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 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 42 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-15.30. 
 
Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande 

Lotta Åman (s) 
Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Leif Andersson (c) 
Martin Nilsson (c) 
Sven-Olov Granlund (c) 
Åsa Ögren (v), tjg ers, ej §§ 34-35  

 Kristina Bäckström (c), tjg ers 
 
 
 
 
Övriga närvarande Stefan Lundmark, projektledare Vindkraftcentrum i Barentsregionen, vindkraftssamordnare 

Region Nord, § 34 
Bengt Norén, chef arbetsmarknadsenheten, §§ 35-37 
Ann-Kristine Vinka, tillväxtchef, §§ 35-36 
Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef, § 38 
Johnny Högberg, kommunchef  
Liselott Sandström, nämndssekreterare 
Inga Sandström, nämndssekreterare 

 
 
 
Utses att justera Sven-Olov Granlund 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2012-02-13 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 33-64 
 
 ___________________________  ________________________  
 Ordförande Jerry Johansson §§ 33-34, 37-63  Lotta Åman §§ 35-36 
 
   
 Justerande Sven-Olov Granlund 
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Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 43 
 
 

Ärendeförteckning Ks § 33 Dnr 00002/2012 109
Kommunchefens rapport  
 
Ks § 34 Dnr 00009/2012 101
Information om Vindkraft från projektledare för Vindkraftscentrum i 
Barentsregionen och vindkraftsamordnare Region Nord 
 
Ks § 35 Dnr 00009/2012 101
Verksamhetsuppföljning 2012 – Arbetsmarknadsenheten om 
integrationsfrågor 
 
Ks § 36 Dnr 00009/2012 101
Verksamhetsuppföljning 2012 –Tillväxtenheten - ”Flytten – En dörr in” 
 
Ks § 37 Dnr 00394/2011 133
Remiss - Betänkandet Asylsökande ensamkommande barn - en översyn av 
mottagande (SOU 2011:64) 
 
Ks § 38 Dnr 00349/2011 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis – Kommunstyrelsen 
 
Ks § 39 Dnr 00143/2011 041
Fördelning av underhållsanslag för gator och fastigheter 2012 
 
Ks § 40 Dnr 00013/2012 109
Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 
 
Ks § 41 Dnr 00256/2010 109
Klocka samt termometer på torget samt klocka på Storgatan 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 42 Dnr 00153/2011 225
Besparing genom nedsläckning av offentlig belysning (Medborgarförslag) 
 
Ks § 43 Dnr 00380/2011 141
Kraftfullt agerande för start av gruvdrift i södra kommundelen 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 44 Dnr 000341/2011 102
Entledigande som representant i hälso- och säkerhetsrådet 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 44 
 
 

 
 

forts. 
 
Ks § 45 Dnr 00378/2006 109
Kost / köksorganisationen 
 
Ks § 46 Dnr 00040/2012 002
Delegering av beslutanderätt – kommunstyrelsen 
 
Ks § 47 Dnr 00364/2010 003
Översyn av Agenda 22 
 
Ks § 48 Dnr 00029/2012 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott  
- Nina Ask 
 
Ks § 49 Dnr 00038/2012 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens fritids- och 
kulturutskott, ersättare i personal- och arbetsutskottet och som ersättare i 
kommunala rådet för funktionshindrade - Birger Lundberg 
 
Ks § 50 Dnr 00383/2011 007
Revisionsrapport – Granskning av tillväxtprogram 2007-2013 
 
Ks § 51 Dnr 00188/2011 003
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) 
 
Ks § 52 Dnr 00004/2012 003
Personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 53  Dnr 00248/2011 003
Riktlinjer för flaggning (Medborgarförslag) 
 
Ks § 54 Dnr 00006/2012 101
Utvärdering av medborgarförslag 
2010-2011 
 
Ks § 55 Dnr 00012/2012 101
Utvärdering 2011- Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remittering 
 

forts. 
 
Ks § 56  Dnr 00039/2012 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Ulf Starefeldt 
 
Ks § 57 Dnr 00030/2012 102
Entledigande som ersättare i socialnämnden – Ulrica Lundgren 
 
Ks § 58 Dnr 00038/2012 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Birger 
Lundberg 
 
Ks § 59 Dnr 00038/2012 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges mål- och 
utvärderingsberedning och ersättare i kommunstyrelsen  
Birger Lundberg 
 
Ks § 60 Dnr 00038/2012 102
Entledigande som ledamot och ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB, 
ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i ekonomiutskottet 
- Tom Lundberg 
 
Ks § 61  Dnr 00268/2011 009
Motion - Hälsans Stig (Slí na Sláinte) ---------------------------------------------  

 
Ks § 62 
Näringslivsfrågor / Miljöfrågor 
 
Ks § 63 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 64 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 46 
 
 

 
 
Kommunchefens rapport  
 

Ks § 33 Dnr 00002/2012 109
 
Konsumentvägledare 
Tjänsteköpet från Arjeplogs kommun av konsumentrådgivare har sagts upp 
från och med 2012-01-01 på anmodan av Arjeplogs kommun som tar bort 
tjänsten som ett sparbeting. Diskussioner förs inom 4kom om en lösning på 
kort och lång sikt. 
 
Information från AKAB 
Med anledning av JO-dom och riktad kritik mot Arvidsjaurhem AB har 
Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) vid styrelsemöte 2012-02-10 ställt 
ett särskilt direktiv till Arvidsjaurhem AB. 
 
Pågående utvecklingsfrågor 
Kommunchefen visar en kort film om trender som påverkar det kommunala 
uppdraget. Han redogör också för de viktigaste löpande frågor som ska 
implementeras i verksamheten; 
 värdegrundsarbetet    kf's övergripande mål    koncerntänk 
 effektiviserad/teknikanpassad ärendehantering - pappersfria möten…men 
så mycket mer än så    fastigheter/lokaler/förtätning 
 

I projektet pappersfria möten så finns läsplattor budgeterat för 
ekonomiutskottet. Haparanda har infört läsplattor som verktyg i den 
politiska organisationen. Intjäningstiden för Haparanda var 8 månader. 
 
Omflyttningar av verksamheter 
Följande omflyttningar är på gång; brandstationen, tillväxtenheten, 
kommunförrådet, Industrihus 4. Eftersom omflyttningar kan vara en stor och 
omvälvande process för alla inblandade är vårt värdegrundsspel en bra 
ingång i det arbetet. 
 
4kom-samarbetet 
Redogörelse för 4-kommsamarbetet med kommunerna Arjeplog, Malå och 
Sorsele med arbetsnamn Samsa. Just nu diskuteras Systemfrågor - ex IT-
system, partnerskap Tyskland?, Strategiska partners - Akademi Norr, 
Skellefteå?, Lokalt närings- och föreningsliv. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 47 
 
 

 
 
 
 

forts. Ks § 33 
 
E-lönebesked 
För ett par år sen lämnades en motion in om e-lönebesked för kommunens 
anställda. Nu har ett avtal tecknats med Swedbank om detta. Januari 2012 är 
första månad för e-lönebesked. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 48 
 
 

 
 
Information om Vindkraft 
från projektledare för 
Vindkraftscentrum i 
Barentsregionen och 
vindkraftsamordnare 
Region Nord 
 

Ks § 34 Dnr 00009/2012 101
 
Stefan Lundmark, projektledare för Vindkraftscentrum i Barentsregionen 
och vindkraftsamordnare Region Nord har informerat kommunstyrelsen om 
vindkraftens betydelse i framtiden för regionen och i Barentsområdet.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 49 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2012 –
Arbetsmarknadsenheten 
om integrationsfrågor 
 

Ks § 35 Dnr 00009/2012 101
 
Bengt Norén, chef för Arbetsmarknadsenheten, AME, informerar runt 
integrationsfrågor och hur enheten arbetar med dessa. 
Kommunstyrelsen får även information om bidragssystemet och 
Migrationsverkets regelverk.  
 
Nya finansieringsregler beslutades 2010-11-15 som avsevärt minskade 
kommunen ersättning för verksamheten. 
Denna indragning påverkar budgeten från och med 2011. 
 
Utförligare information finns i ekonomiutskottets protokoll 2012-01-24 § 1. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 50 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2012 –Tillväxtenheten 
”Flytten – En dörr in” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 36 Dnr 00009/2012 101
 
Ann-Kristine Vinka, tillväxtchef informerar om arbetet med flytt till nya 
lokaler där hela tillväxtenheten inryms. Tanken är att skapa mötesplatser för 
alla målgrupper i tillväxtenhetens verksamhet, förutom turistbyrån. 
Diskussioner förs även med externa aktörer. 
 
Bakgrunden är de diskussioner som påbörjades 2008 om en förtätning vad 
gäller lokaler totalt inom koncernen. 
 
Arbetet har startat med en förstudie. Alla medarbetar vid tillväxtenheten ska 
svara på en konsekvensanalys angående flytten. Konsekvensanalysen ska 
vara sammanställd 26 mars 2012. Enheten inväntar offert från extern aktör 
som har intresse av att hyra lokal. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 51 
 
 

 
 
Remiss - Betänkandet 
Asylsökande 
ensamkommande barn - en 
översyn av mottagande 
(SOU 2011:64) 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Justitiedepartementet 

Ks § 37 Dnr 00394/2011 133 
 
Justitiedepartementet vill ha kommunens yttrande angående remiss av 
”Betänkandet Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av 
mottagande (SOU 2011:64)”. 
 
Bengt Norén, chef för Arbetsmarknadsenheten föredrar ärendet vid 
sammanträdet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Arvidsjaurs kommun yrkar på avslag till lagda lag- och förordnings-

förändringar. 
att ett nationellt helhetsgrepp bör tas runt hela mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn. 
att givna förslag till lösningar skall beaktas så långt som möjligt., se 

bilaga. 
att verka för att mottagande kommuner ej fungerar som transitkommuner, 

utan skapar förutsättningar för hitta långsiktiga lösningar så att de 
ensamkommande barnen blir resurser och medborgare i den nya 
hemkommunen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 37. 1 (2) 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2012-02-13 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 Justitiedepartementet 
  
  
 
 
 
 

 
 
Yttrande - Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande flyktingbarn. 
SOU 2011:64 
 
Ändringsförslag 1 i författningen 
Förslag om ändring av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Innebär ”Syfte att reglera och stärka Migrationsverkets möjligheter att anvisa asylsökande 
 barn till kommuner som inte har träffat en överenskommelse med verket”.  
 
Ändringsförslag 2 i författningen 
Förslag till ändring i förordningen (2002:1 118) om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. 
Innebär ”Reglering av förordningen för att passa ev. ovanstående lagändring”. 
 
Konsekvenser utifrån förslag 1 och 2 för Arvidsjaurs kommun; 
 

 Minskat kommunalt självstyre. 
 Proportionalitetsprincipen* riskerar att rubbas. 
 Eftersom lagen skulle bli tvingande, hur möter man det i kommunerna vid t.ex. 

rekryteringen av det frivilliga uppdraget, Gode Man? 
 I små kommuner krävs en långsiktigare planering på grund av mindre resurser. 
 Tvingande åtagande kan drabba barnen. Kvalitén och långsiktigheten för barnens bästa, 

kommer inte i fokus. 
 Bostadsbrist och avsaknaden av långtgående kapitalresurser på mindre orter gör att 

mottagandet ej kan anses bli till fullo, vid ett tvingande mottagande.  
 
* Proportionalitetsprincipen, inom juridiken den princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det 
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 
 
 
 
 
forts. 



 2 (2) 
 
 
 
Förslag till lösningar av de uppkomna problem som uppkommit pga. den ökande 
mängd ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. 
 
För att möta det nationella problemet med för lågt mottagande av ensamkommande 
flykting barn lämnas följande förslag till åtgärder: 
 

Skapa förutsättningar för de som skall utföra uppdraget genom att: 
 
 Förenkla regelsystemet, nuvarande system skapar återhållsamhet hos kommunerna. 
 Det ekonomiska regelsystemet måste förenklas och förtydligas. 
 Webbaserad rekvirering av statsbidrag, likt arbetsförmedlingens system bör införas. 
 Beslutstiderna runt de ekonomiska ersättningarna måste förkortas. 
 Nationell satsning på kompetenshöjning av de medarbetare som skall utföra 

uppdraget, likaså till Gode männen. 
 Stärk skolan i deras arbete med målgruppen.  
 De statliga ersättningarna till skolan för målgrupperna måste öka. 
 Förkorta tiden mellan asylavslag och avvisning från ort. (FN, s barnkonvention). 
 De statliga ersättningarna till Gode männen dess rekrytering, utbildning tillsyn samt 

överförmyndarens arbete saknas helt. 
 Stärk näringslivet i deras arbete med målgruppen. 
 Hitta ett ekonomiskt system för mindre kommuner att möjliggöra byggande av fler 

mottagnings lägenheter. 
 Kvalitetssäkrade långsiktiga mål och strukturer skapar säkrare och mer motiverade 

både aktörer och medarbetare. 
 Verka för att mottagande kommuner ej fungerar som transitkommuner, utan skapar 

förutsättningar för hitta långsiktiga lösningar så att de ensamkommande barnen blir 
resurser och medborgare i den nya hemkommunen 
 

 
 

Jerry Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 52 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis – 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ekonomi 
 

Ks § 38 Dnr 00349/2011 042
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 § 260 att med anledning av 
revisorernas rekommendation i granskningen av kommunstyrelsens 
ansvarsutövande vad gäller uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi samt 
underskott i kommunstyrelsens delårsbokslut, ska internbudgeten fr. o m 
2012 följas upp vid varje sammanträde enligt den modell övriga nämnder 
använder. 
 
Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl rådgör med ledamöterna om vilka 
underlag som ska skickas och på vilket sätt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rapportering till kommunstyrelsens sammanträden ska göras på 

kontonivå avseende området politisk verksamhet 
att kommunövergripande ekonomisk information lämnas vid varje 

sammanträde under punkten information från ekonomichefen 
att kommunstyrelsens förvaltningar i första hand ska rapportera avvikelser 

från budget och prognos för respektive enhet 
att övriga nämnders ekonomiska uppföljning ska delges kommunstyrelsen 
 
______ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 53 
 
 

 
 
Fördelning av 
underhållsanslag för gator 
och fastigheter 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Gunder Hägg 
Mårten Enoksson 
Camilla Möller 
Heikki Kairento 
Ekonomi 

Ks § 39 Dnr 00143/2011 041
 
I budget för 2012 finns det avsatt 1 000 000 kr för underhåll av gator och 
fastigheter.  
 
Tekniska enheten föreslår att pengarna fördelas med 500 000 kronor vardera 
till gatuunderhåll och fastighetsunderhåll. 
Gatuenheten föreslås använda sin del till åtgärder på asfaltunderhåll. 
 
Fastighetsenheten föreslås använda sin del till valda delar av 
underhållsobjekt som listats men inte utförts på grund av bristande 
ekonomiska resurser. Fastighetschefen föreslås prioritera till vilka av 
objekten pengarna ska användas. 
 
Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl föreslår att fördelning för 2012 görs 
enligt tekniska enhetens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att det särskilda anslaget till underhåll i 2012 års budget fördelas med 

500 tkr vardera till Fastighetsenheten och Gatuenheten. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 54 
 
 

 
 
Plan för hantering av 
extraordinära händelser 
2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 

Ks § 40 Dnr 00013/2012 109
 
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 
kommunen för varje mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera 
extraordinära händelser. 
 
Arvidsjaur kommuns plan för extraordinära händelser har tidigare ingått i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys men redovisas för perioden 2011-
2014 i detta separata dokument. Handlingsplanen bygger på kommunens 
Risk- och sårbarhetsanalyser, Handlingsplan för skydd mot olyckor och är 
ett komplement till kommunens Krisledningsplan. Handlingsplanen är en 
sammanfattning av kommunens samhällsviktiga verksamheters 
åtgärdsplaner. 
Kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 142 antagit Risk- och 
sårbarhetsanalys 2011-2014 för Arvidsjaurs kommun. 
 
Syftet med denna plan är att ge en överblick för de kommunala 
ledningsinsatserna som måste samordnas vid extraordinära händelser samt 
vid höjd beredskap. Och ge en överblick av de åtgärder som bör vidtas för 
att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga kriser i samhället. 
 
Arvidsjaur kommuns beredskapssamordnare har upprättat ett förslag till en 
plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014 
och föreslår till kommunstyrelsen att anta denna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 enligt 

bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 40. 1 (27) 
 

 

Krisberedskap   
Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna  

 
 
Version 2012-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan för hantering av 
extraordinära händelser i 
Arvidsjaurs kommun 

2011‐2014 
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Krisberedskap  Plan extraordinära händelser 2011-2014 
Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna  

 
 
Version 2012-01

 
 
INNEHÅLL 
 
 sida 
Lagen om extraordinära händelser  3 
Syfte och mål  3 
Genomförande och metod  3 
 

Hot, risker och sårbarheter i Arvidsjaurs kommun  5 
Översiktlig bild över hot och risker  5 
Åtgärdsplaner för extraordinära händelser  6 
 

Krisledningsorganisation  11 
Krisledningsnämnd  11 
Ledningsgrupp  11 
Krisledningsplan  11 
Krisledningscentral  12 
Rapportering till länsstyrelsen  12 
Arvidsjaur kommuns krisledningsorganisation  13 
Ekonomi  13 
 

Mål för kommunens krishantering  14 
  
Geografiskt områdesansvar  15 

Säkerhetsgruppens organisation och syfte  15 
  

Utbildning och övning  16 
  
 

Bilaga 1  

Sammanställning planer Extraordinära händelser (EOH) 2011-2014 
Barn och ungdom 17 
Stödfunktionen – IT-enheten 18 
Stödfunktionen – Information 19 
Stödfunktionen – Ekonomi 20 
Stödfunktionen – Köken 21 
Avfallsenheten 22 
VA-enheten 23 
Socialkontoret 24 
Arvidsjaur Flygplats AB 26 
Arvidsjaur Energi AB 27 
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Krisberedskap  Plan extraordinära händelser 2011-2014 
Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna  

 
 
Version 2012-01

 

 
Lagen om extraordinära händelser 
– Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser1 i 
fredstid och höjd beredskap,  
 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
 
Kommunen skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen skall vidare, med beaktande av risk- 
och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för extraordinära händelser. 
Planen bör vara övergripande och ska fastställas av fullmäktige.  Kommunen ska även i enlighet 
med målbilden arbeta för att införliva planen i den egna verksamheten och inom kommunens 
geografiska område. 
 
 

 
 
 
 
 

SYFTE OCH MÅL 
Kommuner och landsting ansvarar idag för en rad uppgifter inom området säkerhet och beredskap. 
Säkerhetsarbetet består av olika delar, t.ex. internt skydd, beredskap för och åtgärder vid 
extraordinära händelser samt skydd mot olyckor. Syftet med denna plan är att ge en överblick för de 
kommunala ledningsinsatserna som måste samordnas vid extraordinära händelser samt vid höjd 
beredskap. Och ge en överblick av de åtgärder som bör vidtas för att minska risken för och 
konsekvenserna av allvarliga kriser i samhället.  
 
Planen är översiktlig för Arvidsjaur kommun och omfattar de verksamheter som bedöms måste 
upprätthållas inför och under en extraordinär händelse. Vardera samhällsviktig verksamhets 
åtgärdsplan utgör en grund vid planering för att hantera och kunna motstå risker som kan leda till en 
extraordinär händelse. För vardera samhällsviktig verksamhet förutsätts därför att åtgärdsplanerna 
hålls levande och att åtgärder finns planerade på en tillräckligt detaljerad nivå. 
 
GENOMFÖRANDE OCH METOD 
 
Arvidsjaur kommuns plan för extraordinära händelser har tidigare ingått i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys men redovisas för perioden 2011-2014 i detta separata dokument. Handlingsplanen 
bygger på kommunens Risk- och sårbarhetsanalyser, Handlingsplan för skydd mot olyckor och är 
ett komplement till kommunens Krisledningsplan. Handlingsplanen är en sammanfattning av 
kommunens samhällsviktiga verksamheters åtgärdsplaner (Bilaga 1). 

1 Med en extraordinär händelse avses en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting (2006: 544 1 kap 4§) 
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Arbetet med, och utformning av kommunens plan för extraordinära händelser 2011-2014 har utförts 
av beredskapssamordnare tillsammans med Arvidsjaurs kommuns säkerhetsgrupp. Visst material 
har utelämnats av sekretesskäl i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. Sekretess till 
skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 13 
§ Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och 
sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana 
situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att 
förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612). 
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Hot, risker och sårbarheter inom  
Arvidsjaurs kommun 
 
Samhällsstörningar eller extraordinära händelser 
kan inträffa hastigt, oväntat och utan förvarning 
och få allvarliga negativa konsekvenser, t.ex. 
skador på människors liv, miljö, egendom och 
produktion. En händelse kan, även om det 
inledningsvis bedöms liten, starta en kedja av 
händelser som kommunen måste kunna hantera 
också i samverkan med andra berörda aktörer. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunen har under 2011 sammanställt en uppdaterad version av kommunens Risk- och 
sårbarhetsanalys. Den uppdaterade versionen redogör för sannolikheten och konsekvenserna av 
extraordinära händelser som kan drabba kommunen samt vilka resurser och vilken förmåga som 
finns för att motstå och hantera sådana händelser.  
 
ÖVERSIKTLIG BILD ÖVER HOT OCH RISKER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bland de risker som kan ge de allvarligaste konsekvenserna i kommunen kan nämnas 

• Omfattande brand i skola, vårdhem, badhus och kommunhus 
• Långvarigt avbrott i elförsörjningen  
• Långvarigt avbrott i dricksvattenförsörjningen 
• Förorening av vatten med mikroorganismer eller kemikalie 
• IT-sabotage  
• Olycka med bortfall av ett eller flera IT-system 
• Stort haveri eller brand i fjärrvärmecentral  
• Bränslebrist eller elbrist  
• Sabotage eller olycka som leder till otjänlig mat  
• Större olycka (Flygplansolycka, Skolbussolycka)  
• Extrem vädersituation (Kyla, Nederbörd, Storm) 
• Pandemi/Epidemi 
• Skolmassaker                                                    Se Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014           
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ÅTGÄRDSPLANER FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 
 
Storolyckor och masskadehändelser 
Storolyckor eller masskadehändelser är exempelvis stort flyghaveri eller omfattande brand i skola, 
vårdhem och kommunhus. För de flesta olyckor har räddningstjänsten en fungerande och väl övad 
organisation (Se Räddningstjänstens handlingsplans för skydd mot olyckor). Samarbete med 
närliggande kommuner inom räddningstjänsten förekommer i dagsläget och är en förutsättning för 
att extraordinära situationer ska kunna hanteras.  
 
Vid en storolycka eller masskadehändelse avstannar till viss del den ordinarie verksamheten och 
resurserna koncentreras på skadehändelsen. Kommunens ledningsgrupp och informationscentral 
måste bemannas. Ett massivt informationsbehov uppstår och ett stort massmediauppbåd måste 
omhändertas på ett strukturerat sätt. Ett stort behov av socialt omhändertagande uppstår troligtvis 
och kommunens POSOM-grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande) måste aktiveras. 
Befolkningsomflyttningar kan erfordras och sanering kan behöva utföras. 
 
Vid större olycka utanför kommunen med ett betydande antal kommuninvånare inblandade kan 
Arvidsjaurs kommun behöva samordna insatser på hemmaplan, förmedla information, öppna 
kriscenter, erbjuda krissamtal och professionell hjälp för de direkt och indirekt drabbade. Om 
kommunen har drabbats som arbetsgivare kan konsekvensen vara förlust av ett stort antal 
arbetstagare och konsekvenserna kan bli stora för en enskild förvaltning. Förebyggande åtgärd för 
detta scenario är att se över försäkringsskyddet. För att minska risken bör säkerheten 
uppmärksammas som ett viktigt utvärderingskriterium vid upphandling av resor, samt i större 
utsträckning beakta säkerhetsaspekter vid gemensamma transporter för kommunens anställda. 
 
Rätt anpassade resurser och fortlöpande information, övning och utbildning är åtgärder som måste 
vidtas för att förebygga och kunna hantera storolyckor. Effektiv tillsyn av larmutrustning, 
utrymningsplaner och rutiner är andra åtgärder som ständigt måste vidtas för att förebygga 
uppkomst av brand. 
 
Upprättad handlingsplan för räddningstjänsten är den åtgärdsplan som tillämpas vid stora olyckor. I 
den planen ingår samverkan med räddningstjänsten i regionen, sjukvård, socialtjänst, polis, SOS-
alarm. Till förfogande finns även militären, genom Norrbottens regemente I19.  
 
För mer information om kommunens skydd mot olyckor se Arvidsjaurs kommuns 
handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO (2003:778). 
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Långvarigt avbrott i dricksvattenförsörjningen 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vattenförsörjningen är en av flera viktiga samhällsfunktioner 
som måste upprätthållas även vid en krissituation. Att ha kontinuerlig tillgång på friskt vatten är 
således mycket viktigt men även sårbart och störningar i distributionen skulle kunna få allvarliga 
konsekvenser i kommunen.  
 
VA-enheten har i dagsläget ingen väl genomarbetad planering för att säkra tillgången till 
färskvatten om det sker en stor skada i vattenverket eller att olycka eller brand utbryter. Alternativt 
sabotage eller att översvämning uppstår eller olycka inträffar, som medför förorening av vatten med 
mikroorganismer eller kemikalie. I centralorten finns beredskap för dricksvattenförsörjningen 
genom en reservvattentäkt och vattenkraftverket är utrustat med stationär reservkraftverk som slår 
på med automatik om eltillförseln bryts. Därtill har kommunen ett antal mobila reservkraftverk som 
kan användas vid behov. Beredskap finns även för vattenförsörjning via vattentankar. 
 
En krisberedskapsplan för VA-enheten är under upprättelse för att identifiera sårbara punkter i 
verksamheten, förebygga händelser samt för att lindra effekterna om det ändå sker.  
 
Förbättring av skydd för att förhindra avsiktliga föroreningar, sabotage vid ortens grundvattentäkt 
ska ses över. Planer för hur reservvattentäkten ska startas bör ses över och nödvändiga åtgärder 
vidtas. Samtlig personal ska ingå i en större övning (planerad att genomföras under 
mandatperioden) med scenariot sabotage av dricksvattenförsörjningen. 
 
Långvarigt avbrott i elförsörjningen 
Energiförsörjningen i kommunen är i det närmaste totalt elberoende oavsett form. Energiförsörjning 
för uppvärmning utgörs i huvudsak av fjärrvärme som i sin tur är helt elberoende. Dels krävs elkraft 
för själva produktionen av fjärrvärme men det krävs också elkraft hos brukaren, för att kunna få 
värmeväxlare och cirkulationspumpar att fungera och därmed föra runt vattnet i fastigheten. 
Energimyndigheten bedömer att sårbarheten i landets kommuner ökat i takt med 
fjärrvärmeutbyggnaden och att kommunerna därför måste vidta beredskapsåtgärder för att säkra 
systemen. 
 
Vid ett elavbrott som sträcker sig över flera dagar kan utrymning och förflyttning av del av 
befolkningen bli aktuell, framför allt vintertid. Krisledningsnämnd och ledningsgruppen kallas in 
för att leda kommunen i krisen. Värmestugor som drivs av reservkraftverk måste upprättas för 
invånarna. I dagsläget finns Medborgarhuset, Ringelskolan och Fridhemsskolan, Parkskolan i 
Glommersträsk till förfogande som värmestugor. Kommunens ansvar gäller alla invånare, men i 
första hand personer på äldreboenden, på gruppbostäder och personer med hemtjänst.  
 
Ett långvarigt elbortfall medför mycket stora konsekvenser för hjälpbehov (värme, mat, utrymning) 
samt för den kommunala ekonomin (bl a ledningar som fryser). Ett stort antal villor samt för ett 
antal hyreshus i kommunen finns risk för sönderfrysning då det saknas reservkraft eller alternativ 
värmekälla. Följdhändelser med starkt samband till elbortfall är störningar i elektroniska 
kommunikationer, störning i transportsystem, samt andra följdhändelser som t ex för industri och 
näringsliv.  
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Förbättringsåtgärder för att kommunen ska kunna hantera långvariga strömavbrott är planer för att 
säkerställa bränsletillförsel till reservkraftverk. Men också rutiner för tillsyn av  
reservkraftverkens funktion och fortlöpande komplettering av reservkraft där behovet finns. Övning 
för hur utrymning och förflyttning av vårdtagare i äldreboenden ska ske praktiskt bör utföras. 
Information till kommuninvånarna angående beredskap i hemmet, dvs upplysa om en basutrustning 
för värmehållning och enklare matlagning i hemmet, för att kunna hantera långvariga elavbrott ska 
ses över. 
 
Om elavbrottet orsakas av en storm kommer framkomligheten på vägarna vara en faktor för den 
operativa förmågan att hantera krisen. Arvidsjaur kommun har i dagsläget goda förmågor att kunna 
hantera kraftiga snöoväder och tack vare 
ortens regemente finns resurser att hjälpa 
kommuninvånare under extrema 
vädersituationer. Förbättringsåtgärder är att 
planera hur en samverkan ska ske och hur 
kommunikationen ska fungera.  
 
 
 
 
 
Störningar i elektroniska kommunikationer 
Störningar i elektroniska kommunikationer, dvs i system för telefoni, IT-kommunikation och 
betalsystem har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lyfts fram som något 
statliga och kommunala myndigheter ska ha med i sin risk� och sårbarhetsanalys för extraordinära 
händelser. Om elektroniska kommunikationer slås ut kan det medföra allvarliga konsekvenser för 
kommuninvånarna. 
 
Krisledningsgruppen organiserar det praktiska arbetet i kommunen och respektive förvaltnings� 
och bolagsledning ansvarar för den egna verksamheten. Om människor inte kan ta ut pengar i 
bankomater och inte affärernas betalsystem fungerar måste handeln hitta alternativa lösningar. Om 
kommunanställda inte får ut sin lön blir det manuella rutiner som träder in. Hela scenariot beror på 
hur omfattande och långvarig händelsen är. Kommunen bör söka kontakt med banker och 
dagligvaruhandeln för att samordna och likrikta sina handlingsplaner. Arvidsjaur kommun bör 
också se över hur manuella rutiner för lön och annat skulle kunna fungera. 
 
Hot mot informationsinfrastrukturen 
Strömavbrott, sabotage och brand i kommunens serverrum är händelser som kan får stora och 
allvarliga konsekvenser för IT-verksamheten. All datorstödd produktion kan upphöra och 
driftstoppet drabbar kommunens alla verksamheter men kanske särskilt de centrala 
ledningsfunktionerna, äldreomsorgen och den kommunala sjukvården. Andra händelser som kan få 
konsekvenser för IT-verksamheten är virus i nätverket eller dataintrång. Känsliga uppgifter kan 
komma i orätta händer vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för den enskilda individen eller 
kommunen som helhet. Förbättringsåtgärderna här handlar om att skapa olika former av backup, i 
första hand ett backup-system som kan aktivera sparad information på ett bra sätt vid en datakrasch. 
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Kommunen har en back-up server och kommunhuset är försett med stationärt reservkraftverk och 
det pågår ett planeringsarbete med att förstärka robustheten i kommunens serverrum.  
 
IT verksamheten i Arvidsjaur kommun är beroende av de båda länsnäten Lumiora och AC-Net för 
bland annat telefonväxelsystemet. All kommunikation till skolor och äldrevård i byarna går via 
Arvidsjaurs stadsnät och/eller Lumiora. Det innebär att IT verksamheten, Arvidsjaurs stadsnät, IT-
Norrbotten, AC-Net samt Arjeplog, Malå och Sorseles kommuner behöver samverka vid 
beredskapsarbetet. 
 
För IT-enheten finns en framtagen IT-policy som ska minska riskerna för oriktig användning av 
kommunens IT-system och minska riskerna för sabotage. IT-enheten har ett fungerande arbete för 
att informera kommunens användare av datorstöd vilka risker som finns och hur man på individnivå 
med enkla åtgärder kan undvika virus eller dataintrång. 
 
Fungerande serviceenhet  
För Arvidsjaur kommun är alla typer av extraordinära händelser beroende av ledningsfunktionen 
och informationsenheten. I nuläget behöver hela informationsavdelningen en genomgång av 
relevanta roller och ansvar vid extraordinära händelser men också vid olyckor. Kunskapen och 
beredskapen kring risker och sårbarheter är bristfällig på grund av att det är väldigt länge sedan 
frågan togs upp i kombination med personalförändringar över tid. Arvidsjaur kommun har ett 
samarbete med grannkommunerna vad gäller telefonväxel och hur detta samarbete ska ske under 
krissituationer är i dagsläget inte utrett. För att kommunens informatör ska kunna agera aktivt måste 
det finnas en fungerande dator med internetuppkoppling. Fungerande telefoni och bra 
batterireserver är också nödvändigt. Informatören behöver nämligen kunna kommunicera med; 
kommunens informationsgrupp och ledningsgrupp, drabbade, medborgare, press, radio, tv och olika 
hjälpinstanser/-insatser.  
 
Storköken är särskilt känsliga för elavbrott, brist på vatten, långvariga avbrott i livsmedelleveranser 
samt sabotage. Samtliga produktionskök har kapacitet att utfodra allmänheten, samtliga skolor och 
äldreboenden vid extraordinära händelser. Sårbarheten ligger i tillräckligt med personal, utrustning 
och livsmedelleveranser. Köken har idag minimala lager och att bygga upp lager i beredskap för 
extraordinära händelser är förenat med höga kostnader. Problemet med utrustning och personal 
skulle under en krissituation kunna lösas genom att använda frivilliga kockar på samhället, utnyttja 
gymnasieskolans restaurang- och livsmedelselever samt genom att försöka uppta ett samarbete med 
lokala restauranger.  
 
Pandemi 
Influensa som sprider sig över stora delar av världen är en så kallad pandemi, vilken utsätter 
samhället för stora påfrestningar då många människor är sjuka eller måste stanna hemma för att 
vårda barn och anhöriga. 
 
En krisplan för pandemisk influensa finns framtagen för Arvidsjaurs kommun. Krisplanen är 
framtagen för att kunna hantera förutsättningar för en influensastam som sprids mellan människor 
och som uppkommit någonstans i världen. Initialt är det räknat med att det inte finns något vaccin. 
Epidemin antas vara i 6-8 veckor till följd av att 15-20 % av personal är sjuka. Det är också räknat 
med en kulm på ca 2-3 veckor där upp till 50 % av personalen är sjuka. Planen är anpassad för de 
olika faser som WHO1 fastställt. 
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Kommunen har fastställt vilka verksamheter som ska prioriteras under en pandemi, vilka externa 
beroenden som finns. Det finns en prioriterad planering inom respektive verksamhet och nämnd. 
Minimibemanning finns fastställt för de prioriterade verksamheterna och enligt plan ska icke 
prioriterad personal ställas till krisledningens förfogande. Krisledning, krisledningsnämnd samt 
förvaltningarnas och bolagens egna operativa ledningsfunktioner startas upp inför och under en 
pandemi. 
   
Det tidigare arbetet med Den nya influensan har gett kommunen 
erfarenheter och ökat förmågan att kunna hantera denna typ av situation. 
I dagsläget finns inga akuta förbättringsåtgärder men den förebyggande 
insatsen som måste upprätthållas är att kontinuerligt se över pandemi-
planerna för att hålla dessa aktuella.   
 
 
 
Hot/Gisslan/Terror/Krig 
Terrorhot eller ett gisslandrama mot en skola, flygplatsen eller ortens regemente kan innebära 
mycket allvarliga konsekvenser för både invånare, elever, personal och anhöriga. Att undvika hot- 
och våldssituationer helt och hållet är omöjligt men genom att skapa handlingsberedskap kan 
situationer motverkas och fungera som verktyg om hot- och/eller våldssituationer uppstår. 
Miljöenheten på Arvidsjaurs kommun har tagit fram en säkerhetspolicy som anger hur våld och hot 
kan förebyggas och att alla tillbud och händelser som orsakats av hot och våld ska rapporteras och 
följas upp. Vidare riskanalys för hela kommunen vad gäller hot eller våld mot tjänsteman är 
åtgärder som bör ses över i framtiden. 
 
Skolorna i Arvidsjaur har ett nära samarbete med polis och andra myndigheter genom en så kallad 
Samrådsgrupp. Denna består av representanter från socialtjänst, skola (kurator, skolsköterska), 
polis, vårdcentralen, Arvidsjaurs församling och fritidsgården. Syftet med gruppen är att 
upprätthålla och förbättra dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar och möter barn och 
ungdomar i Arvidsjaur kommun. Nyttjande av ortens utbildade vakter förekommer i de situationer 
då hot föreligger. Vidare har varje skola en krisgrupp bestående av bland andra kurator, 
skolsköterska och lärare för att snabbt kunna hantera chockskadade elever vid händelse av olycka 
eller annan katastrof. 
 
Beslut om höjd beredskap fattas av regeringen och utlyses vid påtaglig krigsrisk eller krigsutbrott. 
Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering 
och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av 
tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna 
fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret (7 § Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap).  
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Krisledningsorganisation 
 
Kommunens organisation och verksamhet vid  
en extraordinär händelse ska så långt som  
möjligt överensstämma med den normala organisationen.  
Ibland måste det dock fattas snabba beslut utan att  
vänta på den ordinarie nämndens beslut. För sådana  
situationer finns en krisledningsnämnd. Vidare behöver  
kommunen en beredningsgrupp som leder det operativa  
arbetet vid en extraordinär händelse, en så kallad  
ledningsgrupp eller stab. 
 
KRISLEDNINGSNÄMND 
 
Enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting ska det i kommuner 
och landsting finnas en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser, en 
krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen ska vara Arvidsjaur 
kommuns krisledningsnämnd. 
 
LEDNINGSGRUPP  
 
Vid allvarliga störningar eller olyckor kan en ledningsgrupp, som vid normala förhållanden inte 
uppträder samlat, sättas i funktion. Ledningsgruppens fasta bemanning består av:  
 
Ordinarie  Ersättare  
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande  
Kommunchef  Av ks ordförande utsedd tjänsteman  
Räddningschef  Ställföreträdande räddningschef  
Informationsansvarig  Av kommunchefen utsedd tjänsteman  
Beredskapssamordnare  Av kommunchefen utsedd tjänsteman  

 
 
 
KRISLEDNINGSPLAN 
 
Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda ledningsinsatser i den 
kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett kontinuerligt stabsarbete bedrivas för ledning 
och samordning i samverkan med många kommunala och andra aktörer inom kommunen.  
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För att vid behov snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, ska det i 
kommunen finnas en krisledningsplan. I planen ska det bl.a. framgå vem som har befogenhet att 
sammankalla ledningsgruppen, vilka personer som ska ingå i gruppen samt gruppens huvudsakliga 
uppgifter. Arvidsjaur kommuns krisledningsplan, vid allvarliga olyckor och svåra påfrestningar, 
redogör reglemente för kommunens ledningsgrupp, krisledningsnämnd och informationsenhet. 
För att skapa förutsättningar för en tvärsektoriell samordningsförmåga har representanter för 
Krisberedskapsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket och Socialstyrelsen utarbetat ett 
gemensamt synsätt på stabsmetodik inom krishanteringssystemet. Förhoppningen med detta synsätt 
är att det ska kunna användas, helt eller delvis, av samtliga aktörer inom det svenska 
krishanteringssystemet vid utveckling av stabsorganisationer och utbildning av stabspersonal.  
 
Detta gemensamma synsätt kring staber och stabsarbete lägger grunden till en gemensam syn på 
ledning och organisation under en kris. Omfattningen och uppbyggnaden av detta synsätt är sådana 
att många olika myndigheter eller organisationer kan använda synsättet, och därigenom få bättre 
möjligheter att samverka kring gemensamma händelser. Kommunens beredskapssamordnare har för 
avsikt att tillämpa gemensam stabsmetodik och den nuvarande krisledningsplanen kan på sikt därför 
komma att ändras.  
 
KRISLEDNINGSCENTRAL 
 
Kommunens ledningscentral finns i kommunhuset och nyttjandet av kommunalhuset har sin fördel 
bland annat eftersom byggnaden är försedd med reservkraft. Ledningsrummet är utrustat för teknisk 
anslutning men utrustningen behöver i dagsläget gås igenom eller införskaffas nytt. Detta är något 
som kommunen kan söka medel för en del av kostnaden från MSB. Under efterarbetet av 
krisövningen år 2011 framkom behov av att samla material som behövs i händelse av kris i två 
lådor – en för Månljuset och en för Solstrålen (Ledningsgrupp och Informationsgrupp). 
 
Eftersom det tidigare kriskommunikationssystemet via länsradionätet är nedlagt måste kommunen 
se över alternativ kommunikationsmetod. Planering för anslutning till RAKEL finns framtagen och 
det arbetet kommer att fortsätta under mandatperioden 2011-2014. 
 
RAPPORTERING TILL LÄNSSTYRELSEN 
 
Under förberedelseskedet 
Länsstyrelsen ska genom kommunens beredskapssamordnare hållas underrättad om de 
förberedelser och vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter i kommunen 
samt hur man har skapat en förmåga att hantera extraordinära händelser. 
 
Under en extraordinär händelse  
Under en extraordinär händelse ska krisledningsgruppen lämna lägesbeskrivningar till länsstyrelsen 
samt hålla denna underrättad om övriga förhållanden som har betydelse för hantering av händelsen. 
 
Tjänsteman i beredskap, TIB, vid Länsstyrelsen Norrbotten  
Hos alla länsstyrelser ska det finnas en tjänsteman i beredskap, TIB. Tjänsteman i beredskap nås via 
SOS Alarm. Kompletterande information till länsstyrelsens krisorganisation skickas till 
tib@bd.lst.se, fax: 0920-22 61 08. 
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Länsstyrelsen kontaktas vid: 

 Händelse som får stora konsekvenser för samhället och för samhällets viktiga funktioner  
 Stora olyckor i länet 
 Utsläpp av radioaktiva ämnen 
 Driftstörningar eller liknande händelser som medför eller kan leda till olägenheter för 

människors hälsa eller miljö 
 Avslutad räddningsinsats i samband med olycka som inneburit att miljön skadats 

 
 

ARVIDSJAUR KOMMUNS KRISLEDNINGSORGANISATION 
 

 
EKONOMI 
 
Samtliga kostnader för krisledningsnämnden med ledningsgruppen och av nämnden beslutad 
verksamhet redovisas separat. Härigenom är det möjligt att följa upp vad som av nämnden beslutad 
verksamhet kostat.  
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Mål för kommunens krishantering 
 
Övergripande mål  
Följande målbild grundar sig på de krav som ställs på kommunens krishanteringssystem: 
 

 Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens 
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. 

 Kommunen har en planering för hur risker och sårbarheter skall undanröjas eller minskas. 
Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär 
händelse. 

 Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge 
invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. 

 Kommunens samlade resurser används på ett effektivt sätt under den operativa hanteringen av 
en kris. 

 Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarheter och förberedelser för krishanteringen inom 
kommunens geografiska område. 

 Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta 
skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. 

 
Verksamhetsmål  
- vid svåra påfrestningar i samhället ska kommunens ledningsgrupp kunna samlas i 
ledningscentralen inom två timmar,  
 
- ledningsgruppens politiska ledning utgörs av kommunstyrelsen i dess roll som krisledningsnämnd. 
Inledningsvis är det realistiskt att räkna med att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som 
engageras,  
 
- kommunens ledningsförmåga ska upprätthållas genom regelbundna övningar, minst en övning 
under varje mandatperiod,  
 
- ledningsgruppen ska med hjälp av stödfunktioner 
snabbt kunna ta fram beslutsunderlag samt sprida 
information till allmänheten, samverkande organ och 
massmedia,  
 
- förvaltningsledningarna ska kunna verka inom fyra 
timmar,  
 
- fältverksamheterna inom förvaltningarna ska kunna 
uppnå full styrka inom sex timmar.  
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Geografiskt områdesansvar 
 
Kommunen ska, enligt 2 kap 7 § LEH, inom  
sitt geografiska områdesansvar i fråga om  
extraordinära händelser i fredstid verka för att: 
- olika aktörer i kommunen samverkar och  
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
- de krishanteringsåtgärder som vidtas av  
olika aktörer under en sådan händelse samordnas och 
- informationen till allmänheten samordnas. 
 
Enligt kommunöverenskommelsen har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att 
kommunen ska verka för all samordning av krishantering och ha en samlad bild av risker och 
sårbarheter inom kommunen. För att uppfylla kravet ska ett krishanteringsråd eller motsvarande 
finnas, som möts regelbundet för samverkan och samarbete i krishanteringsfrågor. 
 
Samarbetet och planer för hur samordning mellan olika räddningsorganisationer i kommunen, 
vårdcentral, polis, räddningstjänst och ortens regemente, under en extraordinär händelse ska fungera 
är något som ska ses över under mandatperioden 2011-2014. Detta i syfte att öka kunskapen om 
varandras verksamheter och effektivisera samarbetet. 
 
SÄKERHETSGRUPPENS ORGANISATION OCH SYFTE 
 
Arvidsjaur kommuns Säkerhetsgrupp är en samarbetsgrupp i de risk- och säkerhetsfrågor som berör 
förvaltningar och kommunala bolag. Gruppen ska verka för samordning med kommunens 
myndigheter och organisationer i krishanteringsfrågor. Säkerhetsgruppen inriktas mot Lagen om 
skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinära händelser i fredstid.  
 
Säkerhetsgruppen träffas fyra gånger per år och rapporterar, via folkhälsorådet, till 
kommunstyrelsen samt till förvaltnings- och bolagschefer om pågående arbete. Säkerhetsgruppen 
kan nyttjas av beredskapssamordnare för genomförande av förebyggande insatser, planering och 
initiering av olika projekt inom ämnet krisberedskap. Vidare arbetar gruppen med kommunens 
säkerhet samt skydd mot olyckor. 
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Utbildning och övning 
 
Under mandatperioden skall förtroendevalda och anställd personal få erforderlig utbildning samt 
genomföra minst en ledningsövning för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser. 
 
Ledningens, medarbetarnas och andra viktiga aktörers kompetens måste utvecklas på ett sätt som 
stärker både individen och verksamheten. En verksamhetsplanering för kommunens krisberedskap 
upprättas årsvis och i denna finns planering för övning och vilket utbildningsbehov som 
kommunens förtroendevalda och anställda personal har. Kommunens beredskapssamordnare 
planlägger och leder övningar av någon form med krisledningsnämnden och ledningsgruppen minst 
en gång under varje mandatperiod. 
 
Enligt transportstyrelsens bestämmelser ska flyghaveriövningar genomföras i två års cykler. Kraven 
på övningar ställs på länets alla flygplatser och därför också Arvidsjaurs flygplats. Kommunens 
krisledning har för avsikt att ingå i denna övning. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Sammanställning av planer för hantering av extraordinära händelser för Arvidsjaurs 
kommun 2011-2014 
 
Barn och ungdom 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Långvarigt elavbrott - Skolelever 
- Personal 

- Begränsad verksamhet, 
kortare dagar 
- Ingen tillgång till ljus 
vintertid 
- Risk för utkylda lokaler 
vintertid 
 

- Anpassa eller flytta 
verksamhet 
- Gymnasieskolan kan 
stängas 
- Lektioner koncentreras till 
kärnämnen 
- Förebereda skolor för 
värmestuga om sträng kyla 
råder 
- Se över möjlighet att 
ordna storkök för 
allmänheten på 
Ringelskolan 
 

Omfattande brand - Skolelever 
- Personal 
- Byggnad 
- Backup server 
 

- Personskador 
- Dödsfall 
- Begränsad verksamhet 
- Inställd verksamhet 

- Stora insatser för personal, 
elever och anhöriga 
- Anpassad eller tillfälligt 
flyttad verksamhet 
- Elever kan bussas ut till 
byar om fler lokaler behövs 
- Verksamhet koncentreras 
till kärnämnen 
 

Pandemi - Skolelever 
- Personal 
 
 

- 50 % personal och elever 
sjuka 
- Begränsad verksamhet 
- Inställd verksamhet 
 

- Se över öppettider, 
eventuellt längre tider för 
yngre barn 
- Hygienrutiner 
- Gymnasieskolan kan 
stängas 
- Lärare från 
Sandbackaskolan 
(gymnasiet) kan flyttas över 
till övriga skolor 
 

Svår bussolycka vid 
skolskjuts 
 

- Skolelever - Personskador 
- Dödsfall 
 

Stora insatser för  personal, 
elever och anhöriga 
 
 

Större olycka vid 
skolflygning 

- Skolelever 
 
 

- Personskador 
- Dödsfall 
 

Stora insatser för personal, 
elever och anhöriga 
 

Massaker - Skolelever 
- Personal 
 

- Personskador 
- Dödsfall 
- Begränsad verksamhet 
- Inställd verksamhet 
 

- Personal måste vara 
lyhörd på tidiga signaler 
- Personal måste se 
allvarligt på hot och enstaka 
incidenter 
- Nära samarbete med polis 
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Stödfunktionen – IT-enheten 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Större brand - Serverrum 
- Nodrum i övriga 
byggnader 
 
 

Bortfall av all 
kommunikation mellan 
kommunens byggnader, 
telefonisystem, mail, web 
och övriga 
verksamhetssystem 
 
 

- Checklista för återstart 
- Lista över prioriterade 
system 
- Förebyggande åtgärder i 
backup-serverrum 
- Rutiner för andra samsa 
kommuner 
- SMS-larm till securitas 
el. dylikt 
- Telefonlistor till 
beroenden 
 

Pandemi IT personal Drift och underhåll eftersätts - Utvärdera Servicedesk 
- Lista över prioriterade 
system 
- Checklista för 
verksamheterna 
 

Olycka med bortfall av IT 
personal 

- IT-personal Samma som Pandemi - Samma som pandemi 
- Regler för samåkning 
 

Olycka med bortfall av ett 
eller flera IT-system 

- IT-personal  
- IT-beroende 
verksamheter 
 

Samma som brand Samma som brand 

Extremt Väder - IT-personal  
- IT-beroende 
verksamheter 

- Samma som brand 
- Långvarigt strömavbrott 
- Översvämning i 
serverrum/nodrum 
- Ej möjligt ta sig till jobbet 
 

- Samma som brand och 
pandemi 
- Utvärdera transport av 
drivmedel till reservkraft 

Systemhaveri - IT-personal  
- IT-beroende 
verksamheter 
 

Samma som brand Samma som brand 

Fjärrvärm-bortfall - Ingen omedelbar risk Serverrum/nodrum håller 
tillräcklig drift temperatur 
 

Ej tillämpligt 

Långvarigt strömavbrott - IT-personal  
- IT-beroende 
verksamheter 

Samma som brand - Samma som brand 
- Utvärdera transport av 
drivmedel till reservkraft 
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Stödfunktionen - Information 
Extraordinär händelse Riskobjekt Beskrivning av 

konsekvenser 
Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

- Pandemi 
- Fjärrvärmebortfall 
- Större brand 
- Större olycka 
- Långvarigt elavbrott 
- Extremt väder 
-Systemsammanbrott 
- Dricksvattensabotage 

- Personal 
- Kommunens 
innevånare 
 

- Lika påverkan oavsett 
extraordinär händelse 
- Information sköter 
hemsida, växel och 
reception 

- Översyn av avtal och 
samverkansformer 
- Inventering av resurser: 
tekniska, personella etc. 
- Tekniska specifikationer 
- RSA hos övriga 
samarbetskommuner okänt 
- Framtida intranätets roll? 
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Stödfunktionen - Ekonomi 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Pandemi Personal - Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
- Försenad handläggning 
övrigt 
 

 

Fjärrvärme-bortfall Personal - Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
- Försenad handläggning 
övrigt 
 

Alternativa lokaler vid 
längre avbrott 

Större brand - Personal 
- Kommunhusets lokaler 

Förlust av arbetslokaler och 
redovisningsinformation 
samt arkiv 
 

- Fungerande backup som 
förvaras i annan lokal. 

Större olycka Personal - Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
- Försenad handläggning 
 

Det går inte av ekonomiska 
skäl hålla utbildad personal 
i beredskap 

Långvarigt elavbrott - Lokaler - Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
- Försenad handläggning 
övrigt 
 

 

Extrem vädersituation - Personal 
- Lokaler och utrustning 
 
 

- Brist på personal 
- Elavbrott 
- Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
- Försenad handläggning 
övrigt 
 

 

Systemavbrott Personal 
- Försenad handläggning 
övrigt 

- Främst ekonomiska pga 
försenade in- och 
utbetalningar 
 

Genomgång av avtal med 
samarbetsparter utifrån 
denna aspekt 
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Stödfunktionen - Köken 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Långvarigt strömavbrott - Personal 
- Skolelever 
- Äldre-omsorgens 
vårdtagare 
 

- Problem med 
vattenförsörjning 
- Begränsad verksamhet 
- Försenade leveranser 
 

- Se över rutin för kontroll av 
reservkraftverk 
- Drivmedeltransport till 
reservkraft 
 

Långvarigt stopp i 
vattentillförsel 

- Personal 
- Skolelever 
- Äldre-omsorgens 
vårdtagare 
 

- Problem med 
vattenförsörjning 
- Begränsad verksamhet 
- Försenade leveranser 
 

- Se över möjligheten att 
använda engångsmaterial 

Livsmedels-transporter 
uteblir 

- Personal 
- Skolelever 
- Äldreomsorgens 
vårdtagare 
 
 

- Begränsad verksamhet 
- Problem att klara av 
matleverans och då inga 
portioner att servera 

- Samarbete med lokala 
livsmedelslevarantörer 
- Samarbete med lokala 
restauranger 
- Se över alternativa 
livsmedelstransporter 
- Se över möjligheten till att 
lagra konserver och hållbara 
produkter 
- Se över ransonering av mat 
 

Otjänlig mat - Skolelever 
- Äldreomsorgens 
vårdtagare 
 

- Flertalet människor sjuka 
- Personskador 
- Dödsfall 

- Insatser för personal 
- Ökad livsmedelsanalys 
- Kontakta servera 
(livsmedelstransportör) 
 

Pandemi - Personal 
- Skolelever 
- Äldreomsorgens 
vårdtagare 
 

- 50 % av personal sjuka 
- Begränsad verksamhet 
- Problem att klara av 
matleverans och utfodring 
 

- Hygienåtgärder 
Annorlunda 
livsmedelshantering 
- Samarbete med lokala 
livsmedelslevarantörer 
- Samarbete med lokala 
restauranger 
- Se över alternativa 
livsmedelstransporter 
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Avfallsenheten 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Brand i byggnad med 
farligt avfall och i 
närliggande 
spilloljecistern 

- Personal 
- Byggnad 
- Tätortsbefolkning 

- Brandrök över samhället vid 
nordlig till västlig vind. 
Rökutvecklingen avtar inom 
några timmar. Byggnader 
med fläktstyrd ventilation kan 
suga in rök när fläktar är i 
drift. Människor utsätts för 
brandrök. Måttliga till 
betydande hälsoeffekter. 
Stora skador på byggnader 
och anläggningsdelar på 
ÅVC. Begränsade skador på 
egendom och miljö. 
Begränsade störningar på 
samhällsfunktion. 
 
- Ingen mottagning eller 
begränsning i mottagning av 
farligt avfall upp till en 
vecka. 
 

- Uppbyggnad av 
tillfällig mottagning 
- Information till 
allmänheten genom 
radions VMA, Viktigt 
meddelande till 
allmänheten (Om 
brandrök sprids in mot 
tätort) 

Brand i upplag med 
träavfall 

- Tätortsbefolkning - Brandrök över samhället vid 
nordlig till västlig vind. 
Brand kan pågå från något 
dygn till fem, sex dygn. 
Byggnader med fläktstyrd 
ventilation kan suga in rök 
när fläktar är i drift. 
Människor utsätts för 
brandrök. Måttliga till 
betydande hälsoeffekter. 
Begränsade skador på 
egendom och miljö. 
Begränsade störningar på 
samhällsfunktion. 
- Mottagning av trä påverkas 
inte 
 

Information till 
allmänheten genom 
radions VMA, Viktigt 
meddelande till 
allmänheten (Om 
brandrök sprids in mot 
tätort). 
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VA-enheten 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Vattenverk eller 
vattenreservoar obrukbar 

- Vattenverk 
- Högreservoar 
- Kommuninnevånare 
 

- Kommuninnevånare utan 
rent vatten 
- Måttliga hälsoeffekter 
- Allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet 

- Idrifttagning av 
reservvattentäkt, tar fem 
till sju dagar 
- Utplacering av 
vattentankar, tar tre till 
fem timmar efter larm 
- Information till 
allmänheten genom 
radions VMA, Viktigt 
meddelande till 
allmänheten. 
 

Förorening av vatten med 
mikroorganismer eller 
kemikalie 

- Kommuninnevånare 
 

- Kommuninnevånare utan 
rent vatten 
- Mycket stora direkta 
hälsoeffekter 
- Många människor blir sjuka 
samtidigt 
- Mycket allvarliga störningar 
i samhällets funktionalitet 
 

- Information till 
allmänheten genom 
radions VMA, Viktigt 
meddelande till 
allmänheten 
- Ta fram manual för 
krishantering 
 

Långvarigt elavbrott - Kommuninnevånare 
 

Reservkraft driftsatt innan 
störningar uppkommer 

- Rutin för test av 
reservkraftverk måste 
upprättas 
- Bränsletransport till 
reservkraftverk 
 

Pandemi Ej utrett   
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Socialkontoret 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Pandemi/ Epidemi - Personal 
- Vårdtagare 

Stora påfrestningar på den 
egna verksamheten för att 
kunna säkerställa 
grundläggande omvårdnad, 
hälso- och sjukvård samt 
kostförsörjning 
 

- Skyddsåtgärder vid 
pandemi 
- Hygienrutiner 
- Motivationsåtgärder 
- Bemanningsplan 
- Plan för samverkan 
med andra myndigheter 
och organisationer 
- Rapportering av 
pandemifall i särskilda 
boenden 
- Rapportering till MAS 
och smittskyddsläkare 
 

Långvarigt elavbrott - Personal 
- Vårdtagare 
- Lokaler 
 
 
 

- Belysning uteblir 
- Värmen sjunker inomhus 
- Problem med medicinteknisk 
utrustning 
- Störningar i kostproduktion 
samt varmhållning av mat 
- Datorer, telefon/faxar, 
mobiler fungerar inte 
 Åtkomst till journaler för 
dokumentation 
försvåras/upphör 
 

Organisera viss 
omflyttning av 
hyresgäster samt av 
personer som drabbats 
särskilt hårt av elbortfall 
 

Omfattande brand - Vårdtagare 
- Personal 
- Byggnader 
 
 

- Dödsfall 
- Spridning av brand och rök i 
ett äldreboende-/boendeenhet 
för funktionshindrade kan 
snabbt förorsaka svåra 
personskador såsom 
andningsproblem, 
brännskador etc 
- Evakuering kan bli aktuell av 
hela eller delar av boendet 
- Akut behov av 
ersättningslokaler och extra 
personalresurser 
- akut behov av 
transportresurser 
- Behov av krishantering 
 

- Lokala 
utrymningsplaner 
- Ordna alternativt 
boende vid sanering och 
nybyggnad 
- Tillfällig ekonomisk 
hjälp 
- Tillgodose behov av 
krishantering 
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Socialkontoret 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Extrem väder - Vårdtagare 
- Personal 
- Byggnader 
 
 

- Personalbilar tar sig inte 
fram 
- Hemtjänsten når inte sina 
vårdtagare 
- Verksamheter måste ställas 
in 
 
 

 

IT-stöd ur funktion - Personal 
- Vårdtagare 

- Medicinska säkerheten 
äventyras 
- Utbetalning av 
försörjningsstöd fördröjs, 
liksom avgiftshantering och 
handläggning av 
biståndsärenden 
 

- Vid totalt driftstopp 
övergår verksamheterna 
till manuell 
dokumentation samt 
muntlig 
informationsöverföring 
- Användning av checkar 
för utbetalning av 
kontantstöd 

Avbrott i 
telekommunikation 

- Personal 
- Vårdtagare 
 

Larm och larmtelefoner 
fungerar inte 

Tillsynsbesök hos de 
som har larm 
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Arvidsjaur Flygplats AB 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Långvarigt elavbrott Flygplatsens flygtrafik/ 
passagerare 

- Bränsle tar slut och 
flygplatsen tvingas stänga 
- Viktiga snabba transporter 
uteblir, ex reservutrustning, 
medicin 
- Ekonomisk förlust i form 
av förlorad flygtrafik, 
byggnader riskerar att få 
frostskador 
 

- Se över rutiner för 
bränsletransport vid akuta 
lägen 
- Se över vilka viktiga 
transporter som kan 
drabbas av en stängd 
flygplats 
 
 

Brand - Lokaler 
- Utrustning 
- Flygplatsens flygtrafik/ 
passagerare/ personal 
 

- Begränsad verksamhet 
under en kort tid 
- Skador på egendom och 
människor 
 

Utvärdera explosionsrisker 
 

Haveri på eller nära 
flygplatsen 

- Lokaler 
- Utrustning 
- Flygplatsens flygtrafik/ 
passagerare/ personal 
 
 

- Begränsad verksamhet, 
inställda turer 
- Påfrestning på personal 
- Skador på egendom och 
människor 
- Ekonomisk förlust 

- POSOM 
- Hjälp från kommunens 
krisledning (information) 
 

Terrorhot - Lokaler 
- Utrustning 
- Flygplatsens flygtrafik/ 
passagerare/ personal 
 

- Begränsad verksamhet 
under en tid 
- Påfrestning på personal 

 

Pandemi - Flygplatsens flygtrafik/ 
passagerare/ personal 
 
 
 

- Stängd flygplats 
- Påfrestning på personal 
- Viktiga snabba transporter 
uteblir, ex reservutrustning, 
medicin 
- Ekonomisk förlust i form 
av förlorad flygtrafik 
 

- Se över vilka viktiga 
transporter som kan 
drabbas av en stängd 
flygplats 
- Extra personal 
- Hygienrutiner 
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Arvidsjaur Energi AB 
Extraordinär 
händelse 

Riskobjekt Beskrivning av 
konsekvenser 

Åtgärd 
(lång- och kortsiktig) 

Långvarigt 
strömavbrott 

- Kommuninnevånare 
- Byggnader i kommunen 
som är anslutna till 
fjärrvärmen 
 
 
 

- Utebliven/ störd 
värmeproduktion och 
leverans 
- Risk för utkylda 
kundanläggningar (bostäder, 
arbetsplatser, offentliga 
byggnader, vårdcentral m.fl) 
- Sommartid berörs endast 
varmvatten 
 

- Investering i alternativ 
elförsörjning via 
reservkraftsaggregat för 
spets- och reservanläggning 
- Samverkan med nätägaren 
 
 
 

Stort haveri eller brand 
i värmecentral 

- Kommuninnevånare 
- Byggnader i kommunen 
som är anslutna till 
fjärrvärmen 
 
 

Basproduktion är geografiskt 
skild från 
spets/reservanläggning, dvs 
en brand i den ena 
anläggningen påverkar inte 
den andra 
 

- Start av reservanläggning 
- Felavhjälpning 
- Förebyggande underhåll 
(riskbaserat) 
- Kompetens 

Pandemi Personal Distribution av fjärrvärme är 
känsligt för bristande 
personalresurser under längre 
tid då framförallt 
produktionen kräver daglig 
tillsyn. 

- Åtgärder för att begränsa 
smittorisken kan vidtas 
genom att stänga 
anläggningen för 
besökande, endast akuta 
kundbesök utförs . 
- Tjänstgöringen kan delvis 
genomföras som beredskap 
i hemmet via beprövad 
teknik med fjärruppkopplad 
övervakningsdator 
 

Bortfall av kommunalt 
vatten (tryck och/ eller 
flöde) 

- Kommuninnevånare 
- Byggnader i kommunen 
som är anslutna till 
fjärrvärmen 
 

Automatiskt nödstopp i 
anläggningarna 

Start av alternativ 
produktion 

Bränslebrist under lång 
tid 

- Kommuninnevånare 
- Byggnader i kommunen 
som är anslutna till 
fjärrvärmen 
 

- Utebliven/ störd 
värmeproduktion och 
leverans 
- Risk för utkylda 
kundanläggningar (bostäder, 
arbetsplatser, offentliga 
byggnader, vårdcentral m.fl) 
- Sommartid berörs endast 
varmvatten 
 

- Investering i alternativ 
bränsleförsörjning via 
reservkraftsaggregat för 
spets- och reservanläggning 
- Samverkan med nätägaren 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 55 
 
 

 
 
Klocka samt termometer 
på torget samt klocka på 
Storgatan 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Förslagställaren 
Kommunfullmäktige 
 

Ks § 41 Dnr 00256/2010 109
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att kommunen sätter upp en 
klocka samt termometer på torget samt samt ett med önskan att klocka sätts 
upp på Storgatan - ”så att man ser tiden både från söder och norr”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-28 § 79 att överlämna 
medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2011-04-12 att remittera ärendet till 
tekniska och serviceenheten för vidare beredning och beaktande av 
pågående utredning av torgplatser. 
 
Leif Ståhl, parkenheten har 2011-11-28 yttrat sig i ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela förslagsställarna följande; 

 

 Riktlinjer för skylning, Generella riktlinjer reglerar fasadskyltning. 
Bland annat ska skyltar inte placeras på tak eller ovan takfoten, vilket 
gör det olämpligt att uppföra klocka på torgkioskens tak. Kommunen 
kommer att fortsätta arbetet med att hitta lämplig placering för 
uppförande av klocka i Arvidsjaurs centrum. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 56 
 
 

 
 
Besparing genom 
nedsläckning av offentlig 
belysning 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Förslagställaren 
Kommunfulllmäktige 
 

Ks § 42 Dnr 00153/2011 225
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Jag skulle önska att kommunen ser över sitt (miss)bruk av belysning, 
det kan inte vara rimligt att det lyser julgranar 23 mars på 
Medborgarhuset. Inte heller tycker jag det är rimligt att under hela 
december låta ljusstakar och adventsstjärnor lysa dygnet runt i de 
flesta fönster på kommunalhuset, tycker att var och en skall vara 
ansvarig för att släcka på sitt kontor och i de utrymmen som då 
saknar ansvarig bör en timer sättas in. Kan inte vara försvarbart 
varken ekonomiskt eller miljömässigt att slösa med energi på detta 
sätt. 
 

För om nu kommunen har så dålig ekonomi att man inte i år ger 
bidrag till en drogfri skolavslutning, så tycker jag även man ska se 
över hur de i kommunhuset kan vara delaktiga i besparingar. ” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11 § 25 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 

Fastighetschef Gunder Hägg har 2012-01-11 lämnat yttrande i ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att meddela förslagsställaren följande; 
 

”Det är glädjande att allmänheten engagerar sig för energibesparing. 
Enskilda iakttagelser, som att julbelysning utomhus lyser i mars 
månad är bara att beklaga, det beror på den mänskliga faktorn. 
Adventsstakar inne på kommunalhuset är till för både de som 
arbetar, besökare och för att under december månad skapa 
julstämning i en centralt belägen fastighet som är till service för alla 
medborgare. Det uppskattas av många men irriterar tyvärr en del. 
När det gäller julbelysning utomhus så har kommunen övergått till 
ledbelysning som byts ut allteftersom. Ledlampor drar 0,1w/ lampa 
mot tidigare 3w/ lampa. 
Generellt kan sägas att kommunen startat ett projekt för 
energieffektivisering med inventering och åtgärder av 
energibesparing i samtliga fastigheter, bland annat närvarostyrning 
på belysning. Projektet skall leda fram till 20% energibesparing till 
år 2020 med år 2009 års energianvändning som utgångspunkt”.  
 

______ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 57 
 
 

 
 
Kraftfullt agerande för start 
av gruvdrift i södra 
kommundelen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
 

Ks § 43 Dnr 00380/2011 141
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Man strävar efter att kommunens innevånareantal skall öka. Detta 
har jag hört sedan jag flyttade hit 1977 men har aldrig sett annat än 
en konstant ovilja att låta näringar ta fart, expandera och nya ta form. 
 

Nu har länsstyrelsen gått på kommunstyrelsens/turistbyråns 
inställning att renar och turister är viktigast i denna kommun. Vi alla 
andra näringsidkare göre oss inte besvär. 
 

Jag anser att kommunledningen kraftfullt och omgående agerar för 
att vi får start av gruvdrift i dessa områden. Vi har omfattande 
mineralfyndigheter i främst vår sydliga kommundel där 
provborrningar genomförts med goda resultat. 
 

På fullmäktige senast, vid redovisning av ungdomsarbetslöshet, så sade 
kommunalrådet att den minskat och att han ser att det beror på att 
många ungdomar arbetar i Gällivare/Malmberget och andra orter i 
malmfälten. 
 

Detta borde även få den minst insatte att reagera. Kanske innebär det att 
vi blir fler i kommunen om vi tillåter ett bredare spektra med andra 
näringar!!!” 

 
Förslagsställaren var närvarande och redogjorde för sitt förslag vid dagens 
sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 192 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge svar enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02- 13 § 43. 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslag  
 
Kraftfullt agerande för start av gruvdrift i södra kommundelen  
 
Arvidsjaurs kommun anser att gruvnäringen kan bli en viktig sektor för kommunens 
utveckling i framtiden. Detta gällande både nya arbetstillfällen, nya företag och ökad 
befolkning. 
Arvidsjaurs kommun har därför beslutat att delta i gruvkompetensprojektet Georange 
för att öka kunskapsläget inför en expanderande gruvnäring. Kommunstyrelsens 
ledamöter bevakar och får sig löpande tillsänt alla prospekteringsärenden. 
 
En gruvetablering i vår kommun understödjer och befrämjar stora delar av det lokala 
näringslivet, Bedömningen är också att nya företag i forma av underleverantörer kan 
tillkomma. 
 
Arvidsjaurs tillväxtenhet har även deltagit på officiella möten med aktuella gruvbolag 
och länsstyrelsen i Norrbottens län, Möten har hållits och kommer att hållas med 
gruvbolag som är intresserade av etablering i vår kommun. Även kontakter har tagits 
med Bergsstaten och bergmästaren. Kontaktytor har även upparbetats från 
kommunledning med Sveriges geologiska undersökningar. Detta för att följa 
utvecklingen inom prospekterings och gruvverksamheten. 
 
Arvidsjaurs kommun kommer även fortledes att verka för expansion av nya näringar. 
Och kommunen kommer också att följa och bevaka de regelverk som finns. 
 
_____ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 58 
 
 

 
 
Entledigande som 
representant i hälso- och 
säkerhetsrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Mats Klockljung 
Kristina Bäckström 
Löner 
Kristina Grubbström 
 
  

Ks § 44 Dnr 000341/2011 102 
 
Kristina Bäckström (c) begär entledigande från sitt uppdrag som 
representant i Hälso- och säkerhetsrådet. 
 
Kommunens hälso- och säkerhetsråd består av kommunens ledningsgrupp, 
beredskapssamordnare, representant från Polisen, vårdcentralschef, 
folktandvårdschef samt kyrkoherden. Ordförande och sammankallande är 
kultur- och fritidschef Kristina Grubbström. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-14 § 30 att utse Marcus Lundberg 
(s)och Kristina Bäckström (c) som politiska representanter i kommunens 
Hälso- och Säkerhetsråd. 
 
Sven-Olov Granlund föreslår Mats Klockljung (c) som ny representant i 
Hälso- och säkerhetsrådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Kristina Bäckström (c) entledigande från sitt uppdrag i Hälso- 

och säkerhetsrådet. 
att utse Mats Klockljung (c) som representant efter Kristina Bäckström. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 59 
 
 

 
 
Kost / köksorganisationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kostenheten 
Barn och utbildning 
Mailis Sehlstedt 
Kristina Johansson 
Ekonomi 
Kommunal 
Vision 
 

Ks § 45 Dnr 00378/2006 109
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-08 § 224 att alla kök skulle 
sammanföras under Kostenheten. Med alla kök avsågs kommunens fem 
tillagningskök. Från och med 2008-06-01 har köken varit organisatoriskt 
placerade under Kostenheten. 
 
Organisationen har under åren varit föremål för diskussion eftersom den har 
upplevts otydlig av verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott beslutade 2011-09-26 
§ 27 att inhämta yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om 
förslaget att överföra medel för frukost och mellanmål utifrån utfallet år 
2011 från Kostenheten till Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit 2011-10-20. 
 
Johnny Högberg och Annette Rylén har som ansvariga chefer tagit fram ett 
förslag till beslut för att komma tillrätta med oklarheterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inom gällande organisation överföra medel för frukost och mellanmål 

från Kostenheten till Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 
2012-01-01 

att ärendet är avslutat. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOSTENHETEN 
 

Kommunstyrelsen 

 

Kostenheten 
Kostchef 1.0 

Restaurangchef, Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan 
Restaurangchef, Ringelstas Restaurang 

Huvudansvarig kokerska, Raestaurang Gläntan, Sandbackaskolan 
Huvudansvarig kokerska, Parkskolans restaurang, Glommersträsk 

Huvudansvarig kokerska, Klockarbackeskolans restaurang, Moskosel  
 

Parkskolans Restaurang 
Glommersträsk 

 
Huvudansvarig kokerska 1.0 

Klockarbacksskolans Restaurang 
Moskosel 

 
Huvudansvarig kokerska 1.0 

Restaurang Ringelbiten 
Ringelskolan 

 
Restaurangchef 1.0 

 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 

Kokerska 0.75 

Restaurang Gläntan 
Sandbackaskolans  

 
Huvudansvarig kokerska 1.0 

Ekonomibiträde 0.75 
Ekonomibiträde 0.75 

Ringelstas Restaurang 
 

Restaurangchef 1.0 
 

Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 
Kokerska 1.0 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 60 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt – 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 

Ks § 46 Dnr 00040/2012 002
 
Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, 
ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig 
beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegerings-
ordning för kommunstyrelsen upprättats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 § 256 att anta delegering av 
beslutanderätt – kommunstyrelsen. 
 
Följande ändring i delegationsordningen föreslås: 
 
Kultur- och fritidschef 
7. UngdomsProjektPengar UPP, Projektbidrag maximalt 20 000 kr flyttas 
till Barn- och ungdomskulturchef (Camilla Freedman). 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ovanstående tillägg till delegering av beslutanderätt för 

kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. 
att kommunstyrelsens beslut 2011-11-07 § 256 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegering av beslutanderätt 
~ Kommunstyrelsen ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                               Delegering av beslutanderätt - Kommunstyrelsen 2 (10) 
  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut som för 
styrelsen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vid delegats frånvaro övergår delegationen till närmaste chef. 
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen, dokumentet 
”Gemensamma riktlinjer för styrelsens och nämndernas delegation” samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt 
följande: 
 
 
Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 
 
1. Ansökan om bygdemedel. 

2. Beslut i arkivfrågor rörande gallringsplaner. 

3. Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

4. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt 
bostadsanpassningskungörelsen. 

5. Dokumenthanteringsplaner. 

6. Priser för måltider (personal, gäst, terapeutisk och pedagogisk) 

7. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 
finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

8. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. 
Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan 
beslut fattas. 

9. Beslut om stridsåtgärd. 

10. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef 
för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse. 

11. Avtal om särskild pensionslösning. 

12. Avgångsvederlag, utöver normal uppsägningstid. 

 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 
1. Bidrag till föreningar och organisationer utanför kommunen som inte berörs av 

kommunens bidragsregler. 

2. Internkredit koncernkontot. 

3. Ombudgeteringar inom givna ramar. 

4. Deltagande i medfinansierade projekt. 

5. Placering av donationsmedel från donationsfonder. 

6. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 
finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

7. Komplettering av gemensam belysningsanläggning enligt villkor i antagna regler 
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Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott 
 
1. Yttrande om är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 

finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

2. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och 
organisationer. 

3. Föreningsstöd 

4. Fondstyrelse för stiftelsen Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen 
Rolf Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 

 
 
Notering: 
 
PERSONALFRÅGOR 
 
Kommunstyrelsen beslutar i följande frågor: 
 
 Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer 
 Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar 
 Anställning av förvaltningschefer, kommunchef och personalchef 
 
Delegater i personalfrågor är personal- och arbetsutskottet, personalchef,  
kommunchef samt övriga förvaltningschefer. 

Följande gäller inför utövande av delegationsrätten: 
 
Innan delegat fattar beslut skall frågan om jäv prövas med ledning av reglerna om jäv i 
Kommunallagen. Föreligger jäv skall frågan överlämnas för beslut till närmast högre chef.  
Närmast högre chef avgör om jäv föreligger. 
 
Innan delegat fattar beslut i fråga där beslutet är av sådan betydelse för verksamheten att 
nämndsordförande skall vara informerad gäller att: 
 
- information skall kontinuerligt ges under ärendets handläggning. 
- information skall ges innan beslut fattas. 
 
Vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. 
 
__________ 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 

1. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är 
föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 

2. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov 
m.m. 

4. Inköp av mindre markområden understigande 20 000 kronor. 

5. Konvertering av lån. 

6. Återbetalning av lån. 

7. Letter of Intent/Agreement 
(Intresseanmälan/avsiktsförklaring, ej bindande) 

8. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då 
det bedöms som förmånligast för kommunen. 

9. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag. 

10. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 

11. Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell beskaffenhet 

12. Yttranden som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist 
inte finns utrymme för behandling av kommunstyrelse. Sådant beslut ska alltid 
anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

13. Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för kommunstyrelsens räkning. 

14. Avyttring av allmän belysningsanläggning enligt villkor i antagna regler. 

 
 
Fritids- och kulturutskottets ordförande 
 

1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.  
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Kommunchef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
* Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

2. Tillsvidareanställning. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Beslut angående prioritering av kommunens lokalanvändning 
Gäller förvaltningsbyggnadens lokalanvändning. 

5. Beslut om utlämnande av allmän handling. 

6. Ledning och samordning av den kommunala informationsverksamheten. 

7. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

8. Rätt att teckna avtal enligt ”Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun” antagen av fullmäktige 

9. Rätt att teckna avtal enligt ”Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun” antagen av 
fullmäktige 

10. Rätt att teckna kommunövergripande avtal. 

11. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 

12. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

13. Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag och även träffa förlikning. 

14. Utse beslutsattestanter. 

15. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag. 

16. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

17. Prispengar till Mineraljakten 

 
 
Upphandlare 
 

1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 
2. Rätt att avbryta upphandling. 
 
 
Informatör 
 

1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. 
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Personal reception 
 

1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 
2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga. 
 
 
Ekonomichef 
1. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 

2. Avskrivning av fordran upp till 10 000 kronor. 

3. Upprättande av avbetalningsplan 

4. Placering av likvida medel. 

 
 
Chef Tillväxtenheten 
 

1. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

2. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett 
basbelopp. 

 
 
Chef Arbetsmarknadsenhet 
 

1. Avtal för arbetsmarknadsenheten inom verksamheten och med etablerade 
samverkansparter 

2. Placering av platser inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

3. Letter of Intent/Agreement 
(Intresseanmälan/avsiktsförklaring, ej bindande) 

 
Flyktingsekreterare 
1.  Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 

 
Personalchef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 

2. Kollektivavtal. 

3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. 
*Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad 
rehabiliteringsplan. 

4. Revisionsförhandlingar. 
*Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 

5. Tillsvidareanställning. 

6. Uppsägning. 

7. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

8. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 
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Kultur- och fritidschef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Föreningsstöd enligt antagna riktlinjer 

7. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antagen av 
fullmäktige 

8. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun antagen av fullmäktige 

9. Utse beslutsattestanter. 

10. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

 
Barn och ungdomskulturchef 
 

1. UngdomsProjektPengar UPP. Projektbidrag maximalt 20 000 kronor. 

 
 
Socialchef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

 
 
Chef Individ och familjeomsorg 
 

1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän. 
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Skolchef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

 
 
 
Teknisk chef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

2. Tillsvidareanställning. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar och träffa överenskommelse 
om fastighetsreglering. 

7. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun antagen av fullmäktige 

8. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antagen av 
fullmäktige. 

9. Utse beslutsattestanter. 

10. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 
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Fastighetschef 
 

1. Utarrendering/upplåtelse av kommunens mark om högst fem år i sänder (avser 
kvartersmark och skogsmark etc) 

2. Överlåtelse eller upplåtelse till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser 
fastställda av kommunfullmäktige 

3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser 
fastställda av kommunfullmäktige 

4. Uthyrning av bostäder och andra lokaler i fastigheter samt förhyrning av lokaler, 
bostäder, såvitt gäller upplåtelse/förhyrning för tid av högst tio år i sänder 

5. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera 

 
 
Projektingenjör/Beredskapsplanerare 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt 
bostadsanpassningskungörelsen.  

2. Rätt att besluta om små (ex personalförändringar, ändringar i larm- och 
beredskapslistor, ändringar i lokalbehov eller motsvarande ) och mindre 
revideringar 
(t ex efter verksamhetsförändringar inom kommunen) 
Efter revidering ska beredskapsplanen skrivas om och märkas på första sidan med 
revideringsdatum samt överlämnas till kommunens diarium.  

3. Ansvar för byggnadsregister, lägenhetsregister samt adressregister. 
 

 
Planingenjör 
 

1. Yttrande till polisen angående upplåtelse av offentlig plats. 
 
 
Enhetsledare Parker 
 

1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda 
bidragsregler. 

2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige 
fastställda bidragsregler. 

3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags villkor. 

4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av 
kommunfullmäktige. 

5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, 
förordningar och kungörelser avseende jakt. 

6. Markupplåtelse av offentlig plats för uppställning på gatu- och parkmark (utanför 
torgplatser enligt torgstadgan) 
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Gatuchef 
 

1. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. 

2. Avstängning från service kunden inte betalar för 

3. Förbud mot trafik med fordon 

4. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 

5. Utplacering av blomlådor på kommunens gator 

6. Vägvisning vid kommunens vägar 

7. Tillstånd att klassa fordon som fordonsvrak 
(för att kunna skicka fordonen till skrotning). 

 
 
Chef Renhållning/Avfall 
 

1. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde 
(maximalt 12 tillstånd per år) 

2. Beslut om uppehåll i sophämtning. 

 
__________ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 61 
 
 

 
 
Översyn av Agenda 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Johnny Högberg 
 

Ks § 47 Dnr 00364/2010 003
 
Vid fullmäktiges behandling 2011-11-28 av medborgarförslaget om 
”Tillämpning av regler för debitering av kostnader vid uthyrning av 
kommunens lokaler” så yrkades om att ärendet skulle återremitteras för 
översyn av ett levande medborgarhus tillgängligt för funktionshindrade. Det 
blev också kommunfullmäktiges beslut. 
 
Vid dagens sammanträde behandlades återremissen, enbart i den delen som 
avsåg medborgarförslaget eftersom kommunfullmäktiges återremiss inte 
berörs i medborgarförslagets innehåll. 
 
Med hänsyn till ovanstående, och kommunfullmäktiges beslut diskuterades 
vid dagens sammanträde en översyn av Agenda 22. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-16 § 21 att vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde, behandla frågan om en eventuell översyn av 
Agenda 22. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att se över möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt, eventuellt med 

hjälp av högskolestuderandes examensarbete, göra en översyn av 
Agenda 22. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 62 
 
 

 
 

Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens 
ekonomiutskott  
- Nina Ask 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Nina Ask 
Lars Ralph 
Löner 
Reception 

Ks § 48 Dnr 00029/2012 102 
 
Nina Ask (m) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Sven-Olov Granlund (c) föreslår Lars Ralph (m), efter nominering från 
moderaterna, som ny ledamot i ekonomiutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Nina Ask begärt entledigande. 
att som ordinarie ledamot för moderaterna i kommunstyrelsens 

ekonomiutskott utse Lars Ralph (m). 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13  
 
 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens fritids- 
och kulturutskott, ersättare 
i personal- och 
arbetsutskottet och som 
ersättare i kommunala 
rådet för funktionshindrade 
- Birger Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Birger Lundberg 
Monika Olsson 
Löner 
Reception  

Ks § 49 Dnr 00038/2012 102 
 
Birger Lundberg (fp) har begärt entledigande som ordinarie ledamot 
kommunstyrelsens fritids- och kulturutskottet och som ersättare i personal- 
och arbetsutskottet samt som ersättare i kommunala rådet för 
funktionshindrade. 
 
Monica Ohlsson (fp) föreslås som ny ledamot och ersättare efter Birger 
Lundberg i ovanstående utskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Birger Lundberg  begärt entledigande. 
att som ordinarie ledamot i fritids- och kulturutskottet och som ersättare i 

personal- och arbetsutskottet, utse Monika Olsson (fp). 
att ta upp frågan om ersättare i kommunala rådet för funktionshindrade vid 

kommunstyrelsens sammanträde 26 mars. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 63 
 
 

 
 
Revisionsrapport – 
Granskning av 
tillväxtprogram 2007-2013 

Ks § 50 Dnr 00383/2011 007
 
Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2011 beslutat genomföra en 
granskning hur kommunen arbetar med att verkställa det tillväxtprogram 
som kommunfullmäktige fastställt för perioden 2007-2013. Valet av 
granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 
 
Utifrån genomförd granskning konstaterar revisorerna att underlag saknas 
för att i dagsläget kunna bedöma om kommunen bedriver arbetet med att 
verkställa tillväxtprogrammet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I 
granskningen har en mängd brister noterats när det gäller områdena 
ansvarsfördelning, delmål, uppföljning/utvärdering och måluppfyllelse. 
 
För att vidareutveckla området bör följande åtgärder prioriteras; 
 
 Tydliggöra vilket ansvar de olika delarna i kommunens organisation har 

för tillväxtprogrammets genomförande samt fastställa en 
ansvarsfördelning och därmed i högre grad involvera hela kommunens 
organisation i arbetet med tillväxtprogrammets samtliga insatsområden. 

 
 Upprätta delmål för tillväxtprogrammet för att på ett bättre sätt kunna följa 

dess utveckling och för att möjliggöra tagande av aktiva åtgärder vid 
negativ måluppfyllelse. 

 
 Undersöka vilka möjligheter i övrigt som kan finnas för att i framtiden nå 

en högre grad av måluppfyllelse för tillväxtprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidering av tillväxtprogrammet ska ske under 2012. 
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 64 
 
 

 
 
Riktlinjer för bidrag ur 
vattenregleringsmedel 
(bygdemedel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 

Ks § 51 Dnr 00188/2011 003
 
Vattenkraftverken betalar varje år ut pengar som kompensation till de 
kommuner som berörs av vattenreglering, så kallade vattenregleringsmedel / 
bygdemedel. Pengarna betalas ut av Länsstyrelsen i samråd med kommunen.
Det årliga beloppet är ca 575 000 kr/år (norrbotten) + 150 000 kr 
(västerbotten), ca 725 000 kr/år. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 142 att anta nya riktlinjer för 
bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel). I samband med 2011 års 
ansökningar om bygdemedel har det visat sig att reglerna behöver ses över 
än en gång.  
 

Utredare Ann Engberg har 2012-01-11 yttrat sig i ärendet och upprättat 
förslag till riktlinjer. 
 

Personal- och arbetsutskottet har 2012-01-23 upprättat förslag till beslut. 
 

Yrkanden 
 

Jerry Johansson (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att beslutsinstans ändras 
från personal- och arbetsutskottet till kommunstyrelsen. 
 

Sven-Olov Granlund (c) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar; 

Sid 1. Punkt B i ingressen ändras till: Tillväxtbefrämjande aktiviteter för 
allmänna intressen i kommunens ytterområden 

Sid 1. Punkt B, nr 2 stryk ....eller som arbetar för att värna kommunens 
kulturhistoriska arv. 
 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Jerry Johanssons yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att anta riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) enligt 
bilaga till protokollet. 

_____ 
 
 
Reservationer 
Sven-Olov Granlund (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) samt 
Kristina Bäckström (c). 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 51. 1 (2) 
 
Förslag 
 

RIKTLINJER 

för bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) 
 
 
Allmänt om förfarandet 
 
Vattenregleringsmedel kan aldrig utgå till driftskostnader eller lageruppbyggnad. 
 
Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar beslut. 
Kommunstyrelsen utger remissvar utifrån nedanstående riktlinjer. 
 
Föreningen Arvidsjaurs Byar är rådgivande till personal- och arbetsutskottet i fråga om 
ansökan om medel för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma 
intressen. 
 
Tillväxtenheten ansvarar för att lämna förslag till kommunstyrelsen när det gäller 
ansökningar som hör till punkt B. Föreningen Arvidsjaur byar är rådgivande organ. 
 
Utöver dessa riktlinjer regleras användandet av vattenregleringsmedel i Förordning 
(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter samt i enlighet med gällande regler och riktlinjer 
från Länsstyrelsen.  
 
Vattenregleringsmedel kan användas som nationell offentlig medfinansiering för projekt 
med annan extern finansiering, exempelvis EU-projekt. 
 
A. Främjande av sysselsättning och näringsliv i kommunen 
 
1. Vattenregleringsmedel ska i första hand användas för att främja sysselsättning, 

tillväxt och näringsliv i kommunen. 
För dessa åtgärder ska kommunen eller kommunens tillväxtenhet stå som sökande. 

 
2. 75 % av de årligen tilldelade medlen reserveras för ovanstående, och ska användas till: 

- medfinansiering av projekt 
- konsulttjänster 
- marknadsföring 

 
B. Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i 
kommunen 
 
1. Vattenregleringsmedel ska i andra hand användas för tillväxtbefrämjande aktiviteter 

för allmänna och gemensamma intressen i kommunen. 25 % av de årligen tilldelade 
medlen reserveras för detta syfte. ovanstående. I första hand prioriteras byaföreningar, 
i andra hand övriga föreningar / klubbar.  

 
2. Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs 

kommun eller som arbetar för att värna kommunens kulturhistoriska arv kan ansöka 
om finansiering ur dessa medel om de är inregistrerade och har ett 
organisationsnummer.  
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3. Målsättningen ska vara tillväxt i någon form. Ansökningar där de sökta 

vattenregleringsmedlen utgör hela eller en del av den nationella offentliga 
medfinansieringen för ett större projekt med annan extern finansiär har prioritet.   

 
4. ..och ska användas till;  

- samlingslokaler 
- särskilda projekt som utförs ideellt av föreningar / klubbar 
- allmänna serviceåtgärder 
- energibesparande åtgärder 
 

5. Ansökan om bidrag skall vara åtföljd av kostnadsberäkning samt protokollsutdrag 
där följande det framgår:  

 - att projektet är av allmänt intresse  
 - att aktiviteter, insatser och åtgärder har ett tillväxtbefrämjande fokus 
  - tidsplan för projektets genomförande 

- plan för uppföljning 
 - projektets målsättning 
 
6. Bidrag kan beviljas med upp till 70% av verifierad stödberättigad materialkostnad.  
 
7. Beslutsinstans för kommunens remissvar vad gäller inkomna ansökningar är 

kommunstyrelsen. 
 

Ansökan om bidrag skall vara inlämnad enligt nedan;  
 

Ansökningsomgång 1 - senast 25 mars det aktuella året.  
 

Ansökningsomgång 2 - senast 15 oktober det aktuella året. 
 

Gäller endast om pengar finns kvar från ansökningsomgång 1.  
 
8. Ansökan om bidrag skall göras innan arbetet påbörjats. Bidrag lämnas ej till redan 

utförda arbeten.  
 
9. Med hänsyn till den karaktär som de olika projekten kan ha, förbehåller sig 

kommunen rätt att göra erforderliga prioriteringar och bedömningar. 
 
10. Den organisation eller förening som beviljats bidrag ansvarar för de åtgärder för 

vilka bidrag har beviljats. 
 
__________ 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 65 
 
 

 
 
Personalpolitiskt 
handlingsprogram för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 52 Dnr 00004/2012 003
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-11-04 § 132 om löneökning för anställd 
som deltar i distansutbildning på högskolenivå. Beslutet innebär att 
löneökning utgår till enskild medarbetare efter genomförd utbildning. 
 
Kommunens ledningsgrupp har upprättat förslag om ändring av ovanstående 
beslut och förslag föreligger att detta införs i det politiska handlings-
programmet under egen rubrik 5. Ersättning vid kompetensutveckling 
genom högskoleutbildning. 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-03-29 § 49 personalpolitiskt 
handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun. 
 
Övergripande samverkansgrupp har hållits 2012-02-06. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun, 

enligt bilaga till protokollet. 
att kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29 § 49 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 52. 1(34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalpolitiskt handlingsprogram 
 
 
 

Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antaget av kommunfullmäktige 2012- 
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INLEDNING 
 
Dokumentet du just nu läser är Arvidsjaur kommuns personalpolitiska program. Det är ett 
övergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet med dokumentet 
är att ge dig som medarbetare, chef och politisk beslutsfattare, stöd och vägledning i arbetet med att 
förverkliga personalpolitiken. 
Det personalpolitiska programmet vänder sig också till dig som funderar på att börja arbeta i 
kommunen. Det ger dig en bild av vad vi står för och vad vi vill uppnå. Personalpolitiken är ett av 
medlen att nå verksamhetsmålen. Här redovisas gemensamma personalpolitiska mål, som är 
komplement till gällande arbetsrättsliga laga och avtal. 
Personalpolitiken handlar om att tillvarata och utveckla personalresursen och ge alla medarbetare 
möjligheter till påverkan och delaktighet genom decentralisering av befogenheter, svar och beslut så 
långt ut i organisationen som möjligt. 
Målet med Arvidsjaur kommuns personalpolitik är att skapa en bra verksamhet, som ger god service 
och motiverade medarbetare. 
 
Politikerna beslutar om: 

 Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas 

 Omfattningen av verksamheten 

 Inriktningen av verksamheten 

 Verksamhetens kvalitet 
 
 
Begreppsdefinitioner: 
 
Medarbetare - alla anställda 

Chef anställd med formellt uppdrag att leda och fördela arbetet inom ett definierat 
ansvarsområde  
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1. ARVIDSJAURS KOMMUNS VÄRDEGRUND 
 
 
Varför värdegrund? 
 
I en verksamhet som blir alltmer komplex är det viktigt att ha en gemensam grund att utgå från. 
 
Värdegrunden ska vägleda oss till önskat förhållningssätt i interna och externa kontakter och möten, 
och hjälpa till att nå kommunens visioner och mål. 
 
Värdegrunden ger oss trygghet i hur vi agerar i vårt dagliga arbete. Den tjänar också som en kompass 
som pekar ut riktningen för vår fortsatta utveckling. 
 
 
 
Vår värdegrund 
 
Glädje 
 
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter 
 
Vi ser varandra och bidrar till att det blir kul på jobbet 
 
 
Respekt 
 
Vi tar alla människor på allvar 
 
Vi känner stolthet över vårt uppdrag 
 
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut 
 
 
Professionalitet 
 
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa 
 
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper 
 
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll 
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2. POLICY FÖR MEDARBETARSKAP OCH CHEFSKAP 
 
 
Kommunen ska verka för goda samarbetsformer mellan politiker och chefer, vilket är en förutsättning 
för att nå bra resultat. 
Medarbetarskap och chefskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. 
Varje chef är en del av Arvidsjaur kommuns samlade ledning och ska föra ut – men även skapa mål, 
idéer, samordnad syn på utveckling och förändring.  
 
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag: 

 Tar ett aktivt ansvar för den värdegrund som kommunen står för 

 Tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten och 
oss själva 

 Informerar och för en fortlöpande dialog med din chef och dina medarbetare 

 Tar reda på vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår i ditt uppdrag 

 Är beredd att genomgå utvecklings- och kompetenshöjande insatser så att du har rätt 
kompetens för ditt uppdrag och för att arbeta i grupp, samt är beredd att genomgå utveckling 
inför andra uppgifter 

 Följer upp ditt uppdrag i medarbetarsamtal tillsammans med din chef 
 

Policyn innebär att du som chef: 

 Tydliggör den värdegrund som verksamheten vilar på 

 Har en nyckelfunktion vid utveckling av verksamheten 

 Ska leda kommunens verksamhet och förverkliga de politiska målen och översätta dessa till 
ditt ansvarsområde 

 Informerar och för en fortlöpande och öppen dialog i organisationen så att ”alla drar åt samma 
håll” 

 Ska ha en nära samverkan med fackliga organisationer 

 Skapar förutsättningar för att tillvarata medarbetarnas kompetenser och styrkor  
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3. ARBETSMILJÖPOLICY 
 
 
Arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arvidsjaurs kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och 
samverkansavtal är vägledande i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna ska 
tydliggöra arbetssättet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, åtgärda 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
ingå som en naturlig del av verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska 
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete;  

 Leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.  

 Förebygger olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet.  

 Ger goda arbetsförhållanden vilket kan minska sjukskrivningarna.  

 Ökar trivsel och engagemang i arbetet.  

 Minskar driftstörningar och kvalitetsförsämring.  

 Leder till större ordning och reda i hela kommunen och ger ökat flyt i verksamheten.  

 Bidrar till en bra ekonomi i organisationen.  

 Ger gott anseende och organisationen kan lättare behålla och rekrytera personal. 

 
Formella krav 

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. De formella krav som styr 
arbetsmiljöarbetet är gällande lagstiftning, framförallt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS). Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.  
 
Organisation och samverkan 

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt arbetsmiljölagen (AML) samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. Organisationen för arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun regleras 
utifrån samverkansavtalet. Skyddsombud utses av arbetstagarna som företrädare i arbetsmiljöfrågor. 
 
Ansvar för arbetsmiljön 

Fullmäktige och nämnd/styrelse är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och representant för kommunen 
som arbetsgivare. Politiker i fullmäktige ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och politiker i 
nämnd/styrelse ser till att arbetsmiljölagen följs i respektive verksamhet, vilket krävs i 
kommunallagen. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts av tjänstemännen vilka i det dagliga arbetet 
fattar beslut efter delegation från nämnd (se uppgiftsfördelning, sid 7-9). 
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Utbildning  

Alla chefer och skyddsombud ska genomgå Arvidsjaurs kommuns grundutbildning i arbetsmiljö som 
erbjuds via personalenheten. Vidareutbildning utifrån olika teman ansvarar respektive förvaltning för. 
 

Undersök arbetsmiljön  

Att regelbundet undersöka arbetsförhållandena är viktigt för att kunna främja hälsa och förebygga 
ohälsa och sjukdom. Det är allas ansvar att vara delaktiga att tala om hur man mår och upplever 
arbetsförhållandena. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är varningssignaler om 
risker i arbetet. Här följer några exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: 
 

 Arbetsledning, arbetsorganisation och samarbete  

 Arbetsmängd och arbetstempo 

 Arbetstid och arbetsuppgifternas innehåll  

 Möjlighet till inflytande och handlingsutrymme 

 Arbetsställningar och arbetsrörelser  

 Belysning, buller, vibrationer och farliga ämnen  

 Maskiner och transporter  

 Värme och kyla 

 

Undersökningsmetoder 

Metod Förklaring Förekomst 
Checklistor Dialog mellan arbetsledning och anställda, 

dokumenteras skriftligt. 
Kontinuerligt 
under året på 
t.ex. APT 

Arbetsplatsträff Dialog mellan arbetsledning och anställda, 
dokumenteras skriftligt. 
Arbetsmiljöfrågor är en ständigt återkommande 
punkt på dagordningen 

Enligt 
respektive 
arbetsplats 
rutiner 

Medarbetarsamtal Dialog mellan arbetsledare och enskild anställd, 
dokumenteras skriftligt. 

1 gång/år 
 

Medarbetarenkät Kommungemensam medarbetarenkät, obligatorisk 
för alla anställda. 

1 gång/år  

Samverkansgrupper 
 

Dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga 
representanterna, dokumenteras skriftligt. 

Årsplanering 

Mätningar och 
intervjuer 

Olika former av mätningar och intervjuer för att 
följa upp arbetsmiljön.  

Vid behov 

Statistik insamling Sjukdom, olycksfall och tillbud i arbetet. 
Sjukfrånvaro och frisknärvaro. 

Minst 
1gång/år 

 

Åtgärda arbetsmiljön 

Det som framkommer vid undersökning av arbetsmiljön ska åtgärdas. Prioritera och ta alltid först hand 
om de allvarligaste riskerna. Upprätta skriftlig handlingsplan, vem som är ansvarig för att vidta åtgärd 
och till när det ska vara klart. 
De brister som upptäcks och inte kan åtgärdas omgående ska överföras till blankett för riskbedömning. 
Den skriftliga handlingsplanen är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 
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Följ upp arbetsmiljön 

Handlingsplan ska på respektive nivå, arbetsplatsträff, samverkansgrupp samt övergripande 
samverkansgrupp vid varje sammankomst följas upp. 
 
 
Anmälan, utredning och rapportering av Arbetsskada och Tillbud 

Om arbetstagare skadar sig i sitt arbete eller på väg till sitt arbete ska arbetsskaderapport ifyllas. 
 
Tillbudsrapportering är i första hand till i preventivt syfte, alltså till för att informera andra om att det 
vid liknande situationer kan det hända en olycka/skada. Tillbudet ska utredas och nödvändiga åtgärder 
vidtas för att förhindra att olycka/skada ska uppkomma i framtiden. 
Förvaltningschef informerar om tillbudsrapporterna i den egna samverkansgruppen. Tas även upp av 
Personalkonsulent, för kännedom, i den övergripande samverkansgruppen. 
 
Vid förändring av verksamhet = > KONSEKVENSBEDÖMNING 

När ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbedömning av arbetsmiljön göras för att 
bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det gäller 
exempelvis vid personalneddragningar, andra omorganisationer, ombyggnad, ändrad produktion eller 
när nya tillverkningsmetoder ska införas.  
 
Konsekvensbedömningen ska dokumenteras skriftligt och beskriva: 
 

 Vilka ändringarna är 

 Var ändringarna ska göras  

 Vilka arbetstagargrupper som påverkas  

 Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra 

 Hur personalen medverkat i arbetet med konsekvensbedömningen 

 
Uppgiftsfördelning (AFS 2001:1, 6 § - kommentarer) 
 
Fullmäktiges uppgift 

 Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnd/styrelserna  

 Ge nämnd/styrelserna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga 
budgetbeslut. 

 
Ansvarig politisk organisation 

 Fastställa mål för arbetsmiljöarbetet i kommunen. 

 Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn 

 Samordna och följa upp frågor som rör företagshälsovård, friskvård, rehabilitering, 
jämställdhet och mångfaldsarbete. 
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Nämnd/styrelsens uppgift 

 Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön samt kommunens arbetsmiljöpolicy 

 Verkställa fullmäktiges beslut och se till att arbetsmiljömålen nås 

 Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att 
kunna driva arbetsmiljöarbetet 

 Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas 
ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 
följer med 

 Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 

 Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 

 Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna 

 
Förvaltningschefens uppgift 

 Att tillskapa en samverkansgrupp tillika en skyddskommitté på förvaltningen 

 Att inom förvaltningen upprätta en uppgiftsfördelning på arbetsmiljöområdet 

 Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet 

 Säkerställa att rutiner enligt arbetsmiljöpolicyn följs 

 Att vid förändringsarbeten i verksamheten se till att risk- och konsekvensanalys genomförs 

 I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras 

 Tillgodose utbildningsbehov för underställd arbetsledning och skyddsombud på 
arbetsmiljöområdet 

 Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, tillbud, hot och våld samt hur rehabiliteringsarbetet 
fungerar inom förvaltningen 

 Informera skyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet 

 Göra en bedömning av förvaltningsövergripande arbetsmiljöärenden, och i första hand svara 
för att åtgärder vidtas och i andra hand föra frågan vidare till nämnd styrelse 

 
Enhetsledare/chefens uppgift 

 Hålla sig väl informerad om lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på arbetsmiljöområdet 

 Informera personalen om gällande lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på 
arbetsmiljöområdet 

 Säkerställa introduktionen av nyanställda i arbetsmiljöfrågor 

 Genomföra medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar 

 Utöva tillsyn över den dagliga verksamheten beträffande arbetsmiljön 

 Informera skyddsombud om allt som rör dennes verksamhet 

 Kontinuerligt genomföra arbetsmiljöuppföljning inom verksamheten i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn 

 I budgetarbetet äska de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras 

 Göra anmälan och utredning om arbetsskador/sjukdom, tillbud samt hot och våld. 
Skyddsombud ska delta 

 Genomföra rehabiliteringsarbetet enligt rehabiliteringspolicyn 

 Att vid behov fördela arbetsuppgifter på arbetsmiljöområdet inom verksamheten 

 I förekommande fall returnera arbetsmiljöärenden till förvaltningschefen när befogenheter, 
resurser och kompetens inte är tillräckliga 
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Returnering  

Varje chef som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga befogenheter, resurser 
eller kunskaper ska returnera uppgiften till närmast överordnad chef. Returneringen ska vara skriftlig 
och innehålla beskrivning av uppgiften och orsaken till att den returneras. 
 
Medarbetarens uppgift 

 Ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet 

 Delta i genomförande av åtgärder 

 Följa givna föreskrifter 

 Använda skyddsanordningar och iaktta försiktighet i övrigt för att förebygga ohälsa och 
olycksfall 

 Delta i arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal samt genomföra medarbetarenkäten 
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4. LÖNEPOLICY 
 
 
Arvidsjaur kommuns lönepolicy gäller för alla medarbetare i kommunen och har sin utgångspunkt i 
gällande centrala avtal. 
Lönesättningen är ett instrument för verksamhetsutveckling och målet är att alla ska göras delaktiga i 
utvecklingen. Principer för lönesättning och löneöversyn ska vara tydliga och väl kända av varje 
medarbetare. 
Lönekriterierna ska i samverkan, på arbetsplatsen, gemensamt tas fram och vara ständigt föremål för 
dialog och utvärdering på arbetsplatserna – det ska bli en naturlig del i diskussionerna om vårt arbete 
och dess innehåll. 
 
I Arvidsjaur kommun ska: 

 Lönepolitiken vara enhetlig och gemensam. 

 Lönepolitiken stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje 

 Det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika eller jämförbara 
yrkesgrupper 

 Alla medarbetare med tillsvidareanställning få återkoppling på sin arbetsprestation genom 
lönesamtal 

 Det vara möjligt att växla lön mot andra förmåner som till exempel lediga dagar, 
pensionssparande, kompetensutveckling 

Lönesättning för vikarier; 

 Lönen som sätts ska om möjligt gälla hela vikariatsperioden 

 Vid långa vikariat, som kanske dessutom sträcker sig över en lönerevision, bör det tas i 
beaktande vid anställningen. Antingen en högre lön eller att man överenskommer om att se 
över lönen vid en specifik tidpunkt. Hänsyn tas till ”avtalsvärdet” 

 
Policyn innebär att du som medarbetare: 

 Känner till lönekriterierna och principerna för lönesättning 

 Känner till hur du kan påverka din löneutveckling 

 
Policyn innebär att du som chef: 

 Ansvarar du för att kommunens lönepolicy blir känd hos dina medarbetare 

 Genomför lönesamtal med dina tillsvidareanställda medarbetare årligen 

 Uppmärksammar och återkopplar till de enskilda medarbetarnas prestation 
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5. ERSÄTTNING VID KOMPETENSUTVECKLING GENOM HÖGSKOLEUTBILDNING 
 
 
Det är verksamhetens krav som skall styra utbildnings- och utvecklingsinsatserna. 
Dessa insatser, som är viktiga för personalens arbetstillfredsställelse och 
förmåga att möta förändringar, skall i största möjliga utsträckning följa en 
genomtänkt planering utifrån behovet av att upprätthålla nödvändiga kunskaper och färdigheter. 
 
HÖGSKOLEUTBILDNING 
 
Målsättning 
Verksamheten ska få bättre kvalitet genom att redan anställda medarbetare ges möjlighet till 
kompetensutveckling på högskolenivå. 
 
Riktlinjer 

 Varje förvaltning bedömer behovet av kompetensutveckling för sina medarbetare. 

 Överenskommelse om att genomföra utbildning ska finnas mellan förvaltningschef och 
medarbetare innan utbildningen startar. 

 Utbildningen ska ge högskolepoäng för att dessa bestämmelser ska kunna tillämpas 

 
Ansvar 
Respektive förvaltningschef har huvudansvaret för kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde. 
 
Ekonomi och villkor 

 Kostnader för kompetensutveckling belastar respektive förvaltning. 

 Förvaltningschef och personalchef gör gemensam bedömning om hur stor löneökning 
kompetensutvecklingen ska ge. Löneökning utbetalas när förvaltningschef bedömer att 
organisationen tillförts högre kvalitet genom utbildningen. 

 Ekonomiskt stöd utgår för redovisad kostnad (kvitto alternativt biljett), dock max 500 
kronor/poäng och utbetalas då utbildningsbevis med lägst betyget godkänd uppvisats 

- Kost och logi, max 500 kr/dygn vid sammankomst på annan ort än Arvidsjaur. 

- Bilkostnader enligt BIA (bilersättningsavtalet). 

- Litteratur 

 Tjänstledighet med lön kan beviljas för enstaka dagar. För sammankomster eller delar av 
sammankomster som ligger på fritiden utgår ingen tidskompensation. 

 

Förslag för ny rubrik - Ersättning vid kompetensutveckling 
genom högskoleutbildning. 
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6. HÄLSO- OCH FRISKVÅRDSPOLICY 
 
 
Arvidsjaur kommun ska bedriva ett aktivt arbete för att främja och utveckla resursen hälsa. 
Utvecklingen av hälsa som resurs för Arvidsjaur kommun innebär gemensam helhetssyn, 
ledningsförankring, långsiktighet och uthållighet. 
Målet med Arvidsjaur kommuns friskvårdsarbete är att bibehålla psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande – att må bra i arbetet och på fritiden. Detta mål ska vara långsiktigt och kunna innefatta 
ett bra åldrande. 
Friskvård är en medveten satsning från Arvidsjaur kommun och omfattar alla 
medarbetare. Ett hälsofrämjande arbete som ger medarbetaren möjlighet att ta ett 
ökat ansvar för egen hälsa. 
 
Hälso- och friskvårdsarbetet ska bidra till: 

 God hälsa och ökad livskvalitet 

 God självkännedom och gott självförtroende 

 Ökad trivsel på arbetsplatsen 

 Goda sociala relationer 

 Ökad kreativitet och arbetsglädje 

 Höjd kvalitet i verksamheten 

 
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag: 

 Är ytterst ansvarig för Din egen hälsa och för att utveckla Dina personliga resurser 

 Har ett ansvar att medverka till att skapa en hälsosam utveckling på Din arbetsplats 

 
Policyn innebär att du som chef: 

 Ansvarar för att skapa hälsofrämjande miljöer 

 Ansvarar för att tillvarata och främja initiativ från medarbetare 

 Ansvarar för att medarbetarna uppmuntras till friskvårdsverksamhet. 
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7. POLICY FÖR HOT OCH VÅLD 
 
 
Arvidsjaur kommun accepterar inte att någon av våra medarbetare utsätts för hot eller våld i sin 
arbetsmiljö. Vår målsättning är att: 

 Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller 
våldsamma situationer kan uppstå 

 Alla medarbetare ska känna till rutinerna vid en vålds- eller hotfull situation, så att den/de 
drabbade snabbt kan få hjälp och stöd 

 
Policyn innebär att Du som medarbetare 

 Har skyldighet att verka för en god arbetsmiljö vilket innebär ett ansvar att inte utsätta chef, 
medarbetare, elev eller vårdtagare för våld eller hot 

 
Policyn innebär att Du som chef 

 Ska utreda vilka risker det finns för hot och våld i arbetet 

 Ska genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att medarbetare utsätts för hot 
eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna 

 Ska tillse att det finns larmutrustning om så krävs och att det finns fastställda rutiner för hur en 
situation om våld eller hot ska hanteras 
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8. REHABILITERINGSPOLICY 
 
 
Arvidsjaur kommun ska bedriva ett aktivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete för de medarbetare 
som drabbats av skador och arbetshinder. 
Förvaltningarna ska genom anpassnings/rehabiliteringsåtgärder skapa trygghet och 
arbetstillfredsställelse för alla medarbetare. 
 
Arvidsjaur kommuns rehabiliteringspolicy innebär att vi har en fastställd organisation och rutiner för 
rehabiliteringsarbetet. Tidiga signaler om behov av arbetsanpassnings och rehabiliteringsåtgärder kan 
därmed uppmärksammas och åtgärdas. 
 
 

Rehabiliteringskedja för Arvidsjaurs kommun 
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9. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 
 
Enligt arbetsmiljölagen ska våra arbetsplatser ha en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö. Anställd, som 
är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen, försämrar arbetsmiljön och kan medföra 
uppenbara risker i arbetet både för sig själv och sina arbetskamrater. 
 

Vår grundläggande syn på droger, alkohol och arbete 

 Vi är överens om att alkohol/droger inte går att förena med arbete. 

 Vi har alla ansvar för ett snabbt ingripande om en arbetskamrat får problem med 
alkohol/droger. 

 Vi ska genom stödjande insatser verka för missbrukarens rehabilitering. 
 
Arbete och alkohol/droger hör inte ihop 

Det är inte tillåtet, varken för medarbetare eller förtroendevalda, att vistas alkohol/drogpåverkad på 
arbetsplatsen. Påverkad kan man även vara ”dagen efter”. Prestations- eller omdömesförmågan är 
nedsatt vid påverkan av alkohol och droger. 
Kommunens arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra droger. Intag får aldrig förekomma 
under arbetstid ej heller påverkan av alkohol och droger. Här innefattas även hantering av alkohol och 
droger t ex vinlotterier. 
 

I samband med personalfester, kurser, konferenser och representation ska alkohol nyttjas med 
omdöme. 
 

Som arbetskamrat har Du också ett ansvar 

Som arbetskamrat är Du oftast den som först ser när någon är på väga in i ett missbruk. Visa att Du har 
uppmärksammat att han/hon har problem genom att prata med personen. Bry dig om även om det kan 
uppfattas som om Du lägger Dig i. Att ”skydda” arbetskamrater från följderna av deras missbruk är 
falsk solidaritet. Du underlättar istället möjligheten för att fortsätta missbruket och försvårar möjlig-
heten till hjälp. Ställ krav på Din arbetskamrat. 
Du har ett ansvar att meddela din chef om någon uppträder påverkad på arbetsplatsen 
 
När någon är alkohol/drogpåverkad på arbetsplatsen 
 

Chefen/arbetsledare har det formella ansvaret 

Chefen/arbetsledaren är skyldig att avvisa den som är drogpåverkad eller ”bakfull” från arbetsplatsen, 
(vid förnekande kan alkometer användas) samt ombesörja transport till bostaden eller till 
vårdinrättning. 
 

Den anställde ska uppmanas att återkomma till arbetet nästa dag, så ska ett uppföljningssamtal 
genomföras. 
Berörd person bör ges information om de vård/behandlingsmöjligheter som finns. 
Chefen/arbetsledare ska alltid dokumentera alkohol/drogförseelser. 
Den anställdes familj kontaktas, efter medgivande, för att olika hjälpinsatser ska kunna samordnas. 
 

Formella regler 

Eftersom ledighet inte beviljas i efterhand räknas frånvaro utan formellt beslut i 
förväg, som olovlig frånvaro. Olovlig frånvaro medför alltid disciplinåtgärd (enligt Allmänna 
bestämmelser). Upprepad olovlig frånvaro kan leda tilluppsägning/avsked. Arbetsgivaren har rätt att 
begära sjukintyg från första sjukdagen. En anställd som missbrukar och därmed missköter sin 
anställning och som inte ställer upp på behandling eller efter rehabiliteringsinsatser fortsätter sitt 
missbruk, kan förlora sin anställning. Arbetet med alkohol- och drogfrågor ska bedrivas på sådant sätt 
att den enskildas integritet skyddas så långt det är möjlig. 
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10. DISKRIMINERINGSPOLICY 
 
 
Sju lagar har blivit en. Sedan 1 januari 2009 gäller en ny sammanhållen och gemensam 
diskrimineringslag för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagens syfte 
är att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. 
 
Den nya lagen omfattas av dem tidigare sju civilrättsliga lagar som syftar till att motverka 
diskriminering. 
 

1. Jämställdhetslagen  

2. Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning 

3. Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 

4. Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 

5. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 

6. Lagen om förbud mot diskriminering 

7. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
 
 
Vår inriktning 
 
Alla människor har lika värde och varje människa har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar 
oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska funktionshinder. Alla 
människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i 
livet.  
Vår diskrimineringspolicy ska också vara vägledande för arbetet gentemot våra brukare. 
 
 
Jämställdhetsarbete 
 
Definition: 

Jämställdhet innebär att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom alla områden i livet. 
 
Mål: 

Kommunens mål med jämställdheten är att ta tillvara kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper och 
värderingar för verksamhetsutveckling och arbetsglädje. 
 
Kommunen ska sträva efter att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla sorters arbeten och 
på alla nivåer i organisationen. 
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Handlingsplan: 

För att nå målet förutsätts att: 

 Skapa medvetenhet om värdet av jämställdhet 

 Skapa likvärdiga möjligheter vad avser utveckling och befordring för kvinnor och män 

 Kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt erhåller lika lön 

 Arbetsmiljön utformas så att både kvinnor och män kan utföra sin anställning 

 Vid rekrytering uppmuntra det underrepresenterade könet 

 Arbetet organiseras så att föräldraskap och arbete kan förenas 

 Sexuella trakasserier inte får förekomma 
 
 

Mångfaldsarbete 

Arvidsjaurs kommun definierar mångfald som den bredd av olikheter som finns bland människor i vårt 
samhälle. Kön, ålder, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, funktionshinder, religion eller annan 
trosuppfattning är exempel på olikheter som ryms inom begreppet mångfald, men även erfarenheter, 
kompetens och social bakgrund. Mångfald handlar om att bredda en grund för acceptans och respekt. 
Mångfaldsarbetet ska integreras på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten och ge medarbetare i 
Arvidsjaurs kommun lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Mångfaldsarbetet handlar också om att skapa en inkluderande och inte diskriminerande arbetsplats 
genom att ha respekt för individen, se och uppskatta olikheter som en tillgång. 
 
Mål för chef och medarbetare 

att tydliggöra attityder och värderingar på våra arbetsplatser 

att förtydliga arbetsgivar- och medarbetaransvar genom ökad kunskap om mångfaldsfrågor 

att sträva efter att personalsammansättningen återspeglar befolkningssammansättningen i 
kommunen (ej medarbetare) 

att förebygga diskriminering, främlingsfientlighet och rasism genom utbildning och att 
mångfaldsarbetet utgör en del av det löpande verksamhetsarbetet i utveckling av kommunens 
övriga verksamhetsstrategier 

 
 
Handlingsplan 
 
För att nå målen förutsätts att: 

 Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla oberoende av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
funktionshinder. 

 Trakasserier ska förebyggas. 

 I rekryteringsärenden ska alla arbetssökande ges samma möjlighet att söka lediga tjänster. 

 Mångfaldsaspekter ska bevakas kontinuerligt i all utbildning. 
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Kränkande behandling 
 
Definition 

Med kränkande behandling menas återkommande klandervärda, oönskade eller negativa beteenden 
som riktas mot enskilda medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför 
gemenskapen på arbetsplatsen. 
 
I det som sammanfattningsvis brukar kallas kränkande behandling ingår bland annat vuxenmobbing, 
psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier. 
 
Mål 

I Arvidsjaurs kommun accepteras inte kränkande beteende eller bemötande och målet är att ingen 
anställd ska utsättas för detta. 
 
Exempel på kränkande behandling: 

 Förtal av enskild medarbetare eller dennes familj 

 Undanhållande av information eller lämnande av felaktig information 

 Medvetet försvårande av utförande av arbetet 

 Medveten negligering eller utfrysning av medarbetare 

 Hot och förnedring t.ex. sexuella trakasserier 

 Medvetna förolämpningar och överkritiskt eller negativt bemötande 

 Utövande av kontroll mot medarbetare i skadande syfte 
 
Det är viktigt att förstå att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och att man tycker olika är att 
betrakta som normala företeelser. 
 
Förebyggande åtgärder 

Varje chef/arbetsledare har ansvar för att tidiga insatser görs för att motverka kränkande 
särbehandling. Exempel på insatser är medarbetarsamtal, information vid arbetsplatsträffar 
och utbildning i psykosociala arbetsmiljöfrågor. 
 
Arbetsgivarens ansvar 

 Ge nyanställda en bra introduktion och ett gott omhändertagande. 

 Genom regelbundna arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal informera om verksamhetens mål 
och arbetets innehåll. 

 Vara uppmärksam på tidiga signaler och ta tag i konflikter. 

 Att ta den anställdes upplevelse av kränkning på allvar. 

 Medverka till ett öppet arbetsklimat. Chefer och arbetsledande personal har en nyckelroll. 

 Ta tillvara på de anställdas kompetens. 

 Skapa kunskap om kränkande särbehandling. 
 
Vad kan du som arbetskamrat göra? 

 Visa respekt och acceptera varandras olikheter. 

 Våga ta ställning och reagera mot utfrysning och utstötning. 

 Ge stöd till den som drabbas. 
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Vad kan du som känner dig kränkt göra? 

 Acceptera aldrig att utsättas för kränkande särbehandling. 

 Vänd dig om möjligt till din närmaste chef. Du kan också vända dig till ett fackligt ombud, 
personalkonsulent och/eller företagshälsovård. 

 
 
Handlingsplan 
 
Steg 1 
Om tecken på kränkande särbehandling visar sig, ska chefen snarast vidta åtgärder, som leder till att 
orsaken utreds och åtgärdas. Ärendet dokumenteras. 
Huvudinriktningen ska vara att medarbetarna ska få hjälp och stöd och att problemen ska, så långt det 
är möjligt, lösas så att medarbetarna kan vara kvar på den egna arbetsplatsen. 
Både chefen och medarbetaren kan, oberoende av varandra, begära att problemet aktualiseras hos 
personalkonsulenten. 
Om medarbetaren anser sig särbehandlad av sin chef ska chefens chef ersätta chefen. 
 
Steg 2 
För den medarbetare som upplever sig särbehandlad men trots detta inte är villig att delta i arbetet, 
vars inriktning ska vara att reda ut problemen på den egna arbetsplatsen, ska möjligheten till 
omplacering undersökas. 
Arbetsgivaren har att avgöra om det är den som utsätts för eller den som utför den kränkande 
särbehandlingen som ska omplaceras. Är det inte möjligt att omplacera kan det innebära att 
anställningen måste upphöra. 
 
Steg 3 
Om möjligheterna till omplacering är uttömda, och någon annan lösning inte finns, förs problemet till 
en arbetsrättslig prövning. Där sluter företrädare för arbetsgivaren, då oftast personalchefen 
tillsammans med förvaltningschefen och företrädare för den fackliga organisationen, en 
överenskommelse. 
 
Sexuella trakasserier 
 
Definition: 

Ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling. 
 
Mål: 

Sexuella trakasserier ska inte förekomma på Arvidsjaurs kommuns arbetsplatser. 
 
Exempel på sexuella trakasserier är: 

 Ovälkomna sexuella anspelningar, gester eller tilltalsord 

 Ovälkomna sexuella kommentarer 

 Nedsättande skämt om kön 

 Ovälkommen beröring 

 Ovälkomna förslag eller krav på sexuellt tillmötesgående 
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Handlingsplan 

 Den som känner sig sexuellt trakasserad kan vända sig till arbetsledare, skyddsombud, 
personalkonsulent eller företagshälsovården 

 Om den utsatte medger det vidtas åtgärder t.ex. samtal med den som trakasserar och eventuellt 
disciplinär påföljd 

 Uppföljning för att kontrollera om trakasserierna upphört 

 Om trakasserierna inte upphört riskerar den som trakasserar omplacering eller 
uppsägning/avsked 

 Den utsatte erbjuds fortsatt stöd 

 Genom ett bra arbetsmiljöarbete ska sexuella trakasserier kunna förebyggas, upptäckas och 
förhindras 

 
Konflikthanteringsplan 
 
Chefen har det yttersta ansvaret för att konflikten löses. Detta fråntar dock inte varje enskild 
medarbetare skyldigheten att aktivt arbeta för konfliktens lösning. Chefen ska dokumentera åtgärder 
som vidtages. 
 
Chefens mål för konflikthantering 

 Att konflikten löses och att arbetsplatsen fortsatt kan fungera. De inblandade ska så långt 
möjligt vara kvar i sin placering. 

 
Hur ska man nå detta mål? 

Arbeta utifrån vinnare-vinnare modellen (sök ej någon syndabock) och utifrån följande: 
 

 De inblandade personerna ser saken utifrån olika vinklar. Varken den enes eller den andres syn 
är rätt eller fel. 

 Bekräfta personernas upplevelser, man kan ha rätt eller fel i sakfrågor, men från en annan 
vinkel och med en annan information så kan alla ha rätt eller fel. 

 Problembilden tas fram och de inblandade ska i möjligaste mån förstå den och inse vad som är 
det gemensamma problemet. 

 När problembilden har klarlagts ska denna bearbetas med utgångspunkt från: 
”Hur ska vi hitta gemensamma vägar som leder oss ur problemet och mot verksamhetens mål?” 

 
Hjälp före, under och efter konflikten 

Alla inblandade kan, via sin chef, vända sig till personalkonsulenten för att få stöd. Är chefen del av 
konflikten kan dennes chef ersätta chefen. 
 
Om konflikten inte kan lösas 

När de direkt inblandade i konflikten anser att det ej är meningsfullt att fortsätta arbetet med att lösa 
konflikten utifrån en samförståndslösning, förs problemet till en arbetsrättslig prövning. Där sluter 
företrädare för arbetsgivaren, då oftast personalchefen tillsammans med förvaltningschef och 
företrädare för den fackliga organisationen, en överenskommelse. En sådan lösning kan innebära att 
någon av de inblandade måste omplaceras. Arbetsgivaren har att avgöra vem av de inblandade som 
ska omplaceras. Är det inte möjligt att omplacera kan det innebära att anställningen måste upphöra. 
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11. TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 
 
Arvidsjaur kommun har medarbetare som framför fordon i tjänsten och har därmed ett 
extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla våra medarbetare ska genom sitt 
uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Genom att 
följa gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare 
arbetsmiljö. 
 
Med utgångspunkt i detta: 

 Ska trafiksäkerhetspolicyn bidra till att förebygga tillbud och olyckor 

 Är alkohol, droger och viss medicin i trafiksammanhang otillåtet. 

 Ska Vägverkets normer iakttas vid val av trafiksäkra fordon 

 Ska varselväst finnas tillgängligt i fordonet vid eventuellt fordonshaveri eller däckbyte 

 
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag: 

 Alltid rapporterar allvarliga tillbud och olyckor till din chef 

 I alla sammanhang anpassar hastigheten efter rådande förhållanden och aldrig överstiger 
hastighetsgränserna 

 Alltid använder säkerhetsbälte under färd 

 Alltid använder ”headset/handsfree-utrustning” till mobiltelefon, vid bilkörning 

 
Policyn innebär att du som chef: 

 Vid introduktion av nya medarbetare upplyser om Trafiksäkerhetspolicyn 

 Vid allvarliga tillbud och olyckor inrapporterar till förvaltningschef och Arbetsmiljöverket 
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12. REPRESENTATIONSPOLICY 
 
 
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i 
form av värdskap som har ett direkt samband med verksamheten. Skatteverket har utfärdat anvisningar 
kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med beaktande av Skatteverkets 
anvisningar. 
 
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot 
anställda, intern representation. Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart 
samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de 
personer mot vilka representationen riktar sig. 
 
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och 
försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande representation mot 
en och samma person eller grupp av personer. 
 
Riktlinjer 
 
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid Arvidsjaur kommuns representation. 
 
Extern representation 

All extern representation ska vara godkänd i förväg av närmaste chef. 
 

Drycker med alkoholhalt över 15 % får normalt inte ingå i Arvidsjaur kommuns representation. 
Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras vid tillfällen då kommunen är värd för 
internationella gäster eller vid andra särskilda tillfällen. För att undantag ska medges krävs 
godkännande i förväg av närmaste chef. 
 
Intern representation 

Intern representation ska vara alkoholfri. 
 
Representationskostnader 

Skatteverket har utfärdat anvisningar som anger riktvärden för avdragsgilla kostnader (exklusive 
moms) i samband med representation. Nedanstående belopp ska följa skatteverkets direktiv. 
Extern representation Kronor 

Lunch, middag, supé 90 kr/person 

Andra måltider än ovan 60 kr/person 

 
Intern representation Kronor 

Lunch, middag, supé  90 kr/person 

Andra måltider än ovan  60 kr/person 

Underhållning vid personalfester etc. 180 kr/person 

 

Huvudregeln är att all representation ska vara kostnadsmedveten. Vad som ska betraktas som 
godtagbara och därmed maximalt tillåtna representationskostnader beslutas av förvaltningschef. 
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Verifikationer 

Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation 
ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges syftet 
med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit. Besluts- eller behörigsattest av 
faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller 
utföras av någon som själv deltagit i representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av 
gällande attestreglemente. 
 
Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat 
representationen att få betala kostnaderna privat. 
 
Övrig representation 
 
Julgåva 

Julgåva av mindre värde till anställda är skattefri. Ledningsgruppen fastställer årligen belopp som kan 
nyttjas för julgåva. 
 
 
Gåva i samband med antal tjänsteår 

Gåva ska kunna väljas av den enskilde, dock ska gåvan ha ett bestående värde d v s pengar ges inte ut 
som gåva. Enligt fullmäktiges beslut 1987-10-19 ska värdet på gåvan uppgå till 7 % av ett basbelopp 
om man har 25 tjänsteår. Har man mer än 15 års tjänstgöring men mindre än 25 års tjänstgöring ska 
gåva utges till ett värde av 3,5 % av ett basbelopp. 
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13. REKRYTERINGSPOLICY 
 
 
Rekryteringsinvestering 
 
Rubriken kan synas vara något udda men en rekrytering är en del av den investering som krävs för att 
en verksamhet ska kunna genomföras. Om verksamheten drivs i kommunal regi blir 
personalinvesteringen ännu tydligare eftersom ca 60 % av kommunens driftskostnad är kostnader för 
personal. I vissa kommunala verksamheter kan kostnaden för personal motsvara ca 80 % av 
driftskostnaden. 
 
Dessutom är en rekrytering en investering som i många fall ska producera under många år. Det är inte 
ovanligt att en person har 20 - 30 anställningsår när personen slutar. Om vi anställer ett vårdbiträde 
idag och denne kommer att vara anställd i 25 år innebär det att anställningsbeslutet är ett 
investeringsbeslut på ca 6 miljoner kr (i dagens penningvärde). 
Det krävs således ett mycket seriöst "upphandlingsförfarande" d.v.s. en rekryteringsprocess som aldrig 
får genomföras slentrianmässigt. 
 
Det vanligaste anställningsbeslut som fattas är anställningsbeslut som avser vikarier. Den som fattar 
ett sådant beslut måste inse att även beslut om korta vikariat egentligen är första steget i en "6 miljoner 
kronors investering". När vikarien väl fått företrädesrätt (efter 12 anställningsmånader) är det enbart en 
tidsfråga innan personen kommer att få en tillsvidareanställning. När personen fått sin företrädesrätt är 
det egentliga rekryteringsarbetet i princip avslutat. 
 
 
Vem ansvarar för rekryteringen? 
 
Vem som fattar beslut d.v.s. ansvarar för en rekrytering framgår av vår delegationsordning. I princip 
ansvarar förvaltningschef/kommunchef för tillsvidareanställningar samt visstidsanställningar mer än 
12 månader (dock ej vikariat). 
Enhetsledare /chef ansvarar för samtliga vikariat samt visstidsanställningar upp till 12 månader. 
 
Tillsvidareanställningar betraktas som delegationsbeslut och alla tidsbegränsade anställningar som 
verkställighet. 
 
Rekryteringen av kommunchef, resultatchefer och personalchef är ej delegerat varför 
kommunstyrelsen fattar beslutet. 
 
 
Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning 
 
Vakansprövning 

Alla vakanser ska noggrant prövas innan beslut om återbesättning fattas. Vakansprövning kan också 
innebära att arbetsuppgifter omfördelas så att en återbesättning kommer att innebära en anställning 
med lägre sysselsättningsgrad än tidigare. 
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Detta kan dock lätt komma i konflikt med målsättningen att anställningar i möjligaste mån ska vara 
heltidsanställningar. Målet om heltidsanställningar kan dock inte vara överordnat det faktiska behovet 
av arbetskraft i verksamheten. 
 
Innan beslut fattas om vakanssättning alternativt beslut om att förändra eller ej återbesätta tjänsten ska 
frågan behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp. 
 
Kravspecifikation 

När beslut fattats om att en rekrytering ska ske ska den som ansvarar för rekryteringen utarbeta en s.k. 
kravspecifikation. Detta innebär att skriftligt dokumentera vilka ansvarsområden som avses samt 
vilken kompetens som krävs för det aktuella ansvarsområdet. Kravspecifikationen bör utgå från det 
behov som kan finnas i verksamheten inom t.ex. den följande 3-års perioden. 
 
Innan kravspecifikationen fastställs ska den behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp. 
 
Intern eller extern rekrytering 

Med intern rekrytering avses att enbart redan tillsvidareanställda samt personer med s.k. LAS-
företräde har möjlighet att konkurrera. Den tillsvidareanställde kommer dock i första hand. 
 
Intern rekrytering kan användas bl.a. om arbetsgivaren anser att den eftersökta kompetensen redan 
finns i organisationen och arbetsuppgifterna därför kan leda till en utveckling i arbetet för någon redan 
anställd eller om arbetsgivaren anser att rekryteringen kan leda till att en tjänst i organisationen kan 
dras in. 
Arbetsrättsligt är en internrekrytering oftast inte en nyrekrytering utan ska ses som en förändring av 
arbetsuppgifter inom ramen för den anställning personen redan har.  
 

Anm. Exempel 
 
Ett vårdbiträde med tillsvidareanställning på Ringelsta som genom en internannons söker en 
tillsvidareanställning som vårdbiträde på Lärkan är egentligen inte en nyrekrytering eftersom det nya arbetet 
ligger inom arbetsgivarens s.k. arbetsledningsrätt. Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren kan beordra 
vårdbiträdet att arbeta på Lärkan eftersom det arbetet ligger inom vårdbiträdets arbetsskyldighet. Om åtgärden 
inte är tillfällig ska beslutet föregås av sedvanlig samverkan eller förhandling. 

 
Med extern rekrytering avses att alla, oavsett om de är anställda eller inte, kan söka jobbet. 
 
Vid extern rekrytering finns ofta personer med företrädesrätt enl. Lagen om anställningsskydd (LAS). 
I en sådan situation är arbetsgivarens möjlighet att fritt välja bland de sökande starkt begränsad. 
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Vid både intern och extern rekrytering måste den som rekryterar ta hänsyn till bestämmelserna i AB 
som ger deltidsanställda vissa möjligheter till ökad sysselsättningsgrad.  
 
Annonsering 

Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras antingen internt eller externt. Undantag från 
annonsering kan göras i följande fall: 
 

 Om det finns arbetstagare med företräde till högre sysselsättningsgrad eller företrädesrätt enl. 
LAS och överenskommelse träffas med berörd facklig organisation. 

 Om anställningen behöver disponeras för omplacering eller för anställning av arbetstagare med 
lönebidrag. 

 Efter särskild överenskommelse med berörd facklig organisation. 
 
Alla lediga jobb ska anmälas (särskild blankett finns) till löneenheten eftersom all annonsering ska 
samordnas. Avsikten är att minimera annonskostnaderna samt att annonserna får ett visst 
"standardutförande" eftersom platsannonsering är en del av kommunens "marknadsföring". 
 
Att de lediga jobben anmäls till löneenheten medför också att personalkonsulenten vet vilka lediga 
jobb som finns i samband med omplaceringsutredningar m.m. 
Löneenheten ansvarar för att de lediga jobben anmäls till Arbetsförmedlingen. 
Respektive verksamhet svarar för sina egna annonskostnader. 
 
När ansökningstiden gått ut är det en fördel om den sökande kan få ett skriftligt meddelande om att 
ansökan kommit in samt hur tidplanen för rekryteringsarbetet ser ut. 
 
Första urval 

Till grund för det första grovurvalet bland de sökande ska den upprättade kravspecifikationen ligga. 
Det är den som i grunden ska matchas mot ansökningarna för att avgöra hur många av de sökande som 
ska granskas närmare och så småningom kallas till intervju. Är man osäker i grovurvalet kan man t.ex. 
ta telefonkontakt med den sökande för att göra en första telefonintervju. Den kan omfatta 
frågeställningar som ger ett första svar på frågor som t.ex. vilket motiv den sökande har, vilka 
nuvarande arbetsuppgifter hon/han har, oklarheter i ansökningshandlingarna m.m.. Det är oerhört 
viktigt att frågeställningarna är väl genomtänkta innan kontakt tas med den sökande så att man 
verkligen får svar på de frågor som finns och att svaren kan bli en del i grovurvalet. 
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Referenstagning 

Referenstagning är en helt nödvändig del i rekryteringen. Det är dock en svår och grannlaga uppgift 
som ger många möjligheter till misstag. Det man som referenstagare hela tiden måste ha med sig i 
arbetet är att den sökande självfallet uppger referenser som troligen ger positiva omdömen. 
 
Vid referenstagning är det viktigt att i förväg tänka igenom och skriva ner vilka frågeställningar man 
vill ha besvarade. Om möjligt ska man använda så likartade frågeställningar som möjligt till samtliga 
referenter. Detta för att man i efterhand ska ha en möjlighet att jämföra och utvärdera de olika svaren 
på ett någorlunda objektivt sätt. 
Det viktigaste vid referenstagning är att i förväg genomarbeta frågeställningarna så att frågorna är så 
kallade “öppna frågor“ d.v.s. frågor som inte avslöjar vilket svar man vill ha. "Öppna frågor" ger också 
den referenten tillfälle att berätta mer fritt om den sökande. 
 
Anställningsintervju 

Vilka sökande som ska kallas till intervju är ingen förhandlingsfråga men den / de fackliga 
organisationer som är berörda av rekryteringen ska få möjlighet att lämna förord avseende vilka 
sökande som ska kallas till intervju. 
 
Det är normalt inte meningsfullt att kalla mer än 3 - 5 sökande till intervju. 
 
Arbetsgivare och fack kan ha gemensamma eller skilda anställningsintervjuer. Vilket som väljs avgörs 
utifrån den tjänst som är aktuell och hur många personer, från arbetsgivare och fack, som ska delta. 
 
En intervju är till för både den sökande och arbetsgivaren. Det är det tillfälle då information ska 
utbytas mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det är således viktigt att arbetsgivaren anstränger sig 
för att ge en så konkret bild som möjligt av vilka krav och förväntningar som arbetsgivaren har på den 
som ska anställas. 
 
Den som ansvarar för intervjun måste välja en lokal där man får vara ostörd. Telefoner ska vara 
avstängda och oanmälda besök får inte förekomma. De som deltar i intervjun får aldrig lämna lokalen 
så länge intervjun pågår eftersom det, av den sökande, kan uppfattas som om att hon / han inte längre 
är intressant. 
 
En anställningsintervju måste vara noga förberedd. Det är således mycket viktigt att intervjuaren gjort 
en "frågemall" på samma sätt som vid referenstagning. På det sättet kan intervjuaren styra intervjun så 
att frågeställningar kommer i den ordning som intervjuaren tänkt sig. Är man flera som intervjuar 
måste man i förväg komma överens om vem som ska leda intervjun så att inte eventuell planläggning 
av frågeställningar äventyras genom att t.ex. vissa frågeställningar kommer för tidigt. 
 
För att arbetsgivaren ska kunna få ut så mycket information som möjligt om den sökande är det viktigt 
att man tillämpar frågeställningar som är av typen "öppna frågor". 
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Tester 

Det blir allt vanligare att arbetsgivare på olika sätt samarbetar med rekryteringskonsulter speciellt om 
rekryteringen avser chef på utsatta positioner. Ett hjälpmedel som då kan vara aktuellt är tester av 
olika slag. Tester användas som ett komplement till referenser och intervjuer men kan aldrig bli det 
som ensamt avgör en rekrytering. Den som avser att använda sig av tester ska först ta kontakt med 
personalchefen. 
 
Beslut 

Behandlingen av anställningsfrågan efter det att intervjuer är genomförda beror på om den aktuella 
tjänsten avser chefsbefattning. 
 
Ej chef 

Den / de fackliga organisationerna lämnar sitt förord för den de anser ska anställas varefter 
arbetsgivaren har att fatta beslut i anställningsfrågan. 
 
Chef 

Eftersom arbetsgivaren, enl. MBL, är förhandlingsskyldig innan beslut om tillsättning av chef fattas 
ska arbetsgivarens förslag till tillsättning behandlas antingen i en samverkansgrupp eller i en direkt 
MBL - förhandling. När frågan är färdigbehandlad i samverkansgrupp eller efter MBL - förhandling 
kan arbetsgivaren fatta beslut i anställningsfrågan. 
 
Vem som formellt fattar beslut framgår av delegationsordningen. 
 
 
 
Rekryteringsgång vid vikariat och visstidsanställningar 
 
Vakansprövning 

Alla vikariat som uppstår ska noggrant prövas innan beslut om vikariebesättning fattas. En 
vakansprövning vid en frånvaro (sjukfrånvaro, semester, tjänstledigheter m.m.) kan inte göras på 
samma sätt som när en person slutat. Den kan dock innebära att arbetsuppgifter omfördelas så att ett 
vikariat kommer att innebära en anställning med lägre sysselsättningsgrad än vad den frånvarande har. 
Detta kan dock lätt komma i konflikt med målsättningen att anställningar i möjligaste mån ska vara 
heltidsanställningar. Målet om heltidsanställningar kan dock inte vara överordnat det faktiska behovet 
av arbetskraft i verksamheten. 
 
Innan beslut fattas om vakanssättning alternativt beslut om att förändra eller ej besätta vikariatet ska 
frågan behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp. 
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Kravspecifikation 

Vid vikariatsanställningar är kravspecifikationen normalt given. Det är densamma som för den 
tillsvidareanställde som ersätts. 
 
Vid andra visstidsanställningar än vikariat ska kravspecifikation upprättas som vid en 
tillsvidareanställning. 
 
Intern eller extern rekrytering 

Se ”Rekrytering vid tillsvidareanställning”. 
 
Annonsering 

Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras antingen internt eller externt. Undantag från 
annonsering kan göras i följande fall: 
 

 Om det finns arbetstagare med företräde till högre sysselsättningsgrad eller före-trädesrätt enl. 
LAS och överenskommelse träffas med berörd facklig organisation.  

 
Inom Vision:s och Kommunals avtalsområde gäller följande: 
 

Tjänster som är längre än 14 dagar och kortare än 6 månader kan direkt erbjudas till 
företrädesberättigad enligt LAS-listan. Vikariat som förlängs med max 2 månader kan erbjudas direkt 
till den som redan vikarierar på tjänsten oavsett vilken plats personen har på LAS-listan. 
 
Innan ”direkterbjudande” till företrädesberättigad görs ska chefen ta hänsyn till de personer på 
arbetsstället som skriftligt begärt högre sysselsättningsgrad enligt bestämmelserna i AB . 
 

 Om anställningen behöver disponeras för omplacering eller för anställning av arbetstagare med 
lönebidrag behöver annonsering inte ske.  

 Efter särskild överenskommelse med berörd facklig organisation.  
 
Alla lediga jobb ska anmälas (särskild blankett finns) till löneenheten eftersom all annonsering ska 
samordnas. Avsikten är att minimera annonskostnaderna samt att annonserna får ett visst 
"standardutförande" eftersom platsannonsering är en del av kommunens "marknadsföring" 
 
Att de lediga jobben anmäls till löneenheten medför också att personalkonsulenten vet vilka lediga 
jobb som finns i samband med omplaceringsutredningar m.m. 
Löneenheten ansvarar för att de lediga jobben anmäls till arbetsförmedlingen (tvingande lag).  
Respektive verksamhet svarar för sina egna annonskostnader. 
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Vid vikariat är den vanligaste rekryteringsvägen att erbjuda den person som står först på LAS-listan 
det lediga jobbet. 
 
Inom Kommunals och Vision:s avtalsområde aktiverar den företrädesberättigade sin företrädesrätt 
genom att söka ledigt arbete. 
 
Första urval 

Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik ”Första 
urval”. 
 
Referenstagning 

Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik 
”Referenstagning”. 
 
Anställningsintervju 

Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik 
”Anställningsintervju”. 
 
Beslut 

Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, underrubrik 
”Beslut”. 
 
Att tänka på vid vikariats- och visstidsanställningar 

Eftersom vikariat oftast tillsätts genom att den s.k. LAS-listan finns några saker som man som chef 
måste ägna viss uppmärksamhet åt. 
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Som chef måste man också vara uppmärksam på om en person som ska anställas som vikarie har 
tidigare anställningstid hos kommunen. Även om en person tidigare inte varit anställd inom en chefs 
område kan personen ha anställningstid inom annan verksamhet som den får tillgodoräkna sig och kan 
på så sätt, utan att chefen avsett det, erhålla erforderligt antal anställningsdagar så att företrädesrätt 
uppstår. 
 
 
Tillträde 
 
Tillträdesdag bestäms genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Normalt har 
arbetsgivaren angett en viss tillträdesdag och arbetstagaren accepterar detta. 
Om redan tillsvidareanställd ska byta arbetsuppgifter får berörda chef komma överens om 
tillträdesdag. 
 
 
Introduktion 
 
Det är mycket viktigt att den nye medarbetaren, såväl visstids- som tillsvidareanställda, får en väl 
genomtänkt introduktion i sitt nya arbete. Om det är möjligt kan det vara bra att den nyanställde får gå 
parallellt med den som slutar. 
Respektive chef ansvarar för att introduktionen genomföres. 
Se bilaga 1 Checklista för introduktion av nyanställda. 
 
Uppföljning av rekryteringen 
 
Efter ett år ska den som svarat för rekryteringen göra en uppföljning. Denna ska visa om det 
genomförda rekryteringsarbetet blev lyckat eller ej samt dra slutsatser som kan användas vid nästa 
rekrytering. 
 
 
 
Stöd, råd eller hjälp i rekryteringsarbetet 
 
Den som behöver stöd, råd eller hjälp i rekryteringsarbetet ska vända sig till sin resultatchef eller till 
personalchefen. 
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Bilaga 1  
 
 
CHECKLISTA FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA 
 
 
Ny medarbetare: 
 
Namn: ...............................................................................................  
 
Befattning: ...............................................................................................  
 
  
 
1. Innan den nya medarbetaren kommer 
 
 Förbered medarbetarna på att en ny arbetskamrat ska börja 
 
 Utse vem som ska vara handledare för den nya medarbetaren 
 
 Gör upp ett individuellt introduktionsprogram för den nya medarbetaren 
 
 
2. När den nya medarbetaren kommer: 
 
 Visa arbetsplatsen 
 
 Presentera arbetskamrater och handledaren 
 
Informera om: 
 
 Verksamhets mål samt politisk och verkställande organisation 
 
 Den nyanställdes arbetsuppgifter 
 
 Samverkansavtalet, arbetsplatsträffar och samverkansgrupp 
 
 Arbetsmiljöfrågor och eventuella föreskrifter 
 
 Arbetstider 
 
 Lönerutiner 
 
 Eventuell tystnadsplikt 
 
 Rutiner vid sjukanmälan 
 
 Rutiner vid arbetsskada 
 
 Telefonkulturen på arbetsplatsen 
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 Fackliga företrädare 
 
 Eventuella hjälpmedel i verksamheten 
 
 Planera nödvändig utbildning i t.ex. ergonomi 
 
 Boka tid för uppföljning av introduktionen. Uppföljning bör ske inom 2 veckor 
 
3. Övrigt: 
 
 Specifika frågor för arbetsplatsen 
 
 
4. Medarbetarens ansvar och skyldigheter 
I och med att arbetstagaren accepterat att arbeta hos oss har hon / han också accepterat och tagit på sig 
det ansvar och de skyldigheter som följer med anställningen. 
 
Betona bl.a. följande: 
 
 En anställning förutsätter att medarbetaren förstår, accepterar och arbetar för verksamhetens 

fastställda mål och handlingsplaner 
 
 En anställning förutsätter att medarbetaren är medveten om att hon/han inte är garanterad 

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

 
 En anställning förutsätter att medarbetaren är aktivt deltagande i medarbetarsamtal och 

arbetsplatsträffar 
 
 En anställning förutsätter att medarbetaren sätter sig in i de regler och bestämmelser som avser 

arbetsmiljön samt hur arbetsmiljöarbetet är organiserat 
 
 En anställning förutsätter att medarbetaren sätter sig in i hur rehabiliteringsplanen fungerar samt 

vem medarbetaren ska vända sig till vid problem 
 
 En anställning förutsätter att medarbetaren förstår vikten av att utveckla sig själv och sitt eget 

arbete 
 
 
Ansvarig chef  Medarbetarens bekräftelse på att  
som genomfört introduktionen: hela introduktionen är genomförd 
 
 
Datum:  ..................................................................................... ..................................................................................... 
 
Namn:  ..................................................................................... ..................................................................................... 
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14. RÖKPOLICY 
 
 
Syftet med policyn är att stödja kommunen i sitt hälsofrämjande arbete med personalen. 
Ett avgörande skäl att arbeta för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på 
varje arbetsplats. Rökningens starkt negativa effekter på hälsan är känd sedan länge.  Redan idag styrs 
kommunen av tobakslagen genom att kommunen har rökfria arbetslokaler. 
 
En rökfri arbetsplats innebär att ingen medarbetare ska utsättas för direkt eller indirekt (passiv) 
rökning eller röklukt inom Arvidsjaurs kommuns alla lokaler och dess närområde(såsom entréer, 
skolgårdar). Rökpolicyn innebär att ingen röker under arbetstid. Med arbetstid avses den tid man 
tjänstgör, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid. 
 
De rökare som vill ha hjälp att sluta ska stimuleras till detta och erbjudas information, rökavvänjnings- 
kurser och nikotinhjälpmedel. Den anställde ersätts med 75 % av faktisk kostnad av arbetsgivaren, 
dock max tre månader.  
För att lyckas uppnå målet; ”Arvidsjaurs kommun – en rökfri arbetsplats”, är det angeläget att alla 
medarbetare känner medansvar, men det direkta ansvaret åligger dock närmaste chef. I nuläget är inga 
sanktioner planerade. Policyn ska stötta och hjälpa – inte stjälpa!  
 
Inom socialtjänsten utförs många gånger arbete i den enskildes hem. Att införa rökförbud för dessa 
brukare är inte möjligt. I socialtjänstens uppdrag kan ibland ligga att hjälpa den enskilde att just röka. 
Den inbyggda konflikt som ibland finns mellan uppdraget att tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå och arbetstagarens arbetsmiljö får lösas från fall till fall. Målet är att erbjuda alla en rökfri 
arbetsmiljö. 
Att kommunen är rökfri ska belysas också i platsannonser och vid rekrytering samt ingå som 
information vid introduktion. 
 
Mål 

 En rökfri arbetstid. Rökfri arbetstid är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga  

 Att kommunens kunder, brukare, elever m fl. inte ska behöva komma i kontakt med rök 

 Att arbetet med förebyggande åtgärder leder till att anställda inte börjar använda tobak 
 

Grundregel 

 Det är inte tillåtet att röka på arbetstid. Lunchrasten räknas inte som arbetstid 

 Det är chefens ansvar att se till att grundregeln följs 
 

Medel 

 Förebyggande insatser (information, rökslutarkurser och nikotinhjälpmedel). Snus bör absolut 
inte rekommenderas som rökavvänjningsmedel. Arvidsjaurs kommun subventionerar 
nikotinhjälpmedel till 75 % under max tre månader. Subventionen beskattas som en förmån av 
den enskilde medarbetaren 

 För att lyckas uppnå målet - en rökfri arbetsplats, är det angeläget att alla medarbetare inom 
Arvidsjaurs kommun känner ansvar 

 Arbetsplatsprogram upprättas av och anpassas till respektive arbetsplats utifrån policyn (var 
ska man röka? klädbyte? mm)  
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 66 
 
 

 
 
Riktlinjer för flaggning 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ./. 
 

Ks § 53  Dnr 00248/2011 003
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Tycker att det är rent ut sagt pinsamt det som sker på kommunen 
angående flaggningen. Det flaggas inte på allmänna flaggdagar och 
då det flaggas så sitter flaggen uppe hela natten. Detta inträffande 
senast natten mellan 11 till 12 april. Har varit artikel om detta i både 
Norran och Piteå-Tidningen och är ingen bra reklam för Arvidsjaur. 
Folk skrattar och funderar ”hur svårt kan det vara?”. 
Enligt uppgift jag fått från bl.a. Arméns Jägarbataljon finns det före-
skrifter hur flaggning ska skötas och är inte flaggan ordentligt 
upplyst ska den halas ner enligt de föreskrifter som finns. 
 

Så mitt förslag är att kommunen ser över de rutiner man har idag 
som inte verkar fungera speciellt bra så att det åtminstone flaggas 
korrekt då det flaggas, och att flaggning sker på allmänna 
flaggdagar. Man kanske ska göra ett avtal med Arméns Jägarbataljon 
om inte kommunen själva kan lösa problemet. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 § 78 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsens kansli för översyn av kommunala 
riktlinjer vid flaggning bland annat utifrån ev. lagstiftning och föreskrifter. 
 
Utredare Ann Engberg har inlämnat yttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avge svar enligt bilaga till protokollet. 
 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 53. 1 (2) 
 
 
 
 

 

Svar på medborgarförslag  
 
Rutiner för flaggning 
 
Ett medborgarförslag angående de kommunala rutinerna vad gäller flaggning har 
inkommit:  
 
Tycker det är rent ut sagt pinsamt det som sker på kommunen angående flaggningen. 
Det flaggas inte på allmänna flaggdagar och då det flaggas så sitter flaggan uppe 
hela natten. Detta inträffade senast natten mellan 11 till 12 april. Har varit artikel 
om detta i både Norran och Piteå-Tidningen och är ingen bra reklam för Arvidsjaur. 
Folk skrattar och undrar ”hur svårt kan det vara?” Enligt uppgift jag har fått från 
bl.a Arméns Jägarbataljon finns föreskrifter hur flaggning ska skötas och är inte 
flaggan ordentligt upplyst ska den halas enligt de föreskrifter som finns. Så mitt 
förslag är att kommunen ser över de rutiner man har idag som inte verkar fungera 
speciellt bra så att det åtminstone flaggas korrekt då det flaggas, och att flaggning 
sker på allmänna flaggdagar. Man kanske ska göra ett avtal med Arméns 
Jägarbataljon om inte kommunen kan lösa problemet. 
 
Flaggning är en relativt ny företeelse i Sverige. Först i början på förra seklet spreds 
bruket utanför militära och kungliga kretsar. Flaggan används numera förutom på 
allmänna flaggdagar för att fira eller högtidlighålla speciella händelser. Trots att 
flaggning har ett mycket starkt symbolvärde och att flaggor kan väcka starka 
reaktioner hos många finns inget enhetligt nationellt regel- eller lagverk vad gäller 
dess bruk. Det är med andra ord upp till varje organisation att utforma egna 
föreskrifter kring detta, och det är med stor säkerhet dylika organisationsspecifika 
föreskrifter medborgarförslagsställaren hänvisar till. Arvidsjaur kommun saknar egna 
föreskrifter vad gäller flaggning, vilket har vållat huvudbry och, tyvärr, rubriker. Inte 
heller finns någon särskild budget för frågan.  
 
Flaggning i Sverige regleras genom en lag1 och två förordningar2, men ingen av 
dessa behandlar flaggbruk. Med tiden har däremot viss praxis3 vuxit fram. De 
behandlar bland annat sådant som tider för hissning och firning, förvaring och 
procedurer vid utländsk flaggning. I det här fallet hämtas uppgifter om flaggbruk ur 
skriften Flaggan och Fanan som utges av Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Stiftelsens 
huvudmän är Sveriges landshövdingar som tillsätter styrelsen.  
 

                                                 
1 Lag (1982:269) om Sveriges flagga 
2 Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, Förordning (1983:826) riktlinjer om färgnyanserna på Sveriges flagga. 
3 http://www.nationaldagen.se/sveriges-flagga/flaggregler  Hämtad 2011-07-05, 17.15,  Tollin, Flaggan och fanan, Liber 1986. 
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Flaggdagar 
Sveriges flaggdagar definieras i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. Det 
finns numera 16 årligen återkommande flaggdagar, samt dag för val till riksdag som 
infaller vart fjärde år. I övrigt är det tillåtet att flagga på högtidsdagar inom orten och 
familjen. Till detta ska läggas förekomsten av olika minoriteters flaggdagar. 
Eftersom Arvidsjaur sedan 2010 är samisk förvaltningskommun ska även de samiska 
flaggdagarna4 tas i beaktande inom ramen för samisk förvaltning.  
 
Praxis 
Flaggan bör, som symbol för vår nation, behandlas med respekt vilket bland annat 
innebär att den inte ska släpa i backen när man hissar eller firar den. Det innebär 
dock inte att det är olagligt om den sitter uppe eller tas ner utöver de 
rekommenderade tiderna (från soluppgång till solnedgång) men rekommendationen 
är att den i så fall belyses den under dygnets mörka timmar.  
 
Arvidsjaurs kommun 
Flaggning på allmänna flaggdagar, samiska flaggdagar och vid kommunfullmäktiges 
sammanträden är verksamhetsfrågor. Extra kostnad för allmänna flaggdagar vid 
kommunhusets flaggstänger är idagsläget cirka 6 000 SEK per år och kostnaden för 
samiska flaggdagar beräknas till ungefär samma summa.  
 
Vissa kommuner hyr ut flaggor och upplåter, efter ansökan till vederbörlig instans, 
användandet av kommunala flaggstänger till utomkommunala organisationers 
flaggning5.  
 
Förslaget är att införa ett liknande system även för Arvidsjaurs del, där den 
verksamhet eller organisation som önskar flaggning på dagar utöver allmänna 
flaggdagar, samiska flaggdagar och vid kommunfullmäktiges sammanträden själv får 
kvittera ut flaggan och ansvara för att flaggning utförs enligt gällande praxis. 
Kommunen bör inte ta ut någon avgift för detta, men den som kvitterar ut en flagga 
är också ansvarig för den och ska ersätta förkommen eller förstörd utrustning i 
samband med flaggningen. 
 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 

 

                                                 
4 http://www.sametinget.se/1497, Hämtad 2011-12-27, 11.05 
5 Riktlinjer för flaggning – Umeå kommuns flaggstänger i Umeå tätort, KS/AU 2008-05-20 § 174 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13 67 
 
 

 
 
Utvärdering av 
medborgarförslag 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 

Ks § 54 Dnr 00006/2012 101
 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-10-20 § 75 att införa möjlighet för 
folkbokförd att väcka ärende i kommunen, s.k. medborgarförslag. 
Möjligheten till medborgarförslag infördes från och med 2004-01-01. 
 
En utvärdering av medborgarförslag i Arvidsjaurs kommun för år 2010 och 
2011 har upprättats. 
 
Diskussion fördes vid arbetsutskottets sammanträde om att korta 
beredningstiden för medborgarförslag. 
 
Enligt kommunallagen ska inkomna medborgarförslag anmälas vid närmast 
följande fullmäktigesammanträde. Där bestämmer fullmäktige om förslaget 
får ställas och vem som ska besluta om förslaget. Fullmäktige kan välja att 
lämna förslaget till nämnd för beredning och beslut. Beslutet ska i sådana 
fall redovisas som delgivning till fullmäktige. Det går därför inte att direkt 
lämna över beredningen av ett medborgarförslag till nämnd, utan förslaget 
måste först passera fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad utvärdering enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 54. 1 (2) 
 
 
 
 
 

Utvärdering av medborgarförslag 2010 och 2011 
 
Arvidsjaur kommun erbjuder sedan åtta år tillbaka möjligheten att inlämna 
medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 att vid kommande 
utvärderingar förteckna alla positivt behandlade medborgarförslag, för att sedan informera 
om detta på kommunens hemsida samt i kommunens informationsblad. Eftersom 
medborgarförslagen ofta har relativt lång behandlingstid är de många gånger inte 
färdigbehandlade vid årsskiftets utvärdering. För att skapa översikt redovisas därför 
medborgarförslagen för de två senaste åren vid varje utvärdering. Med detta följer 
förhoppningsvis en tydligare bild av hur medborgarförslagen behandlas i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Få inlämnade idéer till Arvidsjaurs kommun har fått bifall under de år som 
kommuninnevånarna har haft möjlighet att lämna medborgarförslag. De allra flesta avslås 
eller erhåller ett yttrande. Yttranden har exempelvis innehållit information om att 
inlämnade förslag redan beaktats av kommunen och/eller är planerade i framtiden.  
 
Från och med 2010 års utvärdering redovisas dessa därför i en egen kategori. 
 
2010 
Under 2010 inkom 19 medborgarförslag som hittills resulterat i följande: 
 
2 behandlas inte som medborgarförslag 
 
4 bifall:  
 Frisbeegolfbana 
 Avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling för IFK Alpinas tränare och 

aktiva barn och ungdomar 
 Upprustning av tennisplan på Nyborgsheden 
 Höst-, sport- och påsklovsbadkort vid Centrumbadet 

 
6 avslag: 
  Inga master i närheten av bostadsområden 
  Tidiga skidspår i Arvidsjaur - en affärsidé 
  Upphävande av beslut mot segregation 
  Farthinder korsningar vid Sten Laestadiusvägen 
  Kritik mot placering av telekommunikationsanläggning / mast vid vattenverk 
  Ramp, trafikljus samt vägskylt 
 
4 Yttranden: 
  Förbud mot skoterkörning på skidspår 
 Upprustning av gamla badet vid Nyborgstjärn 
 Aktiviteter för småbarnsfamiljer vid Centrumbadet 
  Förvaltning av fisket i Nyborgstjärn 
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3 väntar på beslut: 
  Klocka samt termometer på torget(Återremitterat) 
  Översyn av kostnader vid  tillämpning av regler för uthyrning av kommunens 

lokaler(Återremitterat) 
  Cykelbana / cykelpark 
 

2011 
Under 2011 inkom 22 medborgarförslag som hittills resulterat i följande: 
 
2 behandlas ej som medborgarförslag: 
 Tillgång till trottoarer  
 Djurskyddspolis i Arvidsjaurs kommun 
 
1 bifall: 
 Avlägsnande av rökrutor på Sandbackaskolans skolområde 
 
1 avslag: 
 Ingen upphandling och inköp av burägg  
 
2 yttranden: 
 Upprustning/renovering av Ringelhallen/Ishallen 
 Restaurangutbildning med riksintag vid Sandbackaskolan 
 
16 väntar på beslut, är under beredning:   
 Kraftfullt agerande för start av gruvdrift i södra kommundelen 
 Webbkamera 
 Ungdomsgården Galaxen till Tillväxtenheten 
 Anläggning som övertas gemensamt via samfällighet eller förening gällande 

gemensam vägbelysning ges möjlighet att inhandla lågenergiarmaturer till halva 
kommunens självkostnadspris 

 Protester mot byggande av nytt kärnkraftverk i Finland 
 Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil 
 Elektroniskt tidtagarsystem till Gåsrundan 
 Rutiner för flaggning 
 Klocka på Storgatan (Återremitterat tillsammans med MBF från 2010) 
 Besparing genom nedsläckning av offentlig belysning 
 Spel/ungdomshall 
 Tidsbegränsning för uppskjutning av raketer under nyårshelgen (ordningsstadga)  
 Kilometermärkning av Ringleden 
 Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel 
 Förklaring av Arvidsjaur som vindkraftsfri kommun  
 Fri tillgång för föreningar till lokaler samt kök i Medborgarhuset  
 
 

Hur utfallet blir för de medborgarförslag som väntar på beslut redovisas vid nästa års 
utvärdering. 
 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 
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Utvärdering 2011-  
Allmänhetens 
förslagsbrevlåda på 
kommunens hemsida 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 

Ks § 55 Dnr 00012/2012 101
 
Arvidsjaurs kommun har sedan halvårsskiftet 2010 permanentat försöket 
med en öppen förslagsbrevlåda på hemsidan. Bakgrunden var ett 
medborgarförslag om behovet av ett diskussionsforum för allmänheten och 
målet är att brevlådan ska fungera som en del i ett kontinuerligt 
förbättringsarbete från kommunens sida. 
 
Utvärdering av verksamheten under 2011 har upprättats av utredare Ann 
Engberg. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med godkännande lägga utvärderingen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 55. 1 (2) 
 
 
 
 
 

Utvärdering av Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida 
 
Via förslagsbrevlådan kan allmänheten under rubrikerna beröm, förslag, klagomål och 
övrigt kommunicera frågor och synpunkter. Under 2011 har 55 inlägg kommit in. Av dessa 
har 37 stycken fått svar på hemsidan. Ett visst antal av de som inte fått svar på hemsidan 
har fått det personligen eller så har samma ärende redan besvarats ett flertal gånger. Det är 
också relativt vanligt att samma inlägg kommer upp till tre gånger samtidigt. Det är alltså 
ett fåtal där något svar inte har gått ut till förslagsställaren och när det händer beror det 
ibland på en låg nivå på synpunkterna att ett svar inte kan offentliggöras utan att äventyra 
den personliga integriteten på individnivå. Inläggen spänner över ett stort antal ärenden 
men fritid och fritidsanläggningar har tilldragit sig överlägset mest intresse.  
 
Yngre väljer gärna att använda förslagsbrevlådan som kommunikationskanal. Det man kan 
se är att fritidsfrågor och anläggningar ligger de yngre speciellt varmt om hjärtat. Förslagen 
har bland annat resulterat i att halva Nyborgsskolans fotbollsplan kommer att hållas spolad 
för skridskoåkning då ett flertal olika förslagsställare påtalat att de saknade möjlighet till 
fri skridskoåkning utomhus. Många av förslagen har handlat om behovet av en skateramp 
eller cykelpark, vilket också förts vidare för behandling. Detta kan vara en mycket bra 
övning i demokrati och göra att tröskeln för att ta kontakt och framföra sina synpunkter 
eller odla ett intresse för dessa frågor inte blir så hög inför framtiden. För att detta ska bli 
resultatet är det dock av största vikt att svaren är seriöst underbyggda och kommer 
förslagsställaren tillgodo i rimlig tid.  
En annan slutsats är att den här kommunikationskanalen är bra för att individer ska kunna 
kommunicera men samtidigt välja att vara anonyma. Det är en viktig funktion, både 
demokratiskt såväl som ur arbetsrättsynpunkt. En del av frågorna som kommit in har med 
all säkerhet inte ställts utan den här möjligheten.  
 
Överlag går det bra att få svar från tjänstemannahåll inom rimlig tid. De gånger svaren 
dröjer eller uteblir finns det två huvudsakliga orsaker: hög arbetsbelastning och att man 
ibland väljer att lämna svaren direkt till förslagsställaren individuellt. Detta är naturligtvis 
bara möjligt i de fall där kontaktinformation lämnats. Under 2011 är det bara en fråga som 
lämnats till en politiker för svar och den frågan togs vidare för behandling. 
En annan slutsats är att den här kommunikationskanalen är bra för att individer ska kunna 
kommunicera men samtidigt välja att vara anonyma. Det är en viktigt funktion, både 
demokratiskt såväl som ur arbetsrättsynpunkt. En del av frågorna som kommit in har med 
all säkerhet inte ställts utan den här möjligheten.  
 
Överlag går det bra att få svar från tjänstemannahåll inom rimlig tid. De gånger svaren 
dröjer eller uteblir finns det två huvudsakliga orsaker: hög arbetsbelastning och att man 
ibland väljer att lämna svaren direkt till förslagsställaren individuellt. Detta är naturligtvis 
bara möjligt i de fall där kontaktinformation lämnats. Under 2011 är det bara en fråga som 
lämnats till en politiker för svar och den frågan togs vidare för behandling. 
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Förslagsbrevlådan ligger på www.arvidsjaur.se 
Flik: Kommun/Politik 
Länk: Förslagsbrevlåda 
 
Totalt inkomna e-brev med frågor under 2011: 55 st. 
(Varav ett stort antal dubbletter samt vissa svar som gått direkt till frågeställaren.) 
 
Besvarade via hemsidan: 37 st, fördelade enligt följande 
Avfall och återvinning: 1 
Administrativa frågor: 2 
Bygga och bo: 2 
Gator, torg och parker: 3 
IT/Webb: 3 
Kost: 2 
Kultur, Fritid och Fritidsanläggningar: 12 
Personalfrågor: 4 
Stadsnätet: 2 
Skola, Förskola och Utbildning: 3 
Socialtjänsten: 2  
Turism: 2 
 
Vissa frågor finns under fler än en rubrik då de berör flera ämnesområden. 
 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 69 
 
 

 
 

Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen  
- Ulf Starefeldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 56  Dnr 00039/2012 102 
 
Ulf Starefeldt (m) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen på grund av utlandstjänstgöring. 
 
Sven-Olov Granlund (c) föreslår Lars Ralph (m), efter nominering från 
moderaterna, som ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Ulf Starefeldt begärt entledigande. 
att som ordinarie ledamot för moderaterna i kommunstyrelsen utse Lars 

Ralph (m). 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 70 
 
 

 
 

Entledigande som ersättare 
i socialnämnden – Ulrica 
Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 57 Dnr 00030/2012 102 
 
Ulrica Lundgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Socialdemokraterna föreslår Björn Lundberg (s) som ny ersättare i 
socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Ulrica Lundgren begärt entledigande. 
att som ersättare i socialnämnden utse Björn Lundberg. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 71 
 
 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige - 
Birger Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 58 Dnr 00038/2012 102 
 
Birger Lundberg (fp) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Birger Lundberg begärt entledigande. 
att begära ny röstsammanträkning hos Länsstyrelsen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 72 
 
 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige - 
Birger Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 59 Dnr 00038/2012 102 
 
Birger Lundberg (fp) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Birger Lundberg begärt entledigande. 
att begära ny röstsammanträkning hos Länsstyrelsen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 73 
 
 

 
 
Entledigande som ledamot 
och ordförande i 
Arvidsjaur Flygplats AB, 
ersättare i 
kommunstyrelsen samt 
ersättare i 
ekonomiutskottet 
- Tom Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 60 Dnr 00042/2012 102
 
Tom Lundberg (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot samt vice ordförande i Arvidsjaurs Flygplats AB samt som 
ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i ekonomiutskottet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Tom Lundberg begärt entledigande 
att överlämna fyllnadsval vad gäller uppdragen i Arvidsjaur Flygplats AB 

samt ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
att ta upp fyllnadsval om ersättare i ekonomiutskottet vid 

kommunstyrelsens sammanträde i mars. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-13 74 
 
 

 
 
Remittering 
 

Ks § 61  Dnr 00268/2011 009 
 
Motion - Hälsans Stig (Slí na Sláinte) ---------------------------------------------  

 
En motion har inlämnats av Lotta Åman (s) angående att anordna Hälsans 
Stig. 
 

”1995 upprättade Irland den första Hälsans Stig. Tanken var att främja 
motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Slí na Sláinte, 
som det heter på ursprungsspråket, kommer från Irish Heart Foundation. 
Tanken med Hälsans Stig är att inspirera till motion för folkhälsans skull. 
 
Hälsans Stig är en promenadslinga i flera europeiska länder med varje 
kilometer utmärkt och informationstavlor uppställda med jämna 
mellanrum. I alla länder ser skyltarna likadan ut. De tre strecken står för 
hälsan, solen och livskraften. Hälsans Stig ska passa alla. Var och en 
avgör själv hur lång promenaden blir och vandringsleden ska finnas på 
befintliga och upplysta gångvägar. 
 
I Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för 
konceptet. De har tillsammans med landets kommuner anlagt ett 100-tal 
promenad- och motionsslingor, som är placerade vid attraktiva 
promenadstråk. Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som 
frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt 
med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed 
slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan 
man börja och sluta sin promenad var man vill och ändå veta hur lång 
sträcka man promenerat. 
 
Jag vill lämna följande förslag: 
 
Att anorna Hälsans Stig i en omväxlande miljö där varje kilometer, enligt 
konceptet, är utmärkt med skyltar så det går att börja där det passar och 
sedan se på skyltarna hur lång sträcka man promenerat. 
 

Att slingan läggs förbi sevärdheter som vi har i Arvidsjaur som ex 
Lappstaden, Nyborgstjärn och Camp Gielas 
 

Att slingans längd bör vara mellan 5 km upp till 10 km. 
 

Information om Hälsans Stig ska finnas på kommunens hemsida.” 
 
 
forts. 
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Exp till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

forts. Ks § 61 
 
Det finns vissa krav för att få kallas Hälsans stig. Kultur- och fritidschef 
Kristina Grubbström har tillsammans med Leif Ståhl, tekniska upprättat 
förslag till en Hälsans Stig i Arvidsjaur med beräknad anläggningskostnad 
på 133 000 kr och driftskostnad med 10 000kr. 
 
Fritids- och kulturutskottets föreslog 2011-12-05 till kommunstyrelsen att 
avslå motionen med motivering ”Det är inte angeläget med en ”Hälsans 
stig” med tanke på det ekonomiska läget för kommunen. Det finns bra 
möjligheter till motion utan märkning av en särskild sträcka.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-16 § 26 att återremittera ärendet för 
komplettering. 
 
Motionären Lotta Åman (s) har 2012-02-01 inlämnat en rapport från möte 
med Hjärt- och Lungsjukas lokalavdelning i ärendet. Föreningen är positiv 
under förutsättning av årsmötets godkännande (2012-02-20) att bekosta 
skyltarna. Den kostnad som återstår för kommunen är tryckning av kartor, 
vilket beräknas till max 8 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  återremittera ärendet för komplettering av kostnader för underhåll och 

tryckning av skyltar. 
 
_____ 
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Näringslivsfrågor / 
Miljöfrågor 
 

Ks § 62 
 
Försvaret 
FM-logg verksamheten är under utredning. Det talas bl a om outsourcing, 
vilket kan beröra fortifikationsverkets verksamhet i Arvidsjaur.  
Jerry bevakar processen. 
 
Kapacitetsutredningen 
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda 
järnvägskapaciteten, reservspår m m. I utredningen har man glömt bort 
Inlandsbanan som utgör 10 % av Sveriges järnvägsnät. 
Kommunstyrelsens ordförande har reagerat på detta och skrivit till ansvariga 
i regeringen samt samtliga kommuner som är ägare av Inlandsbanan. 
Utredningen behandlas nu på länsnivå. 
 
Lägesrapport - Yrkeshögskolan - flyg 
Arbetet med Yrkeshögskolan fortsätter oavbrutet. Det är inte fastställt när 
ansökan ska vara inne men troligtvis under mars-april.  
 
Avreglering av flygledartjänster 
Regeringen planerar att avreglera flygledartjänster. Flygledarna är idag 
anställda av Luftfartsverket. Många flygplatser har därför påbörjat arbetet 
för att kunna sköta verksamheten själva. Flygledarna kostar Arvidsjaurs 
Flygplats 1,2 Mkr årligen. Luftfartsverkets försök att förhindra processen 
genom att överklaga avregleringen har inte godkänts. Det betyder att 
flygplatsen kan anställa flygledare själva.  
 
Pluss-Hus 
Alla anställda på Pluss-Hus är varslade. Kommunen arbetar för att hitta 
alternativa lösningar. 
 
Testverksamhet 
Ett testföretag är på gång att etablera verksamhet i Arvidsjaur. 
 
 
 
forts. 
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forts. Ks § 62 
 
Gruvnäring 
Kopparberg Mining AB prospekterar Eva-fyndigheten. Det pågår diskussion 
mellan berörd sameby och gruvbolaget.  
 
Boliden Mineral AB har beslutat att ta borrprover i Lavergruvan.  
Borrprovernas totala längd kommer att vara 10 km i diameter.  
 
Avtal om elbilar 
Arvidsjaurs kommun har efter upphandling slutit avtal om elbilar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 63 
 
 Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 1-2 2012 
 Kommunstyrelsens ekonomiutskott  §§ 1-6 2012 
 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Johnny Högberg 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2012 

 
 Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 54-55 2011 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2012 
  
 Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 1-3 2012 
  
 Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 13-14 2011 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1  2012 
 
 Camilla Freedman 
 UngdomsProjektPengar UPP §§ 1-4 2012 
 
 Erika Resin 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 1-6 2012 
 
 Leif Ståhl 
 Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 1-2 2012 
 
 Britta Lundgren 
 Yttrande till polisen angående upplåtelse av  

offentlig plats  §§ 1-1 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
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Meddelandeärenden 

Ks § 64 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Finansieringsanalys för ny Brandstation vid Polishuset 
- Heikki Kairento, 2012-01-19 
 
* Bidrag för bygdemedel – Gullöns byaförening, Dnr 119/2011     e-post 
- Länsstyrelsen 
 
* Information från Arbetsmarknadsenheten om integrationsfrågor  e-post 
- Kommunstyrelsens ekonomiutskotts delegationsbeslut 

2012-01-24 § 1 
 
* Avtal har tecknats om e-lönebesked utifrån motion inlämnad av Lotta 

Åman år 2010 om inrättande av e-lönebesked   e-post 
- Kommunchef Johnny Högberg 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
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Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jerry Johansson 1          

 2 Lotta Åman 1          

 3 Johan Lundgren 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Marcus Lundberg 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund 1          

 9 Leif Andersson 1          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Ulf Starefeldt -          
 
 
Ersättare: 

   §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jan Åge Mikalsen           

 2 Catrin Wikström           

 3 Tom Lundberg           

 4 Johnny Bäckström           

 5 Tycho Johansson           

 6 Åsa Ögren 1          

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Kristina Bäckström 1          

 11 Birger Lundberg           
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