 
och kommunens arbetsmarknadsenhet är våra 
samarbetspartners. 
För närvarande har verksamheten god bemanning. 
Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas. 
 

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet 
att styra verksamheten och stötta medarbetarna. 
 

Det lagstadgade ledningssystemet är i bruk. Det är 
ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl 
politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.  
Det nya verksamhetssystemet som kommer att 
införas inom hela socialförvaltningen har blivit 
försenat och ett införande beräknas ske under 
hösten 2023.  
 

Verksamhetsförändringar 2023 
Tillhandahålla utbud som överensstämmer med 
minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en 
Samisk förvaltningskommun innebär detta att 
lagändringarna får särskild betydelse för 
socialnämndens verksamhet för den samiska 
minoriteten i kommunen. 
 

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. 
Syftet är att klara kommande behov från den 
växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal 
ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, 
tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus 
och samverkan med civilsamhället ska ingå.  
 

 

 Omställning av äldreomsorgen så att fler kan bo 
hemma längre. Socialförvaltningen ska motverka 
ensamhet och höja kompetensen inom demensvård.  
 

Kompetensutveckling behövs och samarbete med 
skolan runt unga måste utvecklas. 
 

Sträva efter ytterligare besparingar inom ramen för 
handikapp verksamheten avseende LSS-boenden och 
personlig assistans. 
 

Gällande ÖTP ”Översikts och tillväxtplanen” bevakar 
socialförvaltningen denna hela tiden. Förvaltningen 
arbetar enligt ”God och Nära vård” som handlar om 
en personcentrad vård som syftar till en ökad trygghet 
och minskad ensamhet för de äldre. I det arbetet 
kommer man med start under 2022 att erbjuda 
hembesök för personer som fyller 80 år. 
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Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr 
 
 2023 2024 2025 

IFO för att närma sig prislappen 10 840 9 842 8 844 

 

Totala prioriteringar sociala utskottet  10 840 9 842 8 844 
 
 
 
Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2023 - 2025 
 

Rätt till heltid, möjlighet till deltid 
Rätt till heltid med möjlighet till deltid har pågått i mer än 10 år inom socialnämndens verksamheter 
(Sn § 61 2006-09-19). Det ger en möjlighet för medarbetare att arbeta heltid, verksamheter använder personalpoolen 
som verktyg att ta tillvara det som benämner disponibel tid, det vill säga tid som är utöver bemanningskrav. En 
förutsättning för att klara detta på ett bra sätt är användandet av individuella scheman. Det i sin tur stärker attraktionen 
som arbetsgivare då personalen i viss mån kan påverka sina arbetstider. 
 
Mål: fortsätta med rätt till heltid möjlighet till deltid till alla. 
Det är svårt att återgå till annat då verksamheter också har ett lokalt kollektivavtal som reglerar. Socialförvaltningen står 
dessutom inför stora rekryteringsbehov i framtiden och behöver ta tillvara den personal som verksamheter har. 
 
Personalpool 
Är en förutsättning för att klara av att hantera heltid/deltid.  
Mål: kostnadseffektiv bemanning och rekrytering med kontroll på LAS. 
 
Bibehållen bemanning 
Omställning av äldreomsorgen för att undvika nybyggnation av SÄBO enligt förslag.  
Mål: minska antal SÄBO-platser, omvandla samtliga trygghetslägenheter till så kallat mellanboende, det vill säga 
biståndsbedömda trygghetslägenheter och därmed undvika att behöva bygga nytt vård- och omsorgsboende. 
 
Digital- och kvalitetsutvecklare 
Detta arbete fortskrider inom befintlig verksamhet. 
Mål: lednings- och kvalitetsstöd i omställningen. 
 
IFO 
Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren haft kraftigt ökande kostnader för placeringar, framförallt av barn- 
och unga. Verksamheten kommer därför att påbörja ett arbete för att se över om det går att arbeta mer proaktivt och 
med öppna insatser på hemmaplan. Det befaras en ökning av försörjningsstödet med anledning av pandemins negativa 
effekter på arbetsmarknaden.  
Mål: Se över kostnaderna och försöka börja arbete mer proaktivt inom området barn och unga 
Inriktningen är att fortsätta utveckla familjestödjande insatser för att motverka och förkorta behovet av att placera barn 
och unga.  
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Utskott kultur-, fritid-, näringsliv och 

turism 

Kultur och Fritid bedriver verksamhet som har stor 

betydelse för kommunens attraktivitet. Bland annat 

samverkan med föreningslivet som resulterar i ett 

fritidsutbud till glädje för medborgare i alla åldrar.  

Kultur och fritid samarrangerar årligen 

Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företag och 

näringsliv.  (Kultur - fritid och Näringsliv) 

Under perioden fortsätter arbetet med att utveckla 

företagsklimatet med särskilt fokus på att förenkla 

kontakten med kommunen och andra myndigheter. 

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr 

2023 2024 2025 

Medfinansiering projekt näringsliv 1 000 

Ny sport-och simhall 8 650 10 150 

Näringslivsenheten lokaler Humlan 300 

Investering prästberget, drift av skidspår och slalombacke 1 000 1 000 1 000 

Rådet flytt från KS till KF -100 -100 -100

Mötesplats källaren 500 500 500

Utöka föreningsstödet 100 100 100

Totala prioriteringar kultur-, fritid-, 

Näringsliv och turismutskottet 1 500 10 150 12 950 

plan69
Markering
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Utskott samhällsbyggnad och miljö 
 

Verksamhet och uppdrag 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen, 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. 
Nämnden är kommunens tillsyns- och 
prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, 
alkohol, trafik och livsmedelsområdet.  
 
Mål för verksamheten 
Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av 
vilka områden och aktiviteter som den politiska 
organisationen och förvaltningsledningen vill 
prioritera under perioden. Verksamhetens mål är 
kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål 
samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
mål. 

 Utvecklingstendenser 2023 - 2025 
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt 
hög nivå. Stora delar av verksamheten är 
händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. 
Det gör även att intäkterna för verksamheten kan 
variera mycket mellan åren. Många detaljplaner är 
gamla och behöver göras om. De är juridiskt 
bindande men speglar inte den samhällsutveckling 
som är idag och försvårar och förlänger 
bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser 
att arbeta med miljöövervakning, 
miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. 
Det kommer vara fortsatta utmanande att rekrytera 
personal på tillsvidaretjänster.  

 

 

 

 

Utskott samhällsbyggnad och miljö 
 

 

Politiska prioriteringar och  

effektiviseringar beslutade år 2022, tkr 2023 2024 2025 

 

Varmvattenbassäng 300 300 300 

Höjda motorvärmaravgifter -300 -300 -300 

Energieffektivisering fastighet 600 

Parkeringsövervakning 80 80 80 

Utökad parkskötsel 100 100 100 

Miljö- och klimatstrateg 750 750 750 

 

Summa 1 530 930 930 
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Myndighetsnämnd 
 
 

Driftbudget, tkr 
 

Nettoram 2022 enl prislappsmodellen 2 346 2 346 2 346

Teknisk ram 2 396 2 436 2 500

Politiska prioriteringar beslutade 2022 90 15 15

Nettoram tkr 2 486 2 451 2 515

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

  
 

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr 

  

 2023 2024 2025 

 
 
Fortsatt utredning av övergödnings- 
problematiken  75 

E-tjänst koppling 15 15 15 
 

Totala prioriteringar MBHN  90 15 15 

 

 

 
Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2023 - 2025 
 

Fortsatt utredning av övergödningsproblematiken i sjöarna Järvträsket, Renträsket och Sandträsket 
Mål: Förbättrad status i sjöarna. 
 

E-tjänst koppling 
Mål: Effektivisering och nöjda medarbetare 
 

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan 
 

För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag 
ska vattenskyddsområden med föreskrifter inrättas. 
 
Kommunen bör regelbundet bjuda in samtliga samebyar som är verksamma inom kommunen för att diskutera 
gemensamma frågor och för att fånga upp samebyarnas behov i ett tidigt skede.  
 
Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag. 
Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras. 
 
Kommunen bör sträva efter flexibla detaljplaner för att långsiktigt vara förberedd på förändrade förutsättningar. 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Nämndsmål Nämndens verksamheter ska ge snabb och 
korrekt service med ett bra bemötande.  

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller < 3,5 3,5 - 3,9 > 4,0 

Jämförelsevärde Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på 
enkätfrågorna om service, bemötande och 
handläggningstid. Skala 1-5. 

Nämndsmål De kommunala gatorna ska vara trafiksäkra 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Tre eller fler 
olyckor med 

allvarliga 
personskador. 
Trafikolycka 
med dödsfall 

1-2 
trafikolyckor 
med allvarlig 
personskada 

Inga 
trafikolyckor 
med allvarliga 
personskador 
eller dödsfall 

Jämförelsevärde Skadestatistik från Strada 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Nämndsmål Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb 
och effektiv myndighetshandläggning.  

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller >10 ve <10 ve – 5 ve < 5 ve 

Jämförelsevärde Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-   
läggning inte får ta längre tid än 10 veckor i 
anspråk från det att en fullständig bygglovs-      
ansökan har lämnats in till kommunen. 

Bedömningsintervaller >6 ve < 6 ve – 4 ve < 4 ve 

Jämförelsevärde Av miljöprövningsförordningen framgår att en 
anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 
6 veckor efter det att fullständig anmälan 
inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten 
bestämmer något annat. 

Bedömningsintervaller >2 år 1-2 år < 1år 

Jämförelsevärde Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid 
från planuppdrag till antagande på mindre än ett 
år.  

Nämndsmål För att främja utveckling och tillväxt i samhället 

ska kommunen ha aktuella detaljplaner  

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervall Inget eget 
initiativ 

1 plan på eget 
initiativ 

2 planer på 
eget initiativ 

Jämförelsevärde År 2021 förnyades två planer på eget initiativ. 
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Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Nämndsmål Nämndens tillsyns- och prövnings verksamheter 
ska vara kostnadseffektiva.  

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller  <60 % 60-70 % >70 % 

Jämförelsevärde SKR:s återkommande undersökningar  

 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Nämndsmål Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där 
personalen trivs och känner att de kan utvecklas.  

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0 1-2 3 och fler 

Jämförelsevärde Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen 
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ARVIDSJAUR 
RESULTATBUDGET (TKR)     
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Arvidsjaur       

Driftbudget (tkr)      

        

        Budget Budget Plan Plan 

        2022 2023 2024 2025 
                

KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 134 1 533 1 551 1 582 

REVISION   650 748 758 776 

ÖVERFÖRMYNDAE  580 541 549 564 

VALNÄMND   200  200  
KOMMUNSTYRELSEN  452 523 465 885 473 934 480 605 

MYNDIGHETSNÄMND 2 346 2 486 2 451 2 515 

TOTALA NÄMNDER   457 433 471 193 479 443 486 042 

FINANS     -461 950 -491 168 -503 017 -512 054 

RESULTAT     4 517 19 975  23 574 26 013 
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Sammanställd budget 

 
 

Resultaträkning tkr 

Kommunen Sammanställd budget 

2023 2024 2025 2023 2024 2025  
  

 

  
     

  
Verksamhetens intäkter 162 100 163 200 164 500 260 005 263 089 266 674 

Verksamhetens kostnader  -617 998 -623 865 -621 683 -684 901 -693 251 -692 327 

Avskrivningar -24 422 -23 783 -30 863 -44 820 -45 301 -53 301 

Verksamhetens nettokostnader -480 320 -484 448 -488 046 -469 716 -475 463 -478 954 
    

   
Skatteintäkter 333 595 343 211 351 585 333 595 343 211 351 585 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

167 300 165 811 163 474 167 300 165 811 163 474 

Verksamhetens resultat 20 575 24 574 27 013 31 179 33 559 36 105 
    

   
Finansiella intäkter 1 400 1 000 1 000 600 200 200 

Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000 -5 330 -5 440 -5 550 

Resultat efter finansiella poster 19 975 23 574 26 013 26 449 28 319 30 755 
    

   
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 19 975 23 574 26 013 26 449 28 319 30 755 
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Tkr 2021 2022 2023 2024 2025 
   Utfall Budget Plan Plan Plan 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Periodens resultat 15 018 4 643 19 975 23 574 26 013 

Avskrivningar 21 723 21 800 24 422 23 783 30 863 

Rearesultat -480         

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 1025         

Kassaflöde från verksamheten före  37 286 26 443 44 397 47 357 56 876 

förändring av rörelsekapital           

Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg 1 755         

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -10 067 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ökn(-)/minskn(+) varulager 114         

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 8 154 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 242 26 443 44 397 47 357 56 876 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN          

Försäljning av immateriella tillgångar           

Investering i materiella anläggningstillgångar -23 782 -108 545 -218 570 -27 800 -25 800 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar            

Investering i finansiella anläggningstillgångar           

Försäljning finansiella anläggningstillgångar           

Förändring långfristig fordran 2 550         

Kassaflöde av investeringsverksamheten -21 232 -108 545 -218 570 -27 800 -25 800 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Nyupptagna lån   72 500 175 000     

Amortering av långfristiga skulder  -268         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -268 72 500 175 000 0 0 
           

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 742 -9 602 827 19 557 31 076 
           

Likvida medel vid årets början  75 751 91 493 81 891 82 718 102 275 

Likvida medel vid året slut  91 493 81 891 82 718 102 275 133 351 

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr) 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 

Disp likvida medel exkl bolagen 113 993 104 391 105 218 124 775 155 851 
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Investeringsbudget 2023 - 2027 
 
 

NÄMND / ENHET ÅR 2023 ÅR 2024 ÅR 2025 ÅR 2026 ÅR 2027 DEL-
SUMMA 

Belopp i tkr             

              

       

Grund- och förskoleutskottet 700 100 0 0 0 800 

Gymnasieskolan 3 100 750 1 850 0 0 5 700 

Sociala utskottet 1 100 600 200 200 200 2 300 

Central administration 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

Fritid 1 450 900 200 0 0 2 550 

Kultur 0 0 200 600 0 800 

IT 1 800 1 800 1 050 400 400 5 450 

Räddningstjänst 750 300 0 400 4 000 5 450 

Kostenhet 1 100 700 0 0 0 1 800 

Städ 0 0 0 0 0 0 

Fastigheter 188 000 8 500 8 500 8 500 8 500 222 000 

Gatu- och parkenhet 5 200 4 300 4 300 4 300 4 300 22 400 

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

205 200 19 950 18 300 16 400 19 400 279 250 

      
  

AFFÄRSVERKSAMHETER 13 370 7 850 7 500 7 500 7 850 44 070 

Stadsnät 1 400 1 750 1 400 1 400 1 750 7 700 

Vatten och Avlopp 10 400 5 700 5 700 5 700 5 700 33 200 

Avfallsenhet 1 570 400 400 400 400 3 170 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 

13 370 7 850 7 500 7 500 7 850 44 070 
      

  

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD OCH 
AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

218 570 27 800 25 800 23 900 27 250 323 320 
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