
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2012-03-26 80 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.30. 
 
Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande 

Lotta Åman (s) 
Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Sven-Olov Granlund (c) 
Leif Andersson (c) 
Martin Nilsson (c) 
Lars Ralph (m) 
Margoth Holmkvist (v), tjg ers 

 
 
 
 
Övriga närvarande Leif Ståhl parchef, Mårten Enoksson, gatuchef, § 66 

Ann-Kristine Vinka, näringslivschef, Sara-Maria Brännström, Stina Johansson, Lärcentra § 67 
Lars-Erik Hällerstrand, kompetensutvecklare, § 67 
Ann Engberg, utredare, §§ 68-77 
Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef, §§ 69--77, 86--94 
Katarina Landstedt, föreståndare Camp Gielas § 77 
Johnny Högberg, kommunchef  
Liselott Sandström, nämndssekreterare 
Inga Sandström, nämndssekreterare 

 
 
 
Utses att justera Sven-Olov Granlund 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2012-04-02 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 65-106 
 
 ___________________________  
 Ordförande Jerry Johansson 
 
   
 Justerande Sven-Olov Granlund 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-26 
 
Datum då anslaget 2012-04-02 Datum då anslaget 2012-04-24 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 81 
 
 

Ärendeförteckning Ks § 65 Dnr 00002/2011 109
Kommunchefens rapport år 2012 
 
Ks § 66 Dnr 00009/2012 101
Verksamhetsuppföljning 2012 –Kommunalteknik, gatuenheten och parker 
 
Ks § 67 Dnr 00147/2010 008
Information - Tanzaniaprojektet 
 
Ks § 68 Dnr 00388/2010 289
Kvarteret Skogens framtida användning 
 
Ks § 69 Dnr 00349/2011 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis – Kommunstyrelsen 
 
Ks § 70 Dnr 00056/2012 042
Årsredovisning år 2011 – - kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Ks § 71 Dnr 00071/2012 042
Årsredovisning för avfallsverksamheten år 2011 
 
Ks § 72 Dnr 00071/2012 042
Årsredovisning för Stadsnätet år 2011 
 
Ks § 73 Dnr 00066/2012 049
Internkontrollplan för 2012 – Kommunstyrelsen  
 
Ks § 74 Dnr 00005/2012 312
Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel (Medborgarförslag) 
 
Ks § 75 Dnr 00044/2012 102
Arvidsjaurs kommuns representant i Leader Lappland 
 
Ks § 76 Dnr 00059/2012 102
Nominering till Pite Älv Ekonomisk förenings styrelse år 2012-2013 
 
Ks § 77 Dnr 00023/2011 049
Ekonomisk översyn av frivilliga icke lagstadgade verksamheter – Camp 
Gielas 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 82 
 
 

 
 

forts. 
 
Ks § 78 Dnr 00073/2012 008
Medfinansiering av projekt "Attraktiva platser för tillväxt" - Akademi Norr 
 
Ks § 79 Dnr 00038/2012 102 
Entledigande som ersättare i kommunala rådet för funktionshindrade 
 – Birger Lundberg 
 
Ks § 80 Dnr 00042/2012 102
Val av ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott samt ks-representant i 
arbetsgrupp för förvaltningsområdet för samiska språket 
 
Ks § 81 Dnr 00085/2011 614
Redovisning - Finansiering av stipendier och reseersättningar för 
genomförda examensarbeten år 2011 - Akademi Norr 
 
Ks § 82 Dnr 00065/2012 051
Taxa för renhållning (avfallshantering) samt  
Renhållningsordning / renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 83 Dnr 00037/2012 003
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur 
 
Ks § 84 Dnr 00249/2011 304
Förklaring av Arvidsjaur som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag) 
 
Ks § 85 Dnr 00378/2011 001
Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten (Medborgarförslag) 
 
Ks § 86 Dnr 00055/2012 042
Bokslut och årsredovisning år 2011 för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 87 Dnr 00067/2012 042
Disposition av årets resultat 2011 
 
Ks § 88 Dnr 00068/2012 042
Investeringsredovisning för år 2011 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 83 
 
 

 
 

forts. 
 
Ks § 89 Dnr 00069/2012 042
Ombudgetering av 2011 års investeringar till 2012 samt reviderad 
finansieringsbudget 
 
Ks § 90 Dnr 00070/2012 045 
Rambeslut om upplåning 2012 
 
Ks § 91 Dnr 00071/2012 042
Årsredovisning för VA-verksamheten år 2011 
 
Ks § 92 Dnr 00035/2012 046
Årsredovisning 2011 för förvaltade fonder 
 
Ks § 93 Dnr 00224/2009 106
Årsredovisning gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
Ks § 94 Dnr 00016/2012 042
Finanspolicy för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 95 Dnr 00058/2012 446
Regler för bidrag vid utförande av enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
inom Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 96 Dnr 00084/2012 055
Avskrivning av fordran 
 
Ks § 97 Dnr 00043/2012 214
Detaljplan för Laxbäcken 1:18, del av Laxbäcken 1:1 - Nordlundaheden 
 
Ks § 98  Dnr 00268/2011 009 
Motion - Hälsans Stig (Slí na Sláinte) 
 
Ks § 99 Dnr 00054/2012 102
Val av ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Kommunföretag AB 
 
Ks § 100 Dnr 00042/2012 102
Val av ledamot och ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB, ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
forts.  
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 84 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remittering 
 
 

forts. 
 
Ks § 101 Dnr 00053/2012 102
Val av ledamot och ordförande i valnämnden, ledamot och vice ordförande i 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, ledamot och ordförande i 
Arvidsjaurs Energi AB samt stämmoombud för Arvidsjaur Test & Training 
 
Ks § 102 Dnr 00083/2012 102
Val av ledamot i socialnämnden, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
ersättare i miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden  
 
Ks § 103 Dnr 00057/2012 053
Hyreshöjning i kommunens bostadsfastigheter 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ks § 104 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 105 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 106 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 85 
 
 

 
 
Kommunchefens rapport år 
2012 
 

Ks § 65 Dnr 00002/2012 109
 
Ledarskapsutbildning 
Johnny informerar om den ledarskapsutbildning han går och berättar om inslag 
i utbildningen som tudelat ledarskap, utveckling av rollerna och relationerna 
mellan politik, chefstjänstemän/förvaltning, gränssnitt politik och förvaltning 
och gråzonen däremellan, den ”gyllene zonen”. Han visar ledamöterna en 
trappa med traditionell kärnverksamhet, servicen vi förväntar oss, och ny 
kärnverksamhet, det som skiljer ut oss positiv och attraherar. Den nya 
kärnverksamheten är utmaningen. 
 
Koncernledningen 
Vid koncernledningens träffar, kommunens ledningsgrupp och bolagens VD, är 
de övergripande målen alltid först på agendan. Johnny har utsett olika 
rapportörer för att nå målen som är satta. I tur står att utse kvalitetskontrollant. 
Arbetet med att förbättra den interna samverkan i kommunkoncernen pågår 
oförtrutet. 
 
Konsumentvägledare 
Kommunen är utan konsumentvägledare sedan årsskiftet. En lösning är på gång 
med Arjeplog. Går det som planerat köper vi konsumentvägledare av Arjeplog 
från och med april månad. Sorsele kommun deltar i samma lösning. 
 
ABC-Huset 
Kommunen har arbetat en tid med förtätning av lokalnyttjandet vid ABC-Huset. 
Fastighetsägaren är Arvidsjaur Energi. Tanken är att flytta tillväxtenhetens 
verksamheter, förutom turistbyrån, under samma tak. Med den lösningen frigörs 
också industrihuset där Idéum har sina lokaler. Förhandlingar om lokaler i 
ABC-Huset för den lokala Arbetsförmedlingen pågår. Flytten är förknippad 
med stora ombyggnadskrav. 
 
Löner/personal 
Några av kontoren på avdelningen byggs om för att verksamhetsanpassas. 
Kostnader för detta tas inom ram för egen budget. 
 
Uppföljning internkontrollplanen för 2011, (Dnr 00050/2011, 00204/2011) 
Uppföljningen visar kommunens inköpspolicy inte är tillräckligt känd i 
organisationen. Utbildning har påbörjats. Resultaten för de utbildningar som 
hittills genomförts är goda. En annan framgångsfaktor vore att få ner antalet 
inköpsansvariga. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 86 
 
 

 forts. Ks § 65 
 
Uppsägning av Arjeplogs kommun avseende avtal tjänsteköp av räddningschef 
Arjeplogs kommun har sagt upp avtal tjänsteköp av räddningschef. Arjeplog ser 
över sin organisation och möjligheten att sälja tjänst till Arvidsjaurs kommun. 
 
Sim- och sporthallen – Översyn av framtida renoveringsbehov alt nybyggnad 
En arbetsgrupp har utsetts för att ta fram underlagsmaterial för sim- och 
sporthallens framtid. Sim- och sporthallen är efter drygt 50 år i drift väldig 
nerslitet, och beslut måste tas i frågan om det ska renoveras, vad en eventuell 
nybyggnation skulle kosta jämfört med renovering. Arbetsgruppen träffades till 
möte den 13 mars, och två till är inplanerade. En första redovisning ska lämnas 
till kommunstyrelsens junisammanträde. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 87 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2012 –Kommunalteknik, 
gatuenheten och parker 
 

Ks § 66 Dnr 00009/2012 101
 
Leif Ståhl, parkchef 
 

 Åtta anställda i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. 
 Parkenheten har 220 000 m2 klippytor, 50 m2, blomytor, 500 m2 häckar, 

40 blomurnor samt 20 lekplatser. 
 En större post skog har avverkats i Renudden, vinst 850 000 kr. 
 Gallring av skog kommer att göras under 2012, 20 hektar vid bakom 

stallet och slakteriet 
 Björkbeståndet i samhället ses kontinuerligt över. Gamla björkar huggs 

ned och nya planteras. 
 En vågbrytare samt ny brygga ska byggas vid båthamnen vid 

Arvidsjaursjön, 8-10 nya platser. Området kring bryggan kommer att 
snyggas till. 

 Konstgräsplanen är godkänd i oktober 2011 
 Frisbeegolfbanan i Marklundsparken är färdigställd. 
 Bersåer i Johannaparken har förnyats.  
 Utbyte av kvicksilverlampor i byarnas elljussår kommer att påbörjas. 
 
Mårten Enoksson, gatuchef 
 

 Vedgården; 56 platser. Nästan alla platser är uthyrda. 
 Barmarksunderhåll – Fortsatt toppning av vissa gator i samhället kommer 

att ske under 2012. 
 Snöröjning – Arbetet med vinterunderhåll består i korta drag av att 

snöröja på gator och vid kommunens fastigheter. Har i dagsläget hyvlat 
alla gator i samhället.  

 Färdigställande av gång- och cykelväg Skillnadsgatan/Järnvägsgatan fram 
till väg 95 kommer att ske med hjälp av pengar från Transportstyrelsen.  

 Svea Skog har förelagt kommunen att städa mark som det är allemansrätt 
på. Lagen säger att kommunen är skyldig att städa på allmänt befaren 
plats. Ärendet kommer att överklagas. 

 Önskan finns att i framtiden göra en cirkulation Västlundavägen - 
Järnvägsgatan, Skillnadsgatan - Järnvägsgatan. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 88 
 
 

 
 
Information - 
Tanzaniaprojektet 
 

Ks § 67 Dnr 00147/2010 008
 
ICLD, som har SKL (Sveriges kommuner och landsting) som huvudman, 
arbetar för att främja lokal demokrati i utvecklingsländer i Asien, Afrika och 
Östeuropa. Detta görs genom att använda och bygga vidare på erfarenheter 
och kunskaper hos svenska kommuner, landsting och regioner och den 
forskning och kunskapsutveckling som rör lokal demokrati och lokalt 
självstyre i ett internationellt perspektiv. Ett av verktygen som ICLD 
använder är kommunala partnerskap. 
 
Arvidsjaur är via ICLD deltagare i projekt ” Partnership Municipality of 
Arvidsjaur and Mwanga District”. 
 
Vid dagens sammanträde informerade Lars-Erik Hällerstrand, Kompetens-
utvecklarna, Ann-Kristine Vinka, Tillväxtchef, Sara-Maria Brännström, 
Lärcentra och Stina Johansson, Arvidsjaurs kommun om projektet och sin 
senaste resa till Mwanga. 
 
ICLDs verksamheter omfattar tre huvudområden: 

 Kunskapscentrum (KC) är en aktiv part i kunskapsinhämtning och 
kunskapsutveckling inom ämnesområdet lokal demokrati i vid 
bemärkelse och hela centrets kvalitetssäkringsarbete. 

 Kommunala Partnerskapsprogrammet (KP) ger stöd till 
utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner, regioner och landsting 
och motsvarande i ett 20-tal låg- och medelinkomstländer. 

 Internationella Utbildningsprogram (ITP) erbjuder kvalificerade, längre 
utbildningsinsatser och vänder sig till nyckelpersoner/förändringsagenter 
i Sidas samarbetsländer. 

 
Bioenergi 
När projektet startade var målet att kunna producera något efter tre år i 
Mwanga. Det går åt mycket ved i Mwanga och i Afrika, och trycket på 
skogen är hård. Elden är livsnödvändig för bland annat matlagning. Vid 
projektstarten gjordes en inventering av alternativt brännbart material som 
inte konkurrerade med bönder etc och man valde därför gräs, eftersom det 
står där, växer upp 2 ggr per år och ingen använder det. Sedan tillkom även 
hampa och risskal. Idag tillverkas briketter i Mwanga av materialet. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 89 
 
 

 forts. Ks § 67. 
 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati  
Vid besök i Arvidsjaur deltog representanter från Mwanga bland annat vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. De fick ta del av den lokala demo-
kratiprocessen och har sedan arbetat för ökad demokrati i den egna regionen.
 
Lärcentrum 
Arvidsjaur och Mwanga ska tillsammans skapa ett aktivt lärcentrum för 
distansutbildning i glesbygd. För att möta behoven av vårdpersonal och 
lärare kommer utbildningar anpassade efter behov på glesbygden att 
erbjudas. Samarbetet ska bedrivas under 3 år. Projektet arbetar för 
närvarande med en modell för distanslärande samt etablering och 
genomförande av pilotutbildning. Tanken är att utbilda de som kan utbilda 
vidare, etablera nya lärcentra, utarbeta kursutbud för sjukvård och skola 
baserad på lokala behov. 
Redan finns konkreta resultat - beslutet är lokalt förankrat, kartläggning 
pågår av behov samt lärarresurser. Två steg kommer initialt att genomföras, 
kompetenshöjning av redan befintlig personal och utbildnin g av ny. 
 
Fakta om Tanzania 
Landet har 45 miljoner invånare och har varit självtändigt sedan 1961. 
I Mwanga Distric bor ca 150 000 människor. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 90 
 
 

 
 
Kvarteret Skogens 
framtida användning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann Engberg 
Politiska partier 

Ks § 68 Dnr 00388/2010 289
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 § 236 att via kommunens hemsida, 
öppna möten och arbetet med översiktsplanen föra medborgardialog om hur 
kvarteret Skogen ska användas i framtiden. 
 
Kommunens utredare Ann Engberg fick uppdraget att genomföra 
medborgardialogen. Den har bland annat bestått av en utställning, hemsida, 
öppet möte och enkäter. 449 enkätsvar har inlämnats och sammanställts.  
 
Vid dagens sammanträde redovisat sammanställning av medborgardialogen 
och utredaren överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
ställningstagande. 
 
Hemsidan har en grupp Sandbackaelever haft ansvar för. För att även få ett 
ungdomsperspektiv i arbetat, har Sandbackaeleverna informerat om och 
arbetat för att få ungdomar att svara på enkäten. Eleverna var närvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att remittera ärendet till samtliga politiska partier för att inhämta 

synpunkter om ärendets fortsatta inriktning 
att svar ska vara inlämnat till kommunens kansli senast 10 maj, 2012. 
 
____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis – 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 69 Dnr 00349/2011 042
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 § 260 att internbudgeten fr. o m 
2012 följas upp vid varje sammanträde enligt den modell övriga nämnder 
använder. 
 
Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl redovisar det ekonomiska läget för 
kommunstyrelsens verksamheter t.o.m. mars. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 69. 1 (3) 
 
 
 
Kommunstyrelsen 20120323 
 
Ekonomi 
 
     Årsbudget Redovisning    Redovisning 

Kod  Verksamhet  2012
Jan 12 ‐ Mars 
12 

 Period‐
resultat 

Jan 11 ‐ Mars 
11 

           
00600  Kommunstyrelsen  1 819 500  ‐45  595
02300  Föreningsbidrag  0 1  ‐1  0
03500  Allmänna utredningar  50 0  13  7
03600  Strukturåtgärder  800 299  ‐99  282
07200  Fysisk planering  215 33  21  67
08400  Leasingdatorer  156 113  ‐75  0
08800  Arvidsjaurs Stadsnät  0 32  ‐32  85
11200  Industrimark  6 1  0  1
21100  Allmän markreserv  ‐70 ‐7  ‐10  ‐37
23200  Bostadsmark  63 35  ‐19  15
28400  Bostadsanpassning  800 94  106  54
33100  Bidrag till vägar  715 627  ‐448  573
33200  Bidrag till gårdsbelysning  15 0  4  0
36100  Lokal landsbygdstrafik  1 840 1 197  ‐737  880
55900  Bidrag till enskilt va  25 0  6  0
89100  Civilt försvar  0 65  ‐65  113

           
  SUMMA  6 434 3 026  ‐1 418  2 633
 
 
Kommunstyrelsearvoden 
Arvoden till AKAB redovisas inte längre bland Kommunstyrelsearvodena. 
 
Luminora IT / Stadsnät 
Kommunstyrelsen har beslutat att medverka i IT Norrbottens projekt Luminora i ett antal 
år. Dessa projekt ska inte belasta stadsnätets kunder.  
 
Leasingdatorer. 
Kostnaden ska fördelas ut så snart utplaceringen är klar 
 
Lokal landsbygdstrafik 
Avgiften betalas halvårsvis i förskott. Vi har inte fått någon slutavräkning för 2012 
 



 2 (3) 
 
 
Föreningar och organisationer kommunstyrelsen medfinansierar 
 

  2012 2011  2010  2009

   

Barents väg (Haparanda stad)  0 0  0  0
Inlandskommunerna ek för  0 0  0  0
Småkom  0 0  0  0
Norrbottens Brysselkontor  0 0  21 603  21 603
Georange ideella förening   0 5 000  5 000  5 000
Hushållningssällskapet  0 450  350  350
SGU  0 6 000   
Pite älv ekonomisk förening  0 88 810  87 700  87 925
Ruc  0 0  0  5 342
Sveriges vattenfallskommuner  0 0  0  0
Sweden Emilia Romagna network  4 718 6 254  0  5 560
Norrbottens energikontor  0 13 058  13 252  0
Kommunförbundet Strategiskt 
folkhälsoarbete 

0 0  10 787  10 787

Samarbete gymnasieskolan 2008‐2010  0 0  0  0
It Norrbotten  0 0  12 116  0

SUMMA  4 718 119 572  150 808  136 567
 
Föreningsbidrag 
 
Bidrag har gått till Folkrörelsernas arkiv, samt till kostnader runt AA:s lokal. 
( inkl Utskottet) 

Utbetalda föreningsbidrag   2012 2011 2010  2009

Hyra lokal Skolgatan  40 778  41 388
Elström mm  1 380 3 992 1 667  2 237
Arvidsjaur Snöskoterförening  32 277 32 227  32 277
   
Abborrträsk skötsel av bad  50 000 50 000  50 000
Vattenavgiften för badet   0 5 838  5 138
Glommersträsk skötsel av bad  50 000 50 000 
Vattenavgiften för badet   0 4 051 
SGU‐ Georange  0 6 000  2 300
Folkrörelsernas arkiv  0 5 000  5 000
SAME ÄTNAM  0 0  25 000
Ung företagsamhet  0 0  0
Abborrträsk Folkets Hus  0  6 041  50 589
Uppvärmning Sporthallen GLIF  0 0  20 000
Norrbottens 
hushållningssällskap 

0 0  0

Byagrupperna i Arvidsjaur  0 0  0
RSFL Nord  0 0  0

 
SUMMA 1 380 141 269 297 602  233 959

Budget 300 000 150 000 130 000  160 000
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Strukturåtgärder‐ EU‐bidrag 
 
Anslaget används när Kommunstyrelsen har lämnat medfinansieringsbeslut för projekt där någon annan 
är projektägare.  Förvaltningarna svarar själva för finansiering av de projekt där de är projektägare. 
Medfinansiering har beslutats för 648 tkr för 2012. 
 

 
Beslutat och utbetald medfinansiering          

Ks   

§ 

Utbetalt 
2011 

Beslut 
2012

Utbetalt 
2012

Gröna gårdar – LRF  209/10  2 050  2 050

Polcirkelprojektet‐    300 000  300 000 100 000

Invest in Norrbotten” – Nutek/NLL    100 000 

EntreprenörCentrum  211/10    72 000

Leader  ( Ks  9/09 )  121/10  186 260  186 250 186 250

Trä IN    50 000  50 000

Swedish Lapland China Center  104/11  0  75 750

Staket    202 633 

North Sweden Europenan Office    21 603  21 603

Examensarbeten      13 000

     

SUMMA    862 546  647 653 299 250

Beviljat     

ANSLAG     850 000  800 000

         

 

Swedish Lapland China Center kommer inte att bli av. 
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Ks § 70 Dnr 00056/2012 042
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2011. Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsens 
ansvarsområden är ett överskott på 7 652 tkr fördelat på; 
 
Kf, revision, överförmyndare, val -63 
Kommunstyrelsen -1 190 
Teknisk verksamhet -200 
Fastigheter -1 932 
Affärsverksamhet 890 
Stödfunktioner -74 
Tillväxtenheten 6 075 
Fritid och kultur 219 
Summa kommunstyrelsen 7 652 

 
Kommunstyrelsens utskott har behandlat årsredovisningen 2012-03-05 och 
2012-03-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad årsredovisning 2011 för kommunstyrelsens verk-

samhetsområde.  
att årsredovisning finns tillgänglig på nämndskansliet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 93 
 
 

 
 
Årsredovisning för 
avfallsverksamheten år 
2011 
 
 
 

./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
.Revisorer 
.Tekniska 

Ks § 71 Dnr 00071/2012 042
 
Avfallsenheten har upprättat separat resultat- och balansräkning för sitt 
ansvarsområde. Resultaträkningen har delats upp i en lagstadgad del och i en 
affärsdrivande del.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad redovisning för 2011-01-01—2011-12-31 för 

kommunens Avfallsenhet enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 71. 1 (9) 

 
Avfallsenheten 
 
Årsredovisning för 2011-01-01—2011-12-31 
 
Verksamhet 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning 
för hur avfall bör behandlas i EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1.förhindrande att 
avfall uppkommer, 2.återanvändning, 3.återvinning, 4.energiutvinning och 5.deponering. 
Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedriv på avfallstrappans 2:a till 5:e steg. 
 
På avfallstrappans 2:a steg bedrivs återanvändningsbutiken Ånyo, som tar emot möbler, porslin, 
lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker m.m. för försäljning. Under året provöppnades ett 
försäljningstält på Arvidsjaurs ÅVC, i vilket begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, 
plank o.d. såldes. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och 
träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av främst privatpersoner med mening att varorna 
ska återanvändas. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall 
tas emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel 
anlitas entreprenörer. På dessa ÅVC får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, 
bygg- och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. 
Avfall som lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans 3:e till 5:e steg. 
På avfallstrappans 3:e steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett 
återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans 4:e steg är brännbart avfall och 
träavfall. Brännbart avfall inklusive matavfall transporteras till Boden för energiutvinning. Det 
insamlade träavfallet har under verksamhetsåret inte flisats eftersom upphandlad entreprenör inte 
fullföljde flisningen av trä på Arvidsjaurs ÅVC. 
Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt avfallstrappans 5:e steg. 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till behandlingsanläggning i 
Skellefteå.  
Hämtning av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar utförs av anlitade entreprenörer. 
Produkter som lyder under producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Under El-kretsens Återvinningshelg deltog Arvidsjaurs kommun lördag den 24 september. Vi 
bjöd på fika, hade frågesport, informerade om avfallshantering och hade en visning av 
Återvinningscentralen. 
Ett metallsorteringsprojekt har genomförts på Arvidsjaurs ÅVC från september till mitten av 
december. Syftet med projektarbetet var att analysera metallmängder, ekonomi, arbetsmetoder 
och behov av verktyg och lokaler. En resultatrapport av metallsorteringsprojektet redovisas 
senast i mars 2012. 
 

En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll.  
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Händelser av betydelse  
Upphandling för byggnation av ett mellanlager för hushållsavfall avbröts på grund av oväntat 
höga kostnader.  
Den 1 januari tog Bodens Energi över förbränningen av brännbart avfall från Umeå Energi. Det 
medförde även att transportavtalet följde med, med samma priser, trotts att avståndet är kortare 
till Boden än till Umeå.  
 
Den 1 juli övergick slamhämtningen av enskilda avlopp från VA-enheten till Avfallsenheten. 
På grund av att upphandlad entreprenör inte fullföljde flisningen av trä på Arvidsjaurs ÅVC har 
inga kostnader eller inkomster bokförts på 2011 för flisning. Det medför även att det är platsbrist 
på mellanlagret för träavfall, på grund av den stora mängden trä.  
 
Personal  
På Avfallsenheten är det tre heltidsanställda och två med tidsbegränsade anställningar. 
På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda. I februari anställdes en personal med 
tidsbegränsning på halvtid. På Ånyo är det en heltidsanställd och i november anställdes en 
personal med tidsbegränsning. Under sommaren har semestervikarier anställts på både ÅVC och 
Ånyo. Avfallsenheten har totalt haft 1,43 % sjukfrånvaro för de heltidsanställda. 
 
Statistik 
De senaste åren har besökarantalet ökat efter nedgången 2009. Antal besökare på ÅVC i 
Arvidsjaur var 34 755 st, vilket är en ökning från förra året med 1 513 st och förförra årets 
2 998 st, men mindre än toppnoteringen 2008 då de var 36 400 besökare. 
Mängden inkommet osorterat avfall samt deponiavfall har minskat från föregående år, vilket nog 
kan förklaras både med att företagen blivit bättre på att sortera men också på att det har varit 
mindre byggverksamhet än tidigare. 
 
Statistik avfallsmängder. Mängder i ton 
  2011 2010 2009 2008 2007

        
Hushållsavfall eller likvärdigt 1353 1483 1404 1444 1413
Övrigt brännbart 693 525 542 580 636
Deponi 71 79 134 213 254
Osorterat 21 28 111 134 44
Lev till Värmeverk 2495 1908 2051 1991 2044
Försäljning Metallskrot  410 379 418 407 397
Träavfall behandlat 520 535 232 137 144
Träavfall rent 163 170 157 108 204
Ris 66 201 287 100 56
Löv/gräs 100 101 178 100 101
Spillolja 10 12 4,5 14 9,4
Övrigt Farligt avfall (färg, småkem) 19,9 15,4 20,5 15,7 15,7

Besök ÅVC 34 755 st 33 242 st 31 757 st 36 400st 33 515 st
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Ekonomi  
Eftersom slamhanteringen överfördes till Avfallsenheten har den ekonomiska redovisningen 
utökats. Gent emot tidigare år har Ånyo lyfts ut ur den affärsdrivande verksamheten och 
redovisas nu med en egen resultaträkning. 
 
Nettoresultatet för Avfallsenheten blev 544 tkr, vilket är 38 tkr lägre än 2010. Kostnaderna och 
intäkterna har fördelats på lagstadgad avfallshantering och på affärsdrivande avfallshantering 
enligt upprättade fördelningsnycklar. En vinst görs på den affärsdrivande avfallsverksamheten 
med 565 tkr och på den lagstadgade med 85 tkr. Vinsten för den lagstadgade verksamheten är 
diskonterad för underhållsåtgärder under 2012. 
 
Ånyo-verksamheten har haft ett bra år med ökande intäkter, vilket har bidragit till ett nollresultat 
för rörelseresultatet mot tidigare års minusresultat. Intäkterna ökade med 121 tkr mot föregående 
år och till detta bidrog försäljningen från ÅVC med 32 tkr. Kommunala verksamheter har 
kostnadsfritt hämtat saker för omkring 25 tkr. 
 
För slamhanteringen blev rörelseresultatet för 2011 något bättre än 2010. Underskottet landade 
på -78 tkr mot -93 tkr för 2010, trotts att entreprenörens avgift har stigit, medan kommunens taxa 
har varit oförändrad. Intäkterna ökade med 61 tkr medan verksamhetskostnaderna ökade med 46 
tkr. Det förbättrade resultatet kan delvis förklaras av att det har varit färre makuleringar av 
avgifter till kunder.  
 
Personal 
Lönekostnaderna är 387 tkr högre än föregående år och 470 tkr högre än budgeterat. Orsaken är 
kostnader för semestervikarier på ÅVC och Ånyo, samt att det har varit projektanställningar 
under året. 20 % av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur samt alla från Ånyo har 
fördelats till affärsdrivande verksamhet. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna blev ca 200 tkr högre än budgeterat och 400 tkr högre än 2010.  
Kostnaderna har fördelats procentuellt efter inkommen mängd verksamhetsavfall jämfört med 
totalt inkommen mängd. Inkommen mängd verksamhetsavfall via rampen på ÅVC bedöms vara 
ca 10 % av totala mängden. 
 
Intäkter 
Intäkterna blev 9 371 tkr mot budgeterade 8 604 tkr. Intäkten är en höjning med 471 tkr mot 
2010. Intäktsökningen kommer framför allt från försäljning och från övriga rörelseintäkter.  
 
Framtiden 
En ny upphandlig av flisning ska göras. Det kommer att innebära att det blir högre kostnader och 
intäkter 2012 än ett normalår. 
Genom ökade kostnader för insamling, transport och behandling av avfall, finns behov att höja 
lagstyrda taxor, för att få full kostnadsteckning.  
En grundavgift för fritidshus bör införas. Avgiften avses huvudsakligen täcka kostnader för ÅVC 
i Glommersträsk och Moskosel, eftersom det är en kraftig ökning avfallslämnare på sommaren 
vid dessa ÅVC.  
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Verksamheten på ÅVC ska ses över för att se om den kan utvecklas vidare i samverkan med 
Ånyo med mer försäljning av t.ex. fönster, dörrar, annat byggmaterial och saker för trädgård och 
fritidsändamål. 
Kommunens avtal för insamling, transport och förbränning av hushållsavfall, går ut samtidigt 
2013-12-31. Ett arbete har påbörjats med att se hur framtidens avfallshantering i kommunen ska 
se ut. Faktorer att ta hänsyn till är bl.a. avfallslagstiftningen och ökade kostnader för insamling, 
transport och behandling. Ett samarbete med grannkommuner kan ge fördelar i upphandlingar av 
insamlings-, transport- och behandlingstjänster. 
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Resultaträkning för avfallsenheten 
           
tkr  Not  20110101

20111231 
20100101
20101231 

 
Avgifter enligt taxa  7 982  7 901
Försäljningsmedel  1 080  853
Övriga rörelseintäkter  309  146

  9 371  8 900 

   
Varor och förbrukningsinventarier    ‐230  ‐246
Tjänsteköp    ‐5 713  ‐5 700
Personalkostnader    ‐ 2 129  ‐1 742
Av‐ och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

   
‐367  ‐367

Övriga rörelsekostnader    ‐82  ‐63
Rörelseresultat  1,2  849  782 

   
Ränteintäkter     27  13
Räntekostnader    ‐298  ‐213

   
Resultat efter finansiella poster  3  578  582 

   
Extraordinära poster  0  0

 
Årets resultat    578  582 
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Balansräkning för avfallsenheten 
 

       
Tkr    20101231    201012

31 
 

Tillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark  4  4 395    4 388
Maskiner och andra tekniska anläggningar    0    375
Inventarier, verktyg och installationer    0    0

  4 395    4 763 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav    0    0

  0    0   
         

Summa anläggningstillgångar    4 395    4 763   
     

Omsättningstillgångar       
Förråd    0    0
Kundfordringar    228    140
Skattefordran    0    0
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun    4 077    2 918
Övriga fordringar    0    0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    0    0
Summa omsättningstillgångar    4 305    3 028   

     
Summa tillgångar    8 700    7 821   

         
Skulder och eget kapital           

         
Eget kapital    2 949    2 372   

     
Skuld till kommunen  5  4 763    4 763
Investeringsbidrag    3    3

     
Summa långfristiga skulder    4 766    4 766   

         
Skulder till kreditinstitut    0    0
Leverantörsskulder    744    550
Skatteskulder    0    0
Övriga skulder    122    62
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    119    71
Summa kortfristiga skulder  6  985    683   

       
Summa skulder och eget kapital    8 700    7 821   
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NOTER: 
 
Not 1a Resultaträkning för lagstadgad och affärsdrivande verksamhet 
           
tkr  Lagstadgad verksamhet  Affärsdrivande 

verksamhet 
  2011  2010  2011  2010 

 
Avgifter enligt taxa  6 401 6 319 919  963
Försäljningsmedel  421 342 140  113
Övriga rörelseintäkter  151 56 76  75

6 974  6 717  1 135  1 150 

Varor och förbrukningsinventarier  ‐209 ‐212 ‐11  ‐6
Tjänsteköp  ‐4 560 ‐4 671 ‐430  ‐368
Personalkostnader  ‐1 409 ‐1 159 ‐116  ‐126
Av‐ och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  ‐367 ‐306 0  ‐62
Övriga rörelsekostnader  ‐77 ‐57 ‐3  0
Rörelseresultat  351  312  576  588 

 
Ränteintäkter   20 13 3  0
Räntekostnader  ‐252 ‐175 ‐14  ‐39
Resultat efter finansiella poster  119  150  565  550 

 
Extraordinära poster  0 0 0  0
Årets resultat  119  150  565  550 

 
Not 1b Resultaträkning för Ånyo 
 

tkr  20110101
20111231 

20100101
20101231 

 
Avgifter enligt taxa  30 50 
Försäljningsmedel  519 398 
Övriga rörelseintäkter  82 15 

632  463 

Varor och förbrukningsinventarier  ‐8 ‐19 
Tjänsteköp  ‐49 ‐43 
Personalkostnader  ‐575 ‐427 
Övriga rörelsekostnader  0 ‐6 
Rörelseresultat  0  26 

 
Ränteintäkter   2 0 
Räntekostnader  ‐15 0 
Resultat efter finansiella poster  14  26 

 
Extraordinära poster  0 0 
Årets resultat  14  26 
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Not 1c Resultaträkning för slamhantering 
 
tkr  Not  20110101

20111231 
20100101
20101231 

 
Avgifter enligt taxa  631  570
Försäljningsmedel   
Övriga rörelseintäkter   

  631  570 

Varor och förbrukningsinventarier    ‐4  ‐9
Tjänsteköp    ‐674  ‐618
Personalkostnader    ‐29  ‐30
Av‐ och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
 

Övriga rörelsekostnader    ‐2  ‐6
Rörelseresultat    78  93 

   
Ränteintäkter     2  0
Räntekostnader    ‐17  0
Resultat efter finansiella poster    93  93 

   
Extraordinära poster  0  0
Årets resultat    93  93 

 
 
Not 1d Fördelning av intäkter tkr 
   2011  %  2010  % 
Försäljning till kommunen  470 5 458  5

Försäljning till koncernföretag  1 343 14 1 368  15
Försäljning till övriga fastighetsägare  7 585 81 7 074  80

  9 398    100  8 184  100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering  Avskrivningstid 
   
Återvinningsgård  20 år
Återvinningsstationer i byar  20 år
Avfallsvåg  20 år
Maskiner och inventarier  10 år
Datorutrustning o dyl.  3‐5 år
 
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RR 18. 
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Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 

 
  Återvinnings‐

gården
Återvinnings‐

stationer i byar
Inventarier och 

maskiner 
SUMMA

 
Anskaffningsvärden   
Ingående investeringsutgifter  5 850 912 675  7 437
Ingående investeringsinkomster  ‐78 ‐4 ‐3  ‐85
Årets investeringsutgifter  0 0 0  0
Årets köp  0 0 0  0
Årets investeringsinkomster  0 0 0  0
Försäljningar/utrangeringar  0 0 0  0
Omklassificeringar  0 0 0  0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

5 772  908  672  7 352 

   
Avskrivningar   
Ingående avskrivningar  ‐1 841 ‐456 ‐294  ‐2 591
Omklassificeringar  0 0 0  0
Återförda avskrivningar  0 0 0  0
Årets avskrivningar  ‐289 ‐45 ‐33  ‐367
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

2 130  501  327  2 958 

   
Nedskrivningar   
Ingående nedskrivningar  0,00 0,00 0,00  0,00
Försäljningar/utrangeringar  0,00 0,00 0,00  0,00
Återförda nedskrivningar  0,00 0,00 0,00  0,00
Omklassificeringar  0,00 0,00 0,00  0,00
Årets nedskrivningar  0,00 0,00 0,00  0,00
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

0,00  0,00  0,00  0,00 

   
Utgående planenligt restvärde  3 642  407  345  4 394 
 
 
Not 5  Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet 
 på tillgångarna. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad 
för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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.Revisorer 
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Ks § 72 Dnr 00071/2012 042
 
Årsredovisning 2011 för Stadsnätet har upprättats med separat resultat- och 
balansräkning för sitt ansvarsområde. 
 
Stadsnätet utgör från och med 2009-07-01 en egen resultatenhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad redovisning för 2011-01-01—2011-12-31 för 

kommunens Stadsnät enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 72. 1 (7) 

 
Arvidsjaur Stadsnät 
 
Årsredovisning för 2011-01-01—2011-12-31 
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. 
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänste-
leverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 

Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 

1) Det fysiska nätet  
 

2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc. 
 

3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl. 
 
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
 

Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är 
kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommu-
nikationsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. 
 
Affärsmodellen kan i korthet beskrivas i fyra delar: 
 

-  Tjänsteleverantörer tecknar avtal med Kommunikationsoperatören som i sin tur tecknar 
avtal med ett antal stadsnät. Detta medför att tjänsteleverantörerna får tillgång till ett stort 
antal stadsnät genom ett enda avtal och kunderna i respektive stadsnät får tillgång till fler 
tjänsteleverantörer än vad som normalt skulle finnas tillgängligt i varje enskilt stadsnät. 

 

 Arvidsjaur Stadsnät t.ex. har inte ensamt ett tillräckligt stort kundunderlag för att intressera 
mer än, högst två internetleverantörer. I dagsläget har vi tio tjänsteleverantörer, tackvara 
detta upplägg. 

 Tjänsteleverantörerna ansvarar för kundtjänst och tar emot felanmälan från kunder vid 
störningar. Tjänsteleverantörerna felanmäler vidare till OpenNet om störningen inte kan 
härledas till det egna ansvarsområdet. 

 

-  Kunden tecknar avtal direkt med tjänsteleverantörerna. (aktuella priser skall leverantörerna 
tillhandahålla på Arvidsjaurstadsnäts hemsida, www.arvidsjaurstadsnat.se inga andra 
avgifter tillkommer, vare sig från tjänsteleverantören, OpenNet eller nätägaren) 

 
- OpenNet tecknar avtal med Nätägaren om utnyttjande av nätet. OpenNet ansvarar sedan för 

drift, underhåll, övervakning av nätet. OpenNet felanmäler till nätägaren om störningen 
anses bero på nätet. 

 
- Nätägaren ansvarar för att fungerande nät, infrastruktur, finns till beställande kund. 
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Årets händelser 
 

Under året har en kampanj lanserats i samband med att TV erbjöds till villakunder. Ca 20 hushåll 
nappade på erbjudandet. Totalt är nu ca 800 kunder anslutna.     I samband med 
fjärrvärmeinstallationer har 10-talet fastigheter försetts med kanalisation för framtida anslutning 
till Stadsnätet. 
 
Efter första kvartalet 2011 får nu alla Arvidsjaurhems lägenheter i Arvidsjaur och 
Glommersträsk TV via stadsnätet. 
 
Under våren fick Arvidsjaurstadsnät genom Jerry Johansson, Olov Åhman och Glen Eriksson ta 
emot priset som Årets Stadsnätsentreprenör 2010 som delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen, 
med motiveringen:  
 
»Arvidsjaur stadsnät ett föredöme för att utveckla nyttan med bredband för landsbygd och 
glesbygd. Arvidsjaurs kommun har genom sitt stadsnät varit en pilotkommun för IT Norrbotten 
att testa nya affärsmodeller samt praktiskt testa olika tjänsteleverantörers verksamhet via ett s k 
öppet nät. Ett bredbandsnät som skall vara till nytta för företag, samhälle och individer.  
 
Genom att Arvidsjaur vågat sticka ut hakan och skapat förutsättningar för ett nytänkande så har 
ett genomtänkt och strategiskt koncept för hela Norrbotten kunnat utvecklas. Arvidsjaur 
stadsnäts vision: "Stadsnätet gör att avstånden krymper och kommunen växer" har man praktiskt 
visat genom att bl. a möjliggöra för en familj från Holland som bosatt sig i en liten by utanför 
Arvidsjaur att via bredbandsnätet fortfarande arbeta via distans mot sin arbetsgivare i Holland.  
 
Genom sitt engagemang och strategiska arbete för landsbygd och glesbygd visar Arvidsjaur på 
möjligheterna utifrån både ett lokalt, regionalt och internationellt utvecklingsarbete. Allt detta 
sammantaget gör att Arvidsjaur är en värdig mottagare av priset som årets 
Stadsnätsentreprenör 2010.« 
 
Arvidsjaurstadsnät blev även utsedd av Post och TeleStyrelsen i sin rapport ”Goda exempel på 
kommunalt agerande inom bredbandsområdet” som en av fem goda exempel på hur kommuner 
bör hantera stadsnätsfrågor, med motiveringen: 
»Genom att kontinuerligt ompröva affärsmodeller har Arvidsjaurs stadsnät gått från att leverera 
bredbandstjänster i eget nät och från att agera kommunikationsoperatör till att idag endast 
agera leverantör av svart fiber. Genom samverkan med andra kommuner i övre norrland har 
Arvidsjaur, som glesbygdskommun, skapat kommersiella förutsättningar för privata aktörer att 
driva och leverera ett konkurrenskraftigt utbud av bredbandstjänster i stadsnätet. Detta ger goda 
förutsättningar för effektiv konkurrens och valfrihet inom kommunen. Genom kontinuerlig 
omprövning av verksamheten, främjande av konkurrens samt genom att agera på låg 
förädlingsnivå verkar Arvidsjaurs stadsnät i linje med principer för kommunala insatser på 
bredbandsområdet.« 
 

Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät i bl.a. Deppis och 
Lauker. 
Ortssammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i 
stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller 
fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, mark- och snöröjning 
etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta 
Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger elnätet. Kostnad för detta kan 
under 2011 uppgå till 150’000SEK. Arbetet kommer att färdigställas under 2012. Inga ytterligare 
områden för markförläggning är planerade under 2012 enligt Vattenfall. 
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Åskan har slagit ut en del utrustning i noden, samt att två kort som driver datasignalen ut till 
kunderna har gått sönder och ersatts. Kostnad ca 60’000:- 
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, 
seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för 
slutkunden. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvids-
jaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i 
stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har 
dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga. 
arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en 
person har kännedom om nät och utrustning. 
 
Ekonomi 
 

Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den 
teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 
2009 och fyra år framåt med 522 tkr.  Ansamlat resultat från det att statsnätet började byggas är   
– 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr 2010-12-31. Bruttoanläggningsutgiften för 
nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
Under 2012 kommer TV utbudet att erbjudas kunder i övriga byar med fiber, Abborrträsk, 
Fjällbonäs och Moskosel. 
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RESULTATRÄKNING  FÖR Stadsnät  

 2011-01-01- 2010-01-01

 tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

    

Rörelsens intäkter mm   
 Avgifter och ersättningar  1 865 054 935 229
 Övriga intäkter  37 800 37 800

Summa intäkter 1 1 902 854 973 029

   
Rörelsens kostnader   
 Material  -370 488 -16 994
 Tjänster  - 883 595 - 562 842
 Personalkostnader  -279 940 - 271 940
 Övriga rörelsekostnader  -2 554 -119
    
  Av- och nedskrivningar 2 - 939 600 -887 300
    

Summa kostnader   -2 475 177 -1 739 195

   
Rörelseresultat  -572 323 -766 166
   

Resultat från finansiella investeringar   
    
 Ränteintäkter   4 481 1 520 
 Räntekostnader 3 -187 380 -137 812
   

Resultat efter finansiella poster  -755 222 -902 458
   
   
    
   

ÅRETS RESULTAT 
 

4 -755 222 -902 458
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BALANSRÄKNING FÖR ARVIDSJAUR STADSNÄT   

 tkr 
 

 
Not 

 
20111231 

 
20101231 

     
TILLGÅNGAR      
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  8  3 698  4 643
 Inventarier, verktyg och installationer    0  0
    3 698  4 643 
     
Finansiella anläggningstillgångar    0  0
       
Summa anläggningstillgångar    3 698  4 643 
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m m     
 Förråd    244  104
       
Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar    413  485
 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader   07  0
     
Kassa och bank    0  0
     
Summa omsättningstillgångar    437  588 
     
SUMMA TILLGÅNGAR    4 135  5 232 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
     
Ingående eget kapital     ‐1 100  ‐198
 Årets resultat    755  902 
       
Summa eget kapital    1 855   1 100 
     
Långfristiga skulder      
 Skulder till Arvidsjaurs kommun  6  4 637  4 630
  Investeringsbidrag    45  113
     
Summa långfristiga skulder    4 713  4 743 
       
Kortfristiga skulder  7   
 Internkredit    1 052  1 519
 Leverantörsskulder    157  12
 Övriga skulder    68  58
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   0  0
     
Summa kortfristiga skulder    1 227  1 589 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 135  5 232 
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av 
stadsnätet för sin kommunikationslösning har inte debiterats under 2009 och 2010. 
Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   5 år 
 
Not 4 Ränta  
 

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 5 Årets resultat 
 

Årets underskott på - 755kr (-902 tkr år 2010) belastar kommunens egna kapital .  
 
Not 6 Långfristiga skulder 
 

Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på 
tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår 
även investeringsbidrag from 1998 till den del som inte överförts till resultatet.  
 
Not 7 Kortfristiga skulder 
 

Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensions-
kostnad för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar 
 

 
Utbyggnad 
bredband- 

Övertagen 
utrustning

Egenbyggt 
stadsnät SUMMA

 statsbidrag  
     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 1 576 600 2 991 500 2 591 999 7 160 099
Ingående 
investeringsinkomster 0 -189 000 0 - 189 000
Årets investeringsutgifter 0 0 462 315 462 315
Årets köp 0 0 0 0
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
 1 576 600 2 802 500 3 054 314 7 433 414
     
      
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar - 539 000 - 1 046 500 - 745 900 --2 331 400
Omklassificeringar 0 0 0 0
Återförda avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -157 700 -522 700 - 229 200 --939 600
Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 696  700 - 1 599 200 -975 100 - 3 271 000
     
Nedskrivningar     
Ingående nedskrivningar 0 0 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0  
Återförda nedskrivningar 0 0 0  
Omklassificeringar 0 0 0  
Årets nedskrivningar 0 0 0  
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0  
     
Ingående planenligt 
restvärde 1 114 600 1 756 000 1 766 699 4 637 299
Utgående planenligt 
restvärde 879 900 1 203 300 2 079 214 4 162 414
     

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 95 
 
 

 
 
Internkontrollplan för 2012 
– Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
Exp till 
. Berörda 

Ks § 73 Dnr 00066/2012 049
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Förslag till Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2012 har 
upprättats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens 

verksamheter 2012 enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 73. 
 
 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 
 
Område 
 

Fråga Metod Ansvarig Rapporteras till 

Säkerhet Sammanställning och redovisning av 
inbrott, skadegörelse och övriga 
larmärenden 

Insamling av 
statistik 

Tekniska Kommunchefen Arbetsutskottet 

Upphandling Kontroll av att leverantör fakturerar och 
levererar enligt gällande avtal 

Stickprov på faktura Stödfunktionen Kommunchefen Arbetsutskottet 

Reglementen och 
förordningar 

Uppföljning av tillämpning av 
kommunens investeringsreglemente 

Återrapportering av 
större 
investeringsprojekt 
inkl efterkalkyl 

Tekniska Kommunchefen Ekonomiutskottet 

Översyn av 
nyttjande av 
anläggningar 
 

Mäta hur sporthallar och andra 
anläggningar nyttjas 

Mätning  två gånger 
per termin 

Fritid- och kultur Kommunchefen Fritids- och 
kulturutskottet 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar hur det 
fungerar med enskilda 
löneförhandlingar/lönetillägg 

Granskning av 
förhandlingprotokoll

Personalenheten Kommunchefen Arbetsutskottet 

 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 96 
 
 

 
 
Strandpromenad vid 
Samuelsviken i Moskosel 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
Leif Ståhl 
Mårten Enoksson 
Heikki Kairento 

Ks § 74 Dnr 00005/2012 312
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med önskan/begäran att Arvidsjaurs 
kommun iordningställer en strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel 
(asfalterad gångväg).  
 
”Hälften är redan gjort – grus har lagts och en grillplats finns – men asfalt 
och kanske räcken behövs iordningställas omgående. Strandpromenaden bör 
börja från parken i Moskosel till udden i Samuelsviken och eventuell längre. 
En asfalterad strandpromenad skulle göra ett stort Lyft för det annars så fina 
Moskosel. Om strandpromenaden bara grusas som det nu är gjort, växer den 
snart igen med buskar och gräs som nu är fallet. En asfaltering bör därför 
göras, kanske i samband med de kommande avloppsrörsarbetena i 
Moskosel, när det ska asfalteras igen.” 
 
Leif Ståhl, parkenheten har 2012-01-27 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till parkenheten att under sommaren 2012 undersöka vilka 

åtgärder som är nödvändiga för att iordningställa en strandpromenad 
vid Samuelsviken i Moskosel samt beräknade kostnader för densamma. 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen under hösten 2012. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 97 
 
 

 
 
Arvidsjaurs kommuns 
representant i Leader 
Lappland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Leader Lappland 
Kenneth Eklund 
Johnny Högberg 
Tillväxtenheten 

Ks § 75 Dnr 00044/2012 102
 
Leader Lappland är ett program för landsbygdsutveckling inom de åtta 
kommunerna - Arvidsjaur-Arjeplog-Dorotea-Lycksele-Sorsele-Storuman-
Vilhelmina-Åsele i de två länen Västerbotten och Norrbotten. Leader 
Lappland drivs genom den ideella föreningen Lappland United och med en 
beslutsgrupp - LAG (Local Action Group) som består av 24 personer; en 
från varje sektor (ideell-privat-offentlig) i de 8 deltagande kommunerna. 
Huvudsyftet med Leader Lappland är att skapa bra förutsättningar för en 
positiv utveckling av våra fjäll- och inlandsbygder. 
 
LAG är huvudman och har ansvar för programmets genomförande inom vårt 
område Leader Lappland. LAG beslutar om vilka projekt som ska få 
Leaderstöd och LAG kan också driva egna projekt (s.k. paraplyprojekt). 
Fokus kommer att ligga på att utveckla regionen ekonomiskt och 
kunskapsmässigt.  
 
I LAG gruppen är Kenneth Eklund, Arvidsjaur vald som ordförande. 
Kenneth Eklund var under förra programperioden också ordförande i det 
LAG som hade namnet Inlandslaget. Kenneth representerade Arvidsjaur 
utifrån sin roll som utvecklingschef. 
 
Eftersom Kenneth nu lämnat sin tjänst som utvecklingschef behöver 
kommunstyrelsen ta ställning till om Kenneth skall kvarstå som kommunens 
representant under återstående programtid, i första hand för 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Kenneth Eklund som Arvidsjaurs kommuns representant i Leader 

Lappland under åren 2012-2013. 
att uppdra till kommunchef Johnny Högberg att ta fram förslag på 

ersättning för representation i Leader Lappland 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 98 
 
 

 
 
Nominering till Pite Älv 
Ekonomisk förenings 
styrelse år 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Pite Älv Ekonomisk förening 
Peter Manner 
Göran Wikström 

Ks § 76 Dnr 00059/2012 102
 
Kommunstyrelsen beslutade 1998-04-27 § 70 att tillsammans med Pite 
Älvdals kommuner bilda en ekonomisk förening med syfte att främja turism, 
resenäring, fiske- och vattenvård inom Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och 
Piteå kommuner. 
 
Föreningens styrelse består av sju ledamöter med lika många ersättare. Av 
dessa nominerar kommunerna tre ledamöter och tre ersättare, samt övriga 
medlemmar fyra ledamöter och fyra ersättare. Ambitionen ska vara att välja 
ledamöterna så att praktiskt sportfiske-, turism- och affärskompetens tillförs 
styrelsearbetet. 
 
Mandattiden är två år. Ordinarie ledamot och ersättare för Arvidsjaurs 
kommun ska nomineras för tiden 2012-2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som styrelseledamot för åren 2012-2013 i Pite Älv Ekonomisk förening 

utse Peter Manner, Arvidsjaur 
att som ersättare utse Göran Wikström, Utterliden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 99 
 
 

 
 
Ekonomisk översyn av 
frivilliga icke lagstadgade 
verksamheter – Camp 
Gielas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Politiska partier 
 

Ks § 77 Dnr 00023/2011 049
 
Politiskt har det tidigare och i nutid förts en diskussion om kommunens 
kärnverksamheter och därutöver frivilliga icke lagstadgade verksamheter, 
utifrån att långsiktigt och strategiskt kunna fokusera och utveckla de 
verksamheter som gynnar medborgarna mest. Med anledning av detta har 
kommunstyrelsen 2011-03-21 § 59 beslutat om en total ekonomisk översyn 
över i första hand Camp Gielas och Centrumbadet. Därefter kommer andra 
verksamheter fortlöpande att ses över. 
 
Ekonomisk översyn av Camp Gielas med tillhörande anläggningar har 
upprättats. Enhetsledare Katarina Landstedt och ekonomichef Ann-Lovise 
Lundahl föredrar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att remittera ärendet till samtliga politiska partier för att inhämta 

synpunkter om ärendets fortsatta inriktning 
att svar ska vara inlämnat till kommunens kansli senast 10 maj, 2012. 
 
____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering av projekt 
"Attraktiva platser för 
tillväxt" - Akademi Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp beslut 
Akademi Norr 
Anne Åberg 

Ks § 78 Dnr 00073/2012 008
 
Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
beslutade vid sammanträde den 2 mars att gå vidare med ansökan gällande 
Koordinerad kraftsamling – Attraktiva platser för tillväxt. Beslut togs även 
om att tillfråga medlemskommunerna om medfinansiering utifrån upprättad 
kostnad för var och en av kommunerna. 
 
Projektets syfte: 
Aktörer på lokal nivå, och då i huvudsak kommunerna, är centrala för 
utvecklingen av den miljö som näringslivet verkar i. Kommunen har som 
myndighetsutövare samt som ansvariga för den fysiska planeringen en 
nyckelroll i frågor som direkt påverkar företag och den miljö som de verkar 
i. Syftet med projektet är att visa en metod/process för hur vår kommun kan 
arbeta med att öka sin attraktivitet genom att påverka och utforma det 
fysiska stadsrummet. Detta skall i sin tur bidra till att stimulera ekonomisk 
hållbar tillväxt. 
 
Genom att systematiskt påverka och utforma den fysiska miljön kan 
kommunerna, i samarbete med näringsliv och intressenter, öka regionens 
attraktionskraft och därmed bidra till fler arbetstillfällen, underlätta 
arbetskraftförsörjningen, företagsetableringar och vända den negativa 
befolkningsutvecklingen. 
 
EU-samordnare Anne Åberg har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår att 
pengar finns avsatta i Tillväxtenhetens budget. Hon föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller projektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla medfinansiering av projekt ”Attraktiva platser för tillväxt” med 

totalt 160 000 kronor under åren 2012-2014. 
att pengarna finns avsatta hos Tillväxtenheten. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i kommunala rådet för 
funktionshindrade och 
kommunala 
pensionärsrådet 
 – Birger Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Birger Lundberg 
. Martin Nilsson 
. Löner 
. Reception 

Ks § 79 Dnr 00038/2012 102 
 
Birger Lundberg (fp) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunala rådet för funktionshindrade och kommunala pensionärsrådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Birger Lundberg begärt entledigande. 
att som ersättare i kommunala rådet för funktionshindrade och kommunala 

pensionärsrådet utse Martin Nilsson (c). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i 
kommunstyrelsens 
ekonomiutskott samt ks-
representant i arbetsgrupp 
för förvaltningsområdet för 
samiska språket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
. Marcus Lundberg 
. Leif Andersson 
. Susanne Stenberg 
. Löner 
. Reception 
 

Ks § 80 Dnr 00042/2012 102
 
Tom Lundberg (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som;  
 
- Ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott 
- Kommunstyrelserepresentant i arbetsgrupp för förvaltningsområdet för 

samiska språket 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott utse Marcus 

Lundberg (s). 
att som kommunstyrelserepresentant i arbetsgrupp för förvaltningsområdet 

för samiska språket utse Leif Andersson (c). 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 103 
 
 

 
 
Redovisning – 
Finansiering av stipendier 
och reseersättningar för 
genomförda 
examensarbeten år 2011 – 
Akademi Norr 
 

Ks § 81 Dnr 00085/2011 614
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-02 § 118 att stödja två 
examensarbeten under 2011. Arvidsjaurs Lärcenter fick i uppdrag att lämna 
rapport för denna verksamhet för åren 2010-2011. 
 
Sara-Maria Brännström, Arvidsjaurs Lärcenter har lämnat nedanstående 
redovisning; 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Akademi Norr samarbetar med enheten för näringsliv och samhälle (ENS) 
vid Umeå Universitet för att hitta en långsiktig och hållbar lösning för hur 
kommunerna och ENS kan samverka för att öka andelen akademiker i 
privatliv och offentlig sektor i medlemskommunerna genom bl. a examens- 
och projektarbeten. 
 
Akademi Norr’s direktion beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig 
finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför 
examensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 
 
I Arvidsjaur kommun har det under åren 2010-2011 utbetalats ett stipendium 
på 13 000 kr där en student gjort ett examensarbete åt Tekniska 
förvaltningen.  
 
Ekonomisk analys 
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3000 kr är 
reseersättningar mellan studieort och examensplats. Eventuellt stipendium 
(10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk 
presentation. 
 
Miljöaspekt 
I examensarbetet uppmanar vi studenten att ta hänsyn till miljöaspekten i 
den mån det är möjligt. 
 
FN:s barnkonvention 
I examensarbetet uppmanar vi studenten att ta hänsyn till FN:s 
barnkonvention i den mån det är möjligt. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Exp till 
Sara-Maria Brännström 
Ann-Kristine Vinka 
 

forts. Ks § 81 
 
Övrigt 
I de övriga Akademi Norr kommunerna så uttrycker man sig positivt till 
stipendier för examensjobb. Totalt har 7 stipendier betalats ut till studenter 
som gjort examensarbeten i AN-kommunerna under 2011, 5 kommuner har 
tagit nya beslut om att bevilja stipendier för 2012, resterande inväntar beslut.  
I Lycksele kommun kommer man att dela ut stipendierna vid Tillväxt och 
planeringsutskottets ordinarie möte. Där har man beslutat att bevilja fyra nya 
stipendier för 2012 men satt upp kriterier att examensarbeten skall göras inom 
kommunens fyra utvecklingsområden; utveckling av infrastruktur och service, 
miljödriven produkt- och tjänsteutveckling, turism eller kreativa 
utvecklingsmiljöer. 
 
Slutsats samt förslag till beslut 
Många företag och arbetsplatser har börjat se ett behov av att ta hjälp av 
studenter som gör examensjobb och därav ett större intresse av att lägga ut 
uppslag till examensarbeten. Svårigheten är dock att få studenten till inlandet. 
Att använda sig av stipendier fungerar som en dragare. Det är även ett bra sätt 
att marknadsföra Arvidsjaur som en bra kommun att skriva examensjobb i. 
 
Vi föreslår att vi sätter upp kriterier för urval av examensarbeten utan att 
hämma innovationsförmågan. Urval tas med fördel fram ur befintliga 
styrdokument. 
 
Vi föreslår även att vi inför kommande beslut om stipendier tar i beaktning att 
de flesta studenterna skriver sina examensarbeten under våren. Så förslagsvis 
vore det bra om beslut tas redan i början av året. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Taxa för renhållning 
(avfallshantering) samt  
Renhållningsordning / 
renhållningsföreskrifter för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 

Ks § 82 Dnr 00065/2012 051
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 204 och 205 att fastställa taxa 
för renhållning samt anta Renhållningsordning / renhållningsföreskrifter för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Enligt kommunfullmäktiges direktiv ska avgifterna för 
renhållningshanteringen ge full kostnadstäckning för verksamheten. 
 
Alla kommuner är enligt miljöbalken och avfallsförordningen skyldiga att 
ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och renhållnings-
föreskrifter. Innehållet i avfallsplanen specificeras i naturvårdsverkets 
föreskrifter NFS 2006:6. I renhållningsordningen beskriver kommunen hur 
avfall som uppstår i kommunen ska hanteras genom insamling, transport och 
behandling. 
 
Syftet med avfallsplanen är ge ett underlag för kommunens planering i 
avfallsfrågor. Avfallsplanen ska utgöra grunden för kommunens ambitioner, 
mål och visioner i arbetet med de nationella avfallsrelaterade 
miljökvalitetsmålen. 
 
Fullmäktiges beslutad i § 204 att tid för tömning av latrin ska budas kunden 
minst 14 dagar i förväg. 
Avfallschef Per Nilsson föreslår i skrivelse 2012-01-13 att kommunfull-
mäktige stryker meningen om budning i beslutet samt uppdrar till 
Avfallsenheten att i lämplig uppgörelse med entreprenören, se till att kunden 
informeras före slamtömning. 
 
Personal- och arbetsutskottet har 2012-03-05 upprättat förslag till beslut. 
 
Yrkande 
 
Lotta Åman (s) 
Bifall till utskottets förslag med följande ändringar; 

Skrivningen om budning i dokumenten Taxa för renhållning samt 
Renhållningsföreskrifter tas bort 

Avfallsenheten får i uppdrag att ingå överenskommelse med entreprenören 
att informera kunden 14 dagar före slamtömning. 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 82 
 
Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter 
han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Lotta Åmans yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta bort skrivningen om budning i beslutet avseende Taxa för renhållning 

samt i Renhållningsordning/Renhållningsföreskrifterna antagna av 
kommunfullmäktige 2011-11-28 § 204 och 205 

att Avfallsenheten får i uppdrag att ingå överenskommelse med 
entreprenören att informera kunden 14 dagar före slamtömning 

att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 §§ 204 och 205 upphör att 
gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 82. 
 
Del av Renhållningsordning / renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun 
 
Hämtnings- och transportvägar 
 
16 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats 
inom rimligt gångavstånd. I annat fall skall fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att 
avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats. 
Behållare skall normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som 
möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare 
såsom slamtankar och fettavskiljare. 
 
17 § Fastighetsinnehavaren skall se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats 
hålls i farbart skick. 
Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. 
Om farbar väg inte kan upprättas skall fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes 
med renhållaren. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
18 § Kommunen är indelad i de hämtningsområden som framgår av bilaga 3. 
 
19 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 
Från flerbostadshus sker hämtning av hushållsavfall sker minst varannan vecka. 
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka. I vissa 
områden i Arjeplog sker hämtning en gång per månad, enligt bilaga 3. 
Från hus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka under hämtningsperioden 15 maj 
– 15 oktober.  
Från fritidsanläggningar, stugbyar och andra verksamheter sker hämtning av hushållsavfall minst varannan 
vecka. 
Utsorterat farligt avfall, brännbart grovavfall och icke-brännbart grovavfall lämnas på plats som anges i 
bilaga 1. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på den egna fastigheten. I andra hand kan 
trädgårdsavfall lämnas vid de kommunala återvinningscentralerna.  
Hämtning av vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och liknande sker minst 1 gång per år 
och i övrigt efter behov. Vid mindre tömningsbehov kan dispens sökas. 
Latrin från fritidshus bör komposteras. Sådan kompostering ska anmälas till kommunens miljönämnd. 
Latrinkärl av engångstyp där hämtning ingår kan köpas av renhållaren. Sådant kärl placeras väl tillslutet 
invid sopbilens färdväg på hämtningsdagen. 
Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar sker minst en gång per år och i övrigt efter 
behov för att upprätthålla en god funktion. Tid för tömning av latrin ska budas kunden minst 14 dagar i 
förväg.  
 
Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller sluten tank medges efter särskild 
prövning. Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens riktlinjer och slamavskiljaren 
ska vara så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens 
funktion äventyras och att det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan om förlängt 
tömningsintervall för slamavskiljare ska sändas till Miljönämnden som prövar ärendet. 
 
20 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållarens anvisningar:  
Farligt avfall 
Grovavfall 
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Kommunövergripande 
handlingsplan för 
ungdomspolitik i 
Arvidsjaur 

Ks § 83 Dnr 00037/2012 003
 
2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta 
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning 
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat 
Ledarskap. Kommunen utsåg en styrgrupp som träffades en gång i månaden. 
I styrgruppen ingick kommunchefen, samtliga fem förvaltningschefer, 
kommunalrådet, en politiker från skolutskottet, rektorer för högstadiet och 
gymnasiet samt utredare. 
 
Styrgruppen utformade en modell och strategi för arbetet. Det sattes även 
upp långsiktiga mål för Uppväxtkoordinerat Ledarskap. 
När både utredare och representant från kommunförbundet avslutade sina 
respektive tjänster avstannade arbetet. Styrgruppen har inte längre 
regelbundna träffar. 
 
I kommunens styrdokument från kommunfullmäktige 2011, är barns och 
ungdomars medverkande en av framgångsfaktorerna för att få en positiv 
befolkningsutveckling och tillväx. Vidare står det i verksamhetsmålen att 
barns och ungdomars vilja och önskemål ska beaktas och detta är alla 
politikers och tjänstmäns ansvar. 
 
Med anledning av ovanstående har barn- och ungdomskulturchef Camilla 
Freedman upprättat förslag till kommunövergripande handlingsplan för 
ungdomspolitiken i Arvidsjaur. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till kommunövergripande handlingsplan för 

ungdomspolitiken i Arvidsjaur. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Förklaring av Arvidsjaur 
som vindkraftsfri kommun 
(Medborgarförslag) 
 
 

Ks § 84 Dnr 00249/2011 304
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Med stöd av bifogade artikel i tidningen Aktiv Mäklare, vilken handlar 

om fastighetsprisernas upp och nedgång vid avsaknad respektive 
etablering av vindkraft, samt hur attraktionskraften för inflyttande ser ut. 

 
 Jag yrkar således på att Arvidsjaurs kommun förklarar sig för vind-

kraftsfri för att boende ska stanna kvar, fritidshusägarna ska bli fler 
samt naturturismen öka. Det kommer att bli brist på lugn och ro i 
Sverige, så som det är på många håll i Europa idag varför landsbygd 
med lugn och ro samt en synlig stjärnhimmel för stjärnskådare och 
norrskensentusiaster kommer att bokstavligen vara guld värd. 

 
 Turister i allmänhet vill gärna se renar, att inte ytterligare försvåra för 

renskötseln genom att för evigt cementera och asfaltera terrängen är 
något vi alla tjänar på. Att dessutom ta ett krafttag mot de stora 
kalhyggen som främst Sveaskog ägnar sig åt, på egen samt genom 
avverkningsuppdrag på annans mark, är också ett led i att främja 
turismen samtidigt som de traditionella näringarna behålls så att de kan 
dra nytta av varandra. 

 
 Dessutom kan ju kommunen då också, som en bieffekt, påtala den goda 

miljön för mindre sportflygplansentusiaster, segelflygare m.fl. vilka är i 
behov av en flygplats. 

 
 Skulle kommunen gå vidare med sina vindkraftsplaner blir effekten den 

motsatta. All mark kommer att sjunka med 50%, fastigheter blir 
osäljbara utom möjligen inne i Arvidsjaur. En tätort kan inte existera 
utan ett omland, så även där kommer fastighetspriserna att sjunka. Det 
finns så gott om exempel på detta från södra Sverige att vi inte behöver 
upprepa deras misstag utan, för en gångs skull, ligga i framkant. 

 
 Turister vill se renar inte vindsnurror, de senare kan de se var som 

helst. Om vindkraften tillåts expandera okontrollerat, vilket kommunen 
verkar vara för, kommer de traditionella näringarna att minska, kanske 
rentav slås ut och då står kommunen där med bara de invånare som inte 
kan ta sig någonstans, för de som är attraktiva på arbetsmarknaden eller 
har kapital nog att röra på sig kommer att lämna kommunen. ” 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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forts Ks § 84 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 § 80 överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsens för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har 2012-02-22 lämnat förslag på svar på 
medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna nedanstående svar på medborgarförslag om ”Förklaring av 

Arvidsjaur som en vindkraftsfri kommun”; 
 

Kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 124 beslutat anta 
Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun. I planen har ett område i 
kommunen utsetts som lämpligt för vindbruk. Övriga områden utgörs 
som olämplig yta för vindbruk. 
 
Beslutet innebär att kommunfullmäktige har tagit ställning i frågan om 
vindbruk i Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ungdomsgården Galaxen 
till tillväxtenheten 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ./. 
 

Ks § 85 Dnr 00378/2011 001
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Idag går Galaxen under kulturförvaltningen vilket i mitt tycke ej går 
hand i hand. Det blir mer intressekonflikter än utveckling av 
ungdomars möjligheter att kunna/vilja stanna i Arvidsjaur. 
Ungdomarna är en mycket viktig kugge i Arvidsjaurs framtid, som vi 
måste förvalta väl. Vi vill och ska kunna integrera nyanlända 
ungdomar (gymnasieelever, ensamkommande och inflyttade) på ett 
bra sätt. 
 

Mitt förslag är att flytta Galaxen till tillväxtenheten, och verka under 
arbetsmarknadsenheten. Tillväxtenheten tar således över lokalerna i 
syfte att arbeta effektivt med barn och ungdomar på flertalet sätt. Till 
exempel projektarbeten i samarbete med föreningar, befolkning, 
skola, idrottsföreningar, företag m.m. Anordna aktiviteter där 
ungdomar får engagera sig och samarbeta på ett effektivt sätt att 
utveckla Arvidsjaur till en kommun med stor potential att behålla 
ungdomarna och företagandet. 
 

Galaxen ska vara en utgångspunkt för allt detta, samtidigt som den 
fortfarande fungerar som fritidsgård. 
 

Tillväxtenheten har anställda som är mycket engagerade i dessa 
frågor, samt att enheten besitter mycket bra kompetens att utföra 
detta arbete.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 191 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Johnny Högberg har 2012-02-22 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna svar på medborgarförslaget enligt bilaga till protokollet.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 85. 
 
 
 
 
 
 
Svar på medborgarförslag 
 
Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten, Dnr 378/2011 
 
 
Organisation inom den egna förvaltningen är delegerat av kommunstyrelsen till 
förvaltningschef. Förslaget att flytta / organisera ungdomsgården Galaxen under 
tillväxtenheten är således en verksamhetsfråga. 
 
Medborgarförslaget lämnas med hänvisning till ovanstående till kommunchefen för 
ställningsstagande. 
 
_____ 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 111 
 
 

 
 
Bokslut och årsredovisning 
år 2011 för Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 

Ks § 86 Dnr 00055/2012 042
 
Bokslut och årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun. 
 
Resultatet för 2011 visar ett överskott på 1 506 772 kronor.  
 
Räkenskaperna sammanfattas i  
 

* Resultaträkning för år 2011-01-01–2011-12-31 
* Finansieringsanalys för år 2011 
* Balansräkning per 2011-12-31 
* Verksamhetsberättelse för kommunen dess nämner och bolag för 2011. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultaträkningen för år 2011-01-01–2011-12-31, bilaga 1 
att fastställa kassaflödesanalys för år 2011, bilaga 1 
att fastställa balansräkningen per 2011-12-31, bilaga 2 
att i övrigt fastställa bokslut och årsredovisning för 2011. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 86. Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
Budgetavräkning tkr Budget 

2011 
Redovisat 
2011-01- 
2011-12  

Utfall mot 
budget 

 för 2011 

  
Verksamhetens intäkter 167 466 166 867 -579
Verksamhetens kostnader  -508 842 -514 007 -5 165
Avskrivningar -14 000 -14 888 -888
  
Verksamhetens nettokostnader -355 376 362 009 -6 633
  
Skatteintäkter 243 075 249 336 6 261
Generella statsbidrag och utjämning 115 400 114 075 -1 325
Finansiella intäkter 100 922 822
Finansiella kostnader -800 -818 -18
  
Resultat före extraordinära poster 2 399 1 507 -892
  
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Extraordinära poster 0 0 0
  
Årets resultat  2 399 1 507 -892

 



 Bilaga 1:1 
 

  Budget 2011 Redovisat 2011 
Utfall mot 
budget 

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Periodens resultat 2 399 1 507 -892
Justering för av- och nedskrivningar 14 000 14 888 888
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster -500 -179 321
    
Medel från verksamheten före  15 899 16 216 317
förändring av rörelsekapital    
    
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 810 -17 698 -18 508
Ökn(-)/minskn(+) förråd 0 500 500
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -6 000 5 660 11 660
    
Medel från den löpande verksamheten 10 709 4 678 -6 031
    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    
Investeringar -23 591 -11 006 12 585
Försäljning av anläggningstillgångar 0 186 186
Förvärv av immateriella tillångar 0 0 0
Försäljning av immateriella tillångar 0 0 0
Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0
Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0
    
Medel av investeringsverksamheten -23 591 -10 820 12 771

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån/kredit 0 0 0
Amortering av skuld -10 275 -10 331 -56
Förskottsbetalda investeringsbidrag 2 100 2 011 -89
Ökning långfristiga fordringar 0 0 0
Minskning av  långfristiga fordringar 0 0 0
Övrig finansiering 0 0 0
    
Medel från finansieringsverksamheten -8 175 -8 320 -145
    

ÅRETS KASSAFLÖDE -21 057 -14 462 -234

    
Ingående likvida medel 20 496 20 496 0

Utgående likvida medel -561 5 834 6 395
    



 Bilaga 2 
 

  Kommunen 

Balansräkning (tkr)  2011-12-31 2010-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

   
A: Anläggningstillgångar    

 
I. Immateriella anläggningstillgångar  0 0

 
II. Materiella anläggningstillgångar  
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar  178 364 181 512
 2. Maskiner och inventarier  14 704 15 612
 3. Övriga materiella tillgångar  35 47

 
Summa  193 103 197 171

  
III. Finansiella tillgångar  40 103 40 103

  
B. Omsättningstillgångar   

  
1. Förråd mm  882 1 381
II. Fordringar  49 113 31 416
III. Kortfristiga placeringar   0
IV. Kassa och bank  5 835 20 496

  
Summa  55 829 53 293

   
Summa tillgångar  289 035 290 567

   
Eget kapital avsättningar och skulder    
  
 A. Eget kapital  

 
 Eget kapital  191 100 189 593
Därav årets resultat  1 507 14 000
Därav ändring av redovisningsprincip  0 0

 
B. Avsättningar  

 
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  5 836 6 215
Uppskjuten skatt  0 0
II. Andra avsättningar  700 700

   
C. Skulder    

 
I. Långfristiga skulder  5 978 14 298
II. Kortfristiga skulder  85 421 79 761

   
Summa eget kapital avsättningar och skulder  289 035 290 567

   
ANSVARSFÖRBINDELSER  556 097 548 455

   

 
 



 Bilaga 3 
 
 

Nämndernas resultat 2011 
 

 
 
Budget och resultat 2011- nämnderna 
 

BUDGETUTFALL Årsbudget 2011 Redovisat 2011
Resultat mot 

budget
  
Kommunfullmäktige, val, revision 
Kostnader 2 980 3 218 -238
Intäkter -573 -748 175
Netto 2 407 2 470 -63
    
Kommunstyrelsen    
Kostnader 160 342 164 787 -4 446
Intäkter -103 090 -115 188 12 098
Netto 57 251 49 599 7 652
    
Barn- och utbildningsnämnden 
Kostnader 171 928 175 922 -3 994
Intäkter -52 425 -44 228 -8 197
Netto 119 503 131 694 -12 191
    
Socialnämnden    
Kostnader 182 468 191 501 -9 033
Intäkter -36 367 -41 080 4 713
Netto 146 102 150 421 -4 320
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Kostnader 9 228 9 251 -23
Intäkter -1 690 -1 619 -71
Netto 7 538 7 632 -94
Summa 332 801 341 817 -9 016
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 112 
 
 

 
 
Disposition av årets 
resultat 2011 
 

Ks § 87 Dnr 00067/2012 042
 
Överskottet för kommunens verksamhet år 2011 är enligt gjord 
balanskravsutredning + 1 507 tkr. Ackumulerat underskott för tidigare år 
täcktes 2010.  
 
I balanskravsutredningen ska ingå vinster och förluster vid försäljning av 
tillgångar redovisade per enhet. Realisationsvinster kan enligt lagreglerna 
inte räknas in i resultatet. Under 2011 gjordes inga reavinster. 
 
För realisationsförluster vid försäljning kan undantag göras enligt 
möjligheten i kommunallagen att anföra synnerliga skäl. Ingen sådan 
försäljning har förekommit. 
 
Årets resultat enligt Resultaträkning tkr 1 507 
Realisationsvinster 0 
Realisationsförluster enligt undantagsregler 0 
Täckning av gamla underskott 0 
Balanskravsresultat tkr 1 507 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa 2011 års resultat enligt balanskravet till 1 507 tkr. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 113 
 
 

 
 
Investeringsredovisning 
för år 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
. Tekniska 
. Ekonomi 
 

Ks § 88 Dnr 00068/2012 042
 
Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 
årets investeringar. 
 
Färdigställda investeringar redovisas i denna paragraf med beslutad anlägg-
ningsutgift samt med den slutliga investeringens storlek inklusive eventuellt 
investeringsbidrag. 
 
Ej färdigställda investeringar redovisas i särskild paragraf. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa investeringsredovisning för 2011 i enlighet med bilaga 1 till 

protokollet. 
att godkänna redovisningen av färdigställda investeringar 2011 i enlighet 

med bilaga 2 till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 88. Bilaga 1:1 
 

Investeringsbudget 2011- redovisning 
 

Investeringsbudget 2011 
  
Investering Budget  

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Självgående kombiskurmaskin städenheten 
Den är inhandlad och är stationerad på Medan 
Projektet är slutfört och gav ett överskott på 6,0 tkr 
 

55 49

Polermaskin Städ 
Den är inhandlad och är stationerad på Medan 
Projektet är slutfört och gav ett överskott på 7,0 tkr 
  

 25 0

Hoppborg Badet 
Investeringen är genomförd och gav ett överskott på 23,0  tkr. Projektet 
är slutfört. 
 

100 77

Varmluftsugn Camp Gielas 
Investeringen är genomförd och gav ett överskott på 24,0 tkr. Projektet är 
slutfört. 
 

50 26

Rullbatterier Prästberget 
Investeringen är genomförd och gav ett överskott på 9,0 tkr. Projektet är 
slutfört. 
 

500 491

Värmeåtervinningsaggregat Bad 
Omdragning returledningar och igångsättning av värmepumpar för 
värmeåtervinnig frånluft simhallen. Resultatet av ovanstående åtgärder 
blev så bra att byte av värmeväxlare inte behövde göras. 
Projektet gav därmed ett överskott på 259,0 tkr  
 

500 241

Gräsklippare/transporter 
Pick-up Transporter är inköpt till parkavdelningen. Behovet av en pick-
up var akut och budget fanns för två gräsklippare och endast behov av en. 
Efter godkännande så köptes en pick-up in. Skrivelse om ändrat ändamål 
i diariet 2011/ 00127 för vidare i Ks 20110321§55. 
 

185 104

Gräsklippare spakstyrd  
Spakstyrd gräsklippare Kubota ZD 326 med tillbehör är inköpt till 
parkavdelningen.  
 

200 207

Badets tvättmaskin 
Akut behov. Investeringen är genomförd och avslutad. 
 

0 22

Utbyggnad bredband 
Budget på 101 tkr flyttad till projekt Förtätning stadsnät. Detta projekt 
slutredovisas till en kostnad på ca 200 tkr. Utbyggande av stadsnät i 
samband med fjärrvärmeförtätning. Förläggning av kanalisation och 
ibland även fiber.  
 

101 0

 



 Bilaga 1:2 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Inventarier – nämndskansliet 
Arkivhyllor  
Genomsynen av arkivet i källaren vid kansliet har ej hunnits göras under 
2011 på grund av byte av befattningshavande. Planerad genomgång av 
system och lokaler på grund av ändrade lagar och utifrån behov planeras 
under 2012. Ombudgeteras till 2012 då genomsynen ska göras.  
 

80 0

ADB- utbyggnad 
Avslutas 2011.  

126 0

Ökat lagringsutrymme IT 
3st servrar till vmwarekluster med tillbehör. 
vmware licenser + support 
Nya hårddiskar till backupsan. Avslutas 2011. 
 

300 323

Trådlöst nätverk förvaltning 
Trådlösa accesspunkter 52st inkl. poe adaptar. 
Support avtal 1 år meru controller. 
 

236 416

TV i nätet 
Flera planerade åtgärder under 2011 har ej genomförts pga de externa 
tekniska problem vi haft, men som fördröjt våra aktiviteter. Under 2012 
planeras bl.a. att installera utrustning för att erbjuda fibrerade byar 
samma TV-utbud som i tätorten. Flytta över budget till nästa år. 
 

570 20

Camp Gielas – hisskorgar i hissar 
På grund av klämrisken i hissar med fasta dörrar i våningsplanen finns ett 
lagkrav på att hisskorgar ska vara inmonterade senast Dec 2011. 
Hisskorgar är nu monterade och besiktade.  
Projektet är slutfört och gav ett överskott  på 24,0 tkr. 
 

212 188

Kommunhuset – hisskorgar 
På grund av klämrisken i hissar med fasta dörrar i våningsplanen finns ett 
lagkrav på att hisskorgar ska vara inmonterade senast Dec 2011. 
Hisskorgar är nu monterade och besiktade.  
Projektet är slutfört och gav ett underskott på 11,0 tkr. 
 

288 299

Ombyggnad Nyborgsskolan 
Total budget 6 475 tkr, utfall 6 672 tkr.  
Själva ombyggnadsprojektet höll ramen. Hela överskridandet beror på att 
vi under byggskedet upptäckte begränsad mögeltillväxt på taket. Detta 
berodde på dålig luftning samt inläckande vatten. 
För att råda bot på dessa problem byggdes taket om till en kostnad av c:a 
300.000 kr. 
 

295 493

Offentliga byggnader – inventering av tillgänglighet 
Projektet överförs till år 2012. 
 

100 0

 



 Bilaga 1:3 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Sandbacka ramp/nödutgång 
Budget flyttas till projekt 1274 ombyggnad C källare Sandbackaskolan. 
Detta projekt ombudgeteras till 2012 för slutförande av Ombyggnad C 
källare.  
 

39 0

Sim- och sporthall- ombyggnad av omklädningsrum 
Projektet utgår i avvaktan på beslut om eventuell nybyggnad av gamla 
simhalls och sporthallsdelen. 
 

1 000 0

Nybyggnad altan Nyborgsförskola 
Ej påbörjat, ombudgeteras till 2012 
 

50 0

Flytt arbetsutrymme Elevhälsan 
Ej påbörjat, ombudgeteras till 2012 
 

150 0

Klockarbackeskolan 
Ej påbörjat, ombudgeteras till 2012 
 

40 0

Elevhälsan vht-anpassning 
Ej påbörjat, ombudgeteras till 2012 
 
 

25 0

Utveckling foajé Medborgarhuset 
Foajén kommer att målas nästa vecka. 
Vi har beställt möbler som kommer i början av 2012 men vi har inte fått 
leveransdatum ännu. 
Rummet inreds utifrån de önskemål som framkommit i dialog med 
medborgare, unga och gamla och personal i huset. Utformas för att passa 
alla åldrar. Bibliotekets publika datorer kommer att placeras i foajén för 
att öka tillgängligheten. 
 

300 0

Utveckling foajé Sim- och sporthall 
Vi har diskuterat med personalen och ansvarig om deras behov och vad 
de önskar. I medborgardialogen har vi haft med denna foajé också. 
Det största problemet för personalen verkar vara att man inte hittar in till 
kassan. Det är en väldigt rörig miljö med många dörrar och skyltar. Det 
är dessutom väldigt slitna, fula möbler och en del onödiga saker som bara 
står. 
Vi kommer att koncentrera oss på skala bort så mycket som möjligt så att 
det blir enhetligt och därmed lättare att orientera sig. 
Eftersom diskussionen om ev ombyggnad eller nybyggnad inte ens är 
påbörjad så inriktar vi oss på att inte göra ombyggnationer av något slag 
utan satsar på sådant som kan användas i en annan lokal om det skulle bli 
nödvändigt. 
 

300 0

Skärmtak till hemtjänstens bilar 
Skärmtak för hemtjänstens bilar är uppbyggt och slutfört. Projektet gav 
ett överskott på 112,0 tkr 
 

350 238

 



 Bilaga 1:4 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Brandstation 
Flyttas till 2012. 
 

3500 16

Framtida föreningsbehov 
Budget på 100 tkr förs över till 2012. Behovet av det budgeterade 
beloppet har ej funnits under året.  
 

100 0

Hemvärnsstugan till Rymmarstadion 
Hemvärnstugan flyttades i oktober till Rymmarstadion för skidskytte- 
och längdåkningsverksamhet. Stugan är renoverad av både Arvidsjaurs 
kommun och skidklubben. Skidklubben har sökt och fått bidrag till viss 
renoveringen. Slutredovisas 2011 
 

150 163

Freesbeegolfbana 
En niohålsbana är utförd i Marklundsparken. Slutredovisas 2011 
 

45 47

Utveckling skidskyttestadion 
Detta är en del av ett flerårigt projekt. 
2010 flyttades en skidstuga från kommunspåret vid ishallen till 
skidskyttestadion . Stugan placerades högt för att få god överblick över 
stadionområdet. Stugan renoverades och el drogs fram. Slutredovisas 
2011. 
 

33 24

Tennisplan Nyborgsheden 
Ny beläggning och nytt stängsel är utfört på tennisplanen vid 
Nyborgsskolan. Överskridandet av budgeten beror på att befintlig 
tennisplan är byggd på en gammal stentipp och detta bidrog till sättningar 
när det nya materialet skulle packas. Slutredovisas 2011. 
 

211 276

Justering av torgplatser 
Under hösten 2011 är det schaktat och fyllt grus där torgplatserna ska 
vara. Detta för att kunna nyttja dessa under vinter och vår. Under 
sommaren 2012 ska de beläggas.  

0 31

Konstgräsplan- Ringelvallen 
Anläggandet av en konstgräsplan är initierat via ett medborgarförslag. 
Beräknad totalkostnad 2 000 tkr.  
Planen färdigställdes september månad 2010. 
Planen är funktionstestad i oktober 2011 och där planen godkändes. 
Bidrag är erhållet med 255 tkr och 400 tkr. Slutredovisas 2011.  
 

0 -505

Småbåtshamn Arvidsjaursjön 
Piren ut till sjön är utförd 2010. Under 2011 är  
träöverbyggnaden av piren utförd samt ett väderskydd i anslutning till 
området. Slutredovisas 2011.  
 

100 119

 



 Bilaga 1:5 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Förstärkning Laestadiusvägen 
Projektet utförs över 2 år. Anledningen till det är att vi vill få en 
tjälperiod innan vi belägger vägen för att minska eventuella 
deformationer. Totalbudget är 1050 tkr men beräknas kosta totalt  
1368 tkr. 

850 656

Ombyggnad idrottsanläggning Moskosel 
Ombudgeteras till 2012 för fortsatt investering av utemiljö på 
Klockarbackeskolan.  
 

57 19

Gång- och cykelväg Sandbackaskolan 
Vi har byggt 1380 m GC-väg efter Järnvägsgatan med ny belysning och 
stenmjöl som slitlager. Från början var det tänkt att vi skulle bygg 1050 
m med asfaltbeläggning (pengarna skulle inte räcka längre). Nu kunde vi 
bygga ytterligare 330 m GC-väg när vi inte valde att belägga den. 
Kostnaden har uppgått till 2 334 tkr exkl. projektering som vi själva 
gjort. Trafikverket har stått för halva kostnaden och då fick vi inräkna vår 
projekteringskostnad i detta (10%). Därav det höga bidraget från 
Trafikverket på 1 261 tkr. Trädplantering och sådd återstår och kommer 
att ske i vår 
 
Ytterligare medfinansiering till färdigställandet av GC-vägen har skickats 
till Trafikverket och Länsstyrelsen. Planen är att bygga en GC-väg ända 
fram till Väg 95. 
 

2600 1 073

Dekorbelysning Arvidsjaurs samhälle 
Vi har monterat mer dekorbelysning i form av trädbelysning. Vi har även 
köpt några ljuspelare som skall upp i Johannaparken samt jättesparken 
som står vid Nyborgstjärn skall ljuskläs.  
 

200 191

Stor Vägdiodskylt 
Två skyltar är inköpta och monterade vid infarterna till Arvidsjaur. 
Projektet finansieras genom Centrumprojektet, ett projekt mellan 
Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun, handeln samt Sparbanken Nord.  

0 95

 
Vägbelysning Deppis 
P.g.a. Vattenfalls markförläggning av elkabel så har vi investerat i en ny 
belysningsanläggning i S Deppis, för att slippa överta ägandet av alla 
stolpar som vattenfall vill bli av med när ägandet av dessa med automatik 
övergår till kommunen om vi velat behålla befintlig belysning. 
 

0 125

Upprustning Marklundsparken etapp 3 
Detta är etapp 3 av upprustningen av Marklundsparken. 2010 skulle 
området runt dammen rustas upp. 
Enlig ök har vi legat lågt med denna investering för att täcka upp 
Konstgräsplanen vid överskridande. Slutredovisas 2011.  
 

350 0

Marklundsparken etapp 2 
Enlig ök har vi legat lågt med denna investering för att täcka upp 
Konstgräsplanen vid överskridande. Slutredovisas 2011.  
 

50 0

 



 Bilaga 1:6 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011
EU-anpassning lekparker 
Kommunens lekparker upprustas för att motsvara EU:s krav på bila 
fallskydd, säkerhetsmått, ålder mm. Detta är ett flerårigt projekt. 
Arbeten har utförts på Tallbacka, Nyborgsskolan och Stortorget samt 
genomgång av övriga lekplatser. Slutredovisas 2011 för ny budget 2012. 
  

100 93

Fortsatt utveckling Nyborgstjärnen 
Röjning av strandlinjen längst gångvägen runt Nyborgstjärn är utfört 
2011.  
Ombudgeteras till 2012 för fortsatt investering. 
 

200 18

Förnyande av björkbestånd 
Ett av kommunstyrelsens mål är att inte minska antalet björkar i 
samhället. För varje björk som tas bort ska en ny planteras. 
Detta år har vi avverkat och fräst bort stubbar och beräknar att med 2011 
års budget återplantera beståndet. 
 

100 70

Igångsättning Klockarberget 
Slutfört och slutbesiktat 2011 
 

37 33

Inventarier – Barn- och ungdom 
Inköp möbler till Lundens fridhem Ringelskolan för 47 tkr. 
Lekutrustning utomhus Ringelskolan för 38 tkr samt lekutrustning 
utomhus Klockarbackeskolan 30 tkr. 
 

134 115

Inventarier – Socialnämnden 
Redovisning av socialnämndens investeringar 2011 
 

Genomfört: 
Ny tvättmaskin på Länsmansgården  26 tkr 
Nya tvättmaskiner på Borgargården  52 tkr 
Summa  78 
 

Övriga planerade investeringar ej genomförda. Ombyggnad av toaletter 
på Ringelsta, Svalan, beställt men ej genomfört. 
Nytt låssystem på Björken; upphandling avbruten och ej återupptagen, 
verksamheten avvaktar tills bättre lösningar har kommit ut på marknaden 
och prövats. 
 

Införandet av det nya verksamhetssystemet Treserva ligger helt inom 
driftbudgeten.  
 

480 78

Inventarier – MBHN  
  

26 0

Inventarier – Sandbacka 
Del 1: Nytt fordonsprogram: påbörjat inköp av skoter, verktygsskåp, 
litteratur. Fler maskiner, fyrhjulingar, verkstadslyft ska köpas in 2012.  
Del 2: 120 tkr är planerat att användas till inköpt för av ny litteratur för 
anpassning av nya  Gymnasieskolan. All litteratur är ej inköpt under året 
med anledning att det inte framtagen litteratur. Köps in 2012.   
 

735 205

 



 Bilaga 1:7 
 
Investering Budget 

Belopp tkr
Investerat 

2011 
Ombyggnad C källare Sandbacka 
Från projekt Sandbacka ramp/nödutgång med budget på 150 tkr totalt är 
111 tkr flyttat till detta projekt. Pannrummet är utrivet, snickeriet i A 
huset är flyttat till det gamla pannrummet. Det är iordningställt ett förråd 
där de gamla dieseltankarna är bortplockade. Allt detta för att rymma det 
nya fordonsprogrammet och slippa hyra lokaler externt.  
 

111 182

Inventarier arbetsmarknadsenheten 
Lösen av två minibussar av märket Volkswagen som tidigare har varit 
leasade. 
 

0 273

Inventarier – kostenheten 
Ny ugn inköpt, upphandlingen drog ut på tiden och installation sker 
jullovet. Ugnen kommer att placeras på Ringelsta och Ringelskolan får 
ugnen därifrån och Moskosel får i sin tur en ½ ugn från Ringelskolan då 
ugnen i Moskosel har gått sönder och kastats 
Nytt värmeskåp till Sandbackaskolan är inköpt 
Värmerierna till Ringelsta är inköpta och blir en del av den nya 
serveringslinjen 
En blastchiller, en mindre modell än angivet är inköpt till Sandbacka och 
Ringelsta hade en som utifrån bedömning får hålla ett tag till 
 

510 387

Summa taxefinansierad verksamhet 16 856 6 978
 



 Bilaga 1:8 
 
Investeringar affärsverksamhet 
 
VA 
Investering Budget  

belopp 
Investerat

 2011 
Brunnsbyten och enkla åtgärder samt filmning av 1 700 m ledning 
Vi har relinat ca 800 m spillvattenledning samt ett flertal servisledningar. 
Vi har även gjort fysiska åtgärder för att förhindra att dagvatten rinner in 
i spillvattenbrunnar. Tanken var även att det skulle bytas ett antal 
nedstigningsbrunnar i höst men den stora mängden nederbörd gjorde att 
vi inte kunde gräva p.g.a. höga grundvattenflöden. Detta kommer vi att 
försöka åtgärda 2012. 
 

1735 1 494

Utbyte datamoduler  
Vi har inte hunnit med att byta ut de modulsystem som planerades. Vi 
kommer att ta tag i det 2012 
 

250 0

Inventering/projektering ledningar Glommersträsk 
Tanken var att göra denna inventering under 2011 men vi har så mycket 
konsultarbeten på gång, m bl.a. vattenskydd mm så volymen blir så stor 
att en upphandling måste göras vilket också är gjord. Upphandlingen är 
gjort enligt LUF, (Lagen (2007:1092) om  upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster). Vi har aldrig tidigare 
upphandlat via LUF. Reglerna i LUF är något mer flexibla än i LOU. 
Detta har gjort att vi skrivit avtal med fyra VA-konsulter. 
 

150 0

Inventering/projektering ledningar Arvidsjaur 
Tanken var att göra denna inventering under 2011 men vi har så mycket 
konsultarbeten på gång, m bl.a. vattenskydd mm så volymen blir så stor 
att en upphandling måste göras vilket också är gjord. Upphandlingen är 
gjort enligt LUF, (Lagen (2007:1092) om  upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster). Vi har aldrig tidigare 
upphandlat via LUF. Reglerna i LUF är något mer flexibla än i LOU. 
Detta har gjort att vi skrivit avtal med fyra VA-konsulter. 
 

300 0

Renovering Ljusträsk vattenverk 
Vi har köpt in nya pumpar, filter, hydropress samt ledningsmaterial.  
 

200 82

Avfall 
Ombyggnad mellanlager sopor 
Upphandling för byggnation av ett mellanlager för hushållsavfall avbröts 
på grund av oväntat höga kostnader.  
 

3 600 0

Summa VA och Avfall 
 

6 235 1 576

 



 Bilaga 1:9 
 
 
Investering Budget 

belopp 
Investerat 

2011 
Stadsnät 
 
Kompletteringsteknik stadsnät 
I samband med att nätet förtätas och fler kunder ansluts behöver 
ytterligare utrustning införskaffas.  
Flytta över budget till nästa år. 
 

500 376

Förtätning stadsnät 
Vid all förläggning av fjärrvärme förläggs även kanalisation i samma 
schakt. Omfattningen styrs av fjärrvärme installationer. Enstaka 
förtätningar utöver detta sker också, bl.a. i samband med Vattenfalls 
nedhängning av kraftledningar. Flytta över budget till nästa år. Budget 
från projekt 0733 Utbyggnad Bredband på 101 tkr.  
 

0 65

  
Summa affärsverksamhet 6 735 2 017
 



 Bilaga 2:1 

 
Slutredovisade investeringar 2011 
 
Slutredovisade investeringar 2011 Ackumulerade sedan projektets start Redovisningsperiod 

            
Belopp i tkr Budget/ Redovisad Utfall/avvikelse  Budget/ Utfall  
  beslut kostnad mot budget/ beslut 2011 
      

Inventarier under 100 tkr totalt 175 143 32 175 143 
ADB- Utbyggnad 1 261 2 396 -1 135 126 0 
Hoppborg badet 100 77 23 100 77 
Rullbatterier Prästberget 500 491 9 500 491 
Invent arbetsmarkn.enhet 0 273 -273 0 -273 
Värmeåtervinningsaggregat badet 500 241 259 500 241 
Gräsklippare/transporter 185 104 81 185 104 
Gräsklippare spakstyrd 200 207 -7 200 207 
Ombyggnad källare C Sandbackaskolan 111 182 -71 111 182 
Ökat lagringsutrymme IT 300 323 -23 300 323 
Utbyggnad bredband 300 199 101 101 0 
Trådlöst nätverk förvaltning 236 416 -180 236 416 
Inventarier arbetsmarknadsenheten 0 273 -273 0 273 
Ombyggnad Nyborgsskolan 6 475 6 673 -198 295 493 
Hisskorgar kommunhuset 288 299 -11 288 299 
Hisskorgar Camp Gielas 213 187 26 213 187 
Skärmtak till hemtjänstens bilar 350 238 112 350 238 
Framtida föreningsbehov 100 0 100 100 0 
Hemvärnsstugan till Rymmarstadion 150 163 -13 150 163 
Tennisplan Nyborgsheden 211 276 -65 211 276 
Utveckling skidskyttestadion 200 190 10 33 24 
Småbåtshamn Arvidsjaursjön 350 305 45 100 119 
Konstgräsplan 1 989 2 957 -968 0 0 
Marklundsparken etapp 2 200 78 122 50 0 
Marklundsparken etapp 3 200 0 200 200 0 
Dekorbelysning Arvidsjaurs samhälle 200 191 9 200 191 
Stor Vägdiodskylt 0 190 -190 0 -190 
Vägbelysning Deppis 0 125 -125 0 125 
Eu-anpassning lekparker 1 040 1 063 -23 100 93 
Förnyande björkbestånd 225 175 50 100 70 
Igångsättande Klockarberget 1 525 1 521 4 37 33 
Summa slutredovisade investeringar: 17 584 19 956 -2 372 4 961 4 305 
      
Slutredovisade investeringar      
affärsverksamhet  va och avfall:      
Renovering Ljusträsk vattenverk 200 82 118 200 82 
Ombyggnad mellanlager sopor 3 600 0 3 600 3 600 0 
Summa slutredovisade investeringar 3 800 82 3 718 3 800 82 
affärsverksamhet va och avfall:      
SUMMA TOTALT: 21 384 20 038 1 346 8 761 4 387 



 
 Bilaga 2:2 
 

Ej påbörjade projekt 2011 
 
  Årsbudget  Tilläggsbudget SUMMA  Redovisat 

Projekt  2011 2011   2011

         

         

Miljö‐, bygg‐ och hälsoskydd  0 26 000 26 000  0

Polermaskin Städ  25 000 0 25 000  0

ADB‐utbyggnad  0 126 000 126 000  0

Arkivhyllor  20 000 60 000 80 000  0

Utbyggnad bredband  0 101 000 101 000  0

Ombyggnad omklädning Sim & Sporthall  0 1 000 000 1 000 000  0

Nybyggnad altan Nyborgs förskola  50 000 0 50 000  0

Flytt arbetsutrymme Elevhälsa  150 000 0 150 000  0

Klockarbackeskolan  40 000 0 40 000  0

Elevhälsan verksamhetsanpassning  25 000 0 25 000  0

Utveckling foajé Medborgarhuset  300 000 0 300 000  0

Utveckling foajé Sim‐& Sporthall  300 000 0 300 000  0

Tillgänglighet byggnader  0 100 000 100 000  0

Sandbacka ramp/nödutgång  ‐71 000 110 000 39 000  0

Framtida Föreningsbehov  100 000 0 100 000  0

Marklundsparken et 2  0 50 000 50 000  0

Marklundsparken et 3  150 000 200 000 350 000  0

Utbyte datamoduler  250 000 0 250 000  0

Inv/Proj ledn Glommersträsk  150 000 0 150 000  0

Inv/proj ledn Arvidsjaur  300 000 0 300 000  0

Ombyggnad mellanlager sopor  3 600 000 0 3 600 000  0

Summa  5 389 000 1 773 000 7 162 000  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 114 
 
 

 
 
Ombudgetering av 2011 
års investeringar till 2012 
samt reviderad 
finansieringsbudget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ./. 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 89 Dnr 00069/2012 042
 
De investeringsobjekt som inte blivit färdigställda eller påbörjats under 
föregående år ska bli föremål för ombudgetering i samband med bokslutet. 
 
Tilläggsbudgeten omfattar: 

- beslutade ej färdigställda objekt 
- ej påbörjade objekt 
- inventarier 
 
Ombudgeteringen innebär också att finansieringsbudgeten för 2012 
revideras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föra över anslag för ej färdigställda investeringar till 2012, med 

7 993 000  kr enligt bilaga 1 till protokollet. 
att tillföra 1 500 000  kronor i nya investeringar. 
att fastställa reviderad finansieringsbudget för 2012, enligt bilaga 2 till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-26 § 89. Bilaga 1 :1 
 

 
Ombudgetering av Investeringar till 2012 

 

OMBUDGETERING 
AV INVESTERINGAR 

Årsbudget 
2011 

Utgifter 
2011 

Kvar av 
Investerings- 

budget 
Ombudg till 

2012 
Budget 

2012 

       
0201 Inventarier grundskolan 134 115 19 19 780 
0801 Inventarier Sandbacka 735 206 530 530 675 
1238 Flytt arb.utrym Elevhälsa 150 0 150 150  
1239 Klockarbackeskolan 40 0 40 40  
1241 Elevhälsan verksamhetsanpassn 25 0 25 25  
1272 Sandbacka ramp/nödutgång 39 0 39 39  
1237 Altan Nyborgs fsk 50 0 50 50   
  1 173 321 853 853 1 455 
       
0401 Invent socialnämnden 480 79 401 401 0 
       
0512 Miljö-, bygg-, o hälsoskydd 26 0 26 26 880 
       
0722 Arkivhyllor 80 0 80 80 0 
0821 Inventarier kostenheten 510 385 125 125 860 
 Digitalbio     850 
 inredning bibliotek         600 
  590 385 205 205 2 310 
       
 SUMMA INVENTARIER 2 269 785 1 485 1 485 4 645 
       
       
1235 Omb omklädn sim o sporthall 1 000 0 1 000 1 000 0 
1242 Utv foajé Medborgarhuset 300 0 300 300 0 
1243 Utv foajé Sim-& Sporthall 300 0 300 300 0 
1245 Brandstation 3 500 16 3 484 3 484 0 
1269 Tillgänglighet byggnader 100 0 100 100 0 
1401 Framtida Föreningsbehov 100 0 100 100 0 
 Emu-projekt     4 000 
 Lekutrustnin Camp Gielas     50 
 Ny husvagnsparkering CG     250 
 Grillplats CG     50 
 Renovering av Rullbatterier         300 
 SUMMA FASTIGHETER 5 300 16 5 284 5 284 4 650 
       
 



 Bilaga 1 :2 
 

OMBUDGETERING 
AV INVESTERINGAR 

Årsbudget 
2011 

Utgifter 
2011 

Kvar av 
Investerings- 

budget 
Ombudg till 

2012 
Budget 

2012 
       
1405 Justering av torgplatser 0 31 -31 -31 150 
1499 Omb idrottsanl Moskosel 57 19 38 38 0 
2139 Förstärkn Lestadiusvägen 850 656 194 0 200 
2141 GC-väg Sandbackaskolan 2 600 2 334 266 227 0 
2333 Förnyande björkbestånd 100 70 30 0 100 
2349 Marklundsparken et 2 50 0 50 0 0 
2351 Marklundsparken et 3 350 0 350 0 0 
2353 Fortsatt utv Nyborgstjärn 200 18 182 0 260 
 Eu-anpassning lekparker     150 
 Småbåtshamn Arvidsjaursjön     150 
 GC-väg Sandbackaskolan et 2     2 600 
 Belysningsarmaturer     250 
 Skarinslunden     100 
 GC-väg Ringlet         120 
 GATOR VÄGAR OCH PARKER 4 207 3 128 1 079 234 4 080 
       
       
       
       
2568 Brunnsbyten filmning mm 1 735 1 494 241 241 0 
2569 Utbyte datamoduler 250 0 250 0 250 
2574 Inv/Proj ledn Glom.träsk 150 0 150 0 1 500 
2575 Inv/proj ledngar A-jaur 300 0 300 0 0 
 NY ångpanna         250 
 SUMMA VA- AVFALL 2 435 1 494 941 241 2 000 
       
0733 Utbyggnad bredband 101 0 101 101 0 
0738 TV i nätet 570 20 550 550 0 
0754 Förtätning stadsnät 0 66 -66 -26 200 
0755 Kompl teknik stadsnätet 500 376 124 124 0 
 SUMMA STADSNÄT 1 171 462 709 749 200 
       
       
 totalt 15 382 5 886 9 497 7 993 15 575 
 
      
   Ombudgetering 7 993  
   Årsbudget 15 575  
   Brandstation 1 500  
   Bidrag GC-väg -1 300  
   Bidrag Park -100   
      
   SUMMA 23 668  
      



 Bilaga 2 

 
Finansieringsbudget 2012 
 
Reviderad finansieringsbudget 2012 
 

Kassaflödesanalys    
        
 Utfall Budget revidering 
  2011 2012 2012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Periodens resultat 1 507 3 485 3 485 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 14 888 15 636 15 636 
Pensionsavsättning 0 0 -8 300 
Avsättningar -379 -500 -500 
Kassaflöde från verksamheten före  16 016 18 621 10 321 
förändring av rörelsekapital    
    
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -17 698 0 0 
Ökn(-)/minskn(+) varulager 500 0 0 
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 5 660 0 0 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 478 18 621 10 321 
    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i imateriella anläggningstillgångar 0 0 0 
Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 
Investering i materiella anläggningstillgångar -11 006 -14 295 -15 575 
Ombudgetering från 2011  -4 051 -7 993 
Tillkommande investeringar 2012   -1 500 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 186 0 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 
    
Kassaflöde av investeringsverksamheten -10 820 -18 346 -25 068 
    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån 0 0 15 000 
Amortering av långfristiga skulder  -10 000 0 0 
Investeringsbidrag 2 011 0 1 400 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 
Minskning av  långfristiga fordringar 0   
Minskning av avsättningar pga utbetalningar -331 -300 -300 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 320 -300 16 100 
    
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR    
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 
    
    
ÅRETS KASSAFLÖDE -14 662 -25 1 353 
    
Likvida medel vid årets början 20 496 5 834 5 834 
Likvida medel vid året slut 5 834 5 809 7 187 
    



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 115 
 
 

 
 
Rambeslut om upplåning 
2012 

Ks § 90 Dnr 00070/2012 045 
 
Förslaget till ombudgeteringar av investeringar 2012 kräver att kommunen 
lånar upp till 15 miljoner kronor. 
 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Fullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. 
Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente 
men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som ex. 
kommunens budget. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka 

kommunens skulder under år 2012 med totalt 15 000 000 kronor. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 116 
 
 

 
 
Årsredovisning för VA-
verksamheten år 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 91 Dnr 00071/2012 042
 
Från och med 2007-01-01 gäller ”Lagen om allmänna vattentjänster 
2006:412”. Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra 
verksamheter med resultat och balansräkningar. 
 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som 
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra 
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. 
 
Inom kommunen finns 6 st  avloppsreningsverk, 13 st avloppspump-
stationer, 18 t vattenverk och drygt 211 km ledning. 
 
VA-enheten har upprättat årsredovisning utifrån de riktlinjer som redovisats 
till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad årsredovisning för VA-verksamheten för  

2011-01-01—2011-12-31 enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2011-03-26 § 91. 1 (8) 
 

 
VA-Enheten 
 
Årsredovisning för 2011-01-01—2011-12-31 
 
 
Verksamhet 
 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta 
hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st 
avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och 
drygt 211 km ledning.  
 
Årets händelser 
 
 Totalt under året har vi åtgärdat 9 vattenläckor. Det är i huvudsak mindre läckor.  

 I Glommersträsk har vi även bytt ut en delsträcka av vattenledningen p.g.a. upprepade 
läckor på nästan samma ställe. I ändarna på ledningen som byttes ut var ledningen i 
väldigt bra skick. 

 Vi har bytt ut 3 strategiskt viktiga avstängningsventiler i Glommersträsk så att det vid 
någon störning går att stänga vattnet utan att allt för många abonnenter blir drabbade. 
Norrfog, Gula villan och skolan är några som är extra känsliga även för korta 
störningar. 

 Ett 15 pumphaverier har skett under året, samt att flera frekvensstyrningar också bytts ut 

 Lilla pumpstationen i Glommersträsk är ombyggd till en LPS variant, (Low Pressure 
System) Det är ett system där en kvarn maler sönder inkommande material som blir 
så fint att det går att pumpa bort i en 50 mm slang. 

 I Moskosel har vi relinat ca 800 m spillvattenledning. Det är området öster om E45. 
Ledningen var i väldigt dåligt skick. Vi har även gjort fysiska åtgärder på brunnar för 
att förhindra att dagvatten rinner in i spillvattenledningen. 

 Pumpstationen utmed E45 i Moskosel har byggts om. Utrustningen i den var så 
gammal att den inte gick at reparera. 

 En mindre ombyggnad av sandfånget har gjorts i Moskosel reningsverk.  

 Ett större avloppskross åtgärdades i korset Sjukstugevägen/Ringelvägen i början på 
2011. 

 Vi har byggt om I Abborrträsk vattenverk för att få bättre kapacitet på vattenfiltren. 
Vi har haft problem med att få bort järn och mangan från filtren. Vi har också rengjort 
reservoaren samt renspolat drickvattenledningen för att få bort allt järn och mangan 
där också.  

 Vi har renspolat alla borrhål i Arvidsjaur vattentäkt. 

 I Lauker har vi renspolat hela dricksvattenledningsnätet samt borrhål. 

 Det var väldigt mycket vattenfrysningar under 2011 på ställen där det normalt inte är 
problem. Vintern var visserligen väldigt kall och vi hoppas att vi slipper det 2012 
annars måste vi göra åtgärder. 

 Vi har under 2011 mätt in de sista byarnas ledningsnät för att kunna digitalisera dem 
och få in dem i vårt GIS-system. 



 2 (8) 
Avstämning Verksamhetsmål 

 

Verksamhetsmål Måluppfyllelse 

Leverera dricksvatten med 0 fel vad gäller 
överskridande av gränsvärden vid bakteriologiska 
och kemiska analyser.  
 

Vi har haft otjänligt vatten i Hålberg hos 
vid ett brukarprov. Efter undersökning så 
visade det sig att problemet var i 
fastigheten och inte på kommunens vatten. 

 
 

Personal 
 

Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi 
köper av fastighet sedan den nya fastighetsorganisationen trädde i kraft.  
 
Framtid 
 

Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för 
att minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade 
underhållet och reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få 
bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla 
åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om 
förnyelse är nödvändig. Vi kommer under 2011 göra en del ledningsförnyelse i Moskosel.  
 

Vi räknar med att inom 2012 ha alla våra ledningsnät digitalt i GIS. Vi har gjort ett test 
med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS 
där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan 
även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och 
ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare i fler 
fordon. I och med övergången till Arc Gis är det möjligt att även få in ledningskartan i en 
androidtelefon eller Iphone. Detta skall vi prova. Och faller det bra ut så kommer alla som 
arbetar med VA att få denna applikation. Vi kommer att se till att även material och 
ledningsdimension för dricksvatten också läggs in i GIS. I framtiden kommer vi att mata in 
alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer att ge ett bättre underlag för 
beslut av åtgärder och framtida reinvestering. 
 

Vi måste ta fram nya vattenskyddsområden för våra vattenanläggningar. Många är för 
gamla och har undermåliga områdesgränser och föreskrifter. Detta arbete kommer att pågå 
löpande under flera års tid med start 2012. 
 

Kraven och behovet för att säkra kvalitén på dricksvatten ökar. Nya RSA, (risk & 
sårbarhetsanalyser) måste arbetas fram. Enligt SLVFS 2008:13 ”Åtgärder mot sabotage och 
annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar” som är ett lagkrav för vattenverk 
som försörjer fler än 2000 personer. Där skall det tas fram risk och sårbarhetsanalyser för 
vattenverk och distributionssystem. Vi har gjort det för vattenverket men inte för 
distributionssystemet som skall vara klart senast 1 januari 2013. Där är den stora frågan 
brandposterna. Dessa skall låsas och de som inte är nödvändiga skall tas bort. 
 

Vi skall även i framtiden ta fram en RSA och en beredskapsplan för extraordinära 
händelser. D.v.s. hur agerar vi om vårt dricksvatten slås ut totalt. Där måste alla 
verksamheter i kommunen samt känsliga brukare vara med på hur vi skall agera med 
vattenförsörjningen, prioriteringar, information till medborgarna mm. Vi vill inte att 
Arvidsjaur skall bli ett nytt Östersund om än cryptosporidium är föga troligt att vi får in i 
vårt vattensystem. 
 

Vattenmyndigheten och den av dem antagna ”Bottenvikens vattenförvaltningsplan” 
kommer att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste 
förbättras för att vi ska klara de uppsatta målen.  
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Nyckeltal 
 

Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort och för alla byar sammanslagna. Tyvärr kan vi 
inte ta fram lika många nyckeltal för byarna ännu av tekniska skäl men det är något vi 
kommer att klara i framtiden. Kapitalkostnader och kostnader för kommunförrådet finns 
inte med i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade 
kostnaderna inräknade. Fördelningen av dessa är gjord så att procentsatsen av totala 
kostnaden för verksamheterna, vattenverk, reningsverk och distributionssystem blir 
fördelningsprocenten för de ofördelade kostnaderna. 
 
Ekonomiska nyckeltal Arvidsjaur     

  2011   

Kostnad vattenverk exkl. kapitalkostnader  1 598 467 Kr/år 

     

Kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 624 367 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  1 685 467 Kr/år 

     

Total kostnad 4 908 300 Kr/ år 

     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 1 057 Kr/år 

     

Kostnad per fastighet 3 085 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  12,30 Kr/m 

     

Kostnad producerat vatten i Arvidsjaurs vattenverk 3,49 kr/m3 

     

Kostnad inkommande vatten i Arvidsjaurs reningsverk. 2,40 kr/m3 

     

kr/m3 Årskostnad för VA-verksamheten inom Arvidsjaur centralorts 
verksamhetsområde exkl. kapitalkostnader 

10,71

  

 

Ekonomiska nyckeltal byarna     

  2011   
Kostnad vattenverk exkl. kapitalkostnader  1 581 467 Kr/år 

     

Kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 588 967 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  1 764 567 Kr/år 

     

Total kostnad 4 935 000 Kr/ år 

     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 4 651 Kr/år 

     

Kostnad per fastighet 7 204 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  23,60 Kr/m 

 
Kostnadstäckningsgrad hela VA-verksamheten 100 % 
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Tekniska nyckeltal 
 
  2011 2010 
 Producerat vatten under året i Arvidsjaur 

vattenverk  
458 373 m3/år 462 986 m3/år 

 Inkommande vatten i Arvidsjaurs 
reningsverket 

676 722 m3/år 653 507 m3/år 

 Ovidkommande vatten in i Arvidsjaurs 
reningsverk 

32 % 29 % 

 Producerat dricksvatten per person i 
Arvidsjaur centralort 
 

271 l/dygn 273 l/dygn 
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RESULTATRÄKNING FÖR 
VA-VERKSAMHETEN 

 

 2011-01-01- 
 

2010-01-01-

 tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

    

Rörelsens intäkter mm   
 Förbrukningsavgifter  12 245 11 715
 Bidrag  88 166
 Periodiserade anslutningsavgifter  52 50
 Sidoordnade intäkter  35 178

Summa intäkter 1 12 420 12 109

   
Rörelsens kostnader   
 Varor och förbrukningsinventarier  - 1 929 - 1 515
 Tjänsteköp   -4 765 - 5 404
 Personalkostnader   -3 137 -3 126
  Av- och nedskrivningar 2 -1 331 -1 254
 Övriga rörelsekostnader  -246 -209
 Sidoordnade kostnader  0 0

Summa kostnader   -11 408 -11 508

   
Rörelseresultat  1 012 602
   

Resultat från finansiella investeringar   
    
 Ränteintäkter   36 19
 Räntekostnader 3 -837 -585
   

Resultat efter finansiella poster  211 35
   
   
    
   

ÅRETS RESULTAT  211 35
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Balansräkning för 
VA-verksamheten 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2011-12-31 2010-12-31

   
TILLGÅNGAR    

   
Anläggningstillgångar   

   
Materiella anläggningstillgångar   

 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 6 18 081 17 869
 Inventarier, verktyg och installationer  107 59

  18 188 17 928
   

Finansiella anläggningstillgångar  0 
   
Summa anläggningstillgångar  18 188 17 928

   
Omsättningstillgångar   

   
Varulager m m   

 Förråd  434 610
   
Kortfristiga fordringar   

 Kundfordringar  330 330
   

Kassa och bank  392 1 339
   
Summa omsättningstillgångar  1 230 1 680

   
SUMMA TILLGÅNGAR  19 418 20 208

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   
Eget kapital   -1 270 -1 481

   
Summa eget kapital  -1 270 -1 481

   
Långfristiga skulder    

 Skulder till Arvidsjaurs kommun 4 17 963 17 667
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  1 169 1 182
   

Summa långfristiga skulder  19 132 18 849
   

Kortfristiga skulder 5  
 Leverantörsskulder  1 069 2 182
 Övriga skulder  342 229
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  145 179
 Förutbetalda va-avgifter  0 250
   

Summa kortfristiga skulder  1 556 2 840
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 418 20 208
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av intäkter  Va-avgifter tkr 
 
  2011 % 2010 %

Försäljning till kommunen 790 6,5 786 6,7

Försäljning till koncernföretag 2 151 17,6 2 234 19,1
Försäljning till övriga fastighetsägare 9 307 76,0 8 695 74,2

12 245 100 11 715 100,0

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
  
Lokaler 20 år
Vattenverk 20 år
Ledningar 33 år
Reningsverk 20 år
Maskiner och inventarier 10 år
Datorutrustning o dyl. 3-5 år
 

 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
 
Not 4  Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet 
 på tillgångarna. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte 
 
 
Not 5 Kortfristiga skulder 
 
Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad 
för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 6  Materiella anläggningstillgångar 
 
 

  
Förråds- 
lokal Vattenverk Ledningar

Avlopps- 
verk 

Drift-
övervakning 

Inventarier 
och 
maskiner SUMMA 

        
Anskaffningsvärden        
Ingående investeringsutgifter 2 691 4 737 35 699 10 543 2 933 487 57 090
Ingående investeringsinkomster -142 -426 -5 758 -2 237 -10 0 -8 573
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0
Årets köp 0 0 1 494 0 0 0 1 494
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 -380 -380
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 549 4 311 31 435 8 306 2 923 107 49 631
        
Avskrivningar        
Ingående avskrivningar -2 533 -2 801 -16 784 -5 348 -2 694 -429 -30 589
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0
Återförda avskrivningar 0 0 40 0 0 439 479
Årets avskrivningar -2 -134 -896 -246 -45 -10 -1 333

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 535 -2 935 -17 640 -5 594 -2 739 0 -31 443
        
Nedskrivingar        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
        
Ingående planenligt restvärde 16 1 510 13 157 2 958 229 58 17 928
Utgående planenligt restvärde 14 1 376 13 795 2 712 184 107 18 188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 117 
 
 

 
 
Årsredovisning 2011 för 
förvaltade fonder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 92 Dnr 00035/2012 046
 
Årsredovisningar har upprättats för de fonder som kommunen förvaltar. 
Redovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Följande fonder förvaltas av kommunen: 
 
 Kronor 
 
Åke Gustavssons minnesfond 11 910,99 
Vikar Strömbergs donationsfond 12 712,92 
Oskar Nilssons donationsfond 109 415,12 
Nils-Olov och Kristina Perssons donationsfond 21 104,95 
Gustav Leonard Lundgrens donationsfond 21 693,48 
Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond  9 319,51 
Svea Karlssons donationsfond 235 547,77 
Stiftelsen Arkens donationsfond 240 005,49 
Inlandets konstfond 233 353,82 
Rolf Steinvalls fond för unga musiker 164 142,55 
Gunhild Steinvalls fond för unga musiker 206 479,98 
 
SUMMA 1 265 686,58 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättade årsredovisningar för kommunens förvaltade 

fonder för 2011. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 118 
 
 

 
 
Årsredovisning gemensam 
nämnd för drift av 
personalsystem 
 

Ks § 93 Dnr 00224/2009 106
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 68 att bilda en gemensam 
nämnd för drift av personalsystem innefattande kommunerna Skellefteå, 
Arvidsjaur, Malå och Norsjö. Nämnden organiserades under Skellefteås 
fullmäktige. 
 
I beslutet antogs även reglemente där det står att; ”….. Nämnden skall till 
respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna varje tertial 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är.” 
 
Rapporter från nämnden har dock hittills inte behandlats av 
kommunfullmäktige i Skellefteå och Arvidsjaur, något som revisorerna har 
påpekat. 
 
Vid nämndssammanträde 2012-03-06 fastställdes årsredovisningen samt 
slutliga kostnader för år 2011. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad årsredovisning och slutliga kostnader för år 2011. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 119 
 
 

 
 
Finanspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 94 Dnr 00016/2012 042
 
Förslag till finanspolicy för Arvidsjaurs kommun har upprättats. 
 
Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer 
för kommunen och de kommunala företagen inom följande finansiella 
områden: 
 
 Beslutanderätt, organisation och rapportering 
 Koncernsamordning av finansverksamheten 
 Likviditetsplanering 
 Placering 
 Utlåning 
 Upplåning och leasing 
 Försäkringsinstrument 
 Borgen och garantier 
 
Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som 
kommunfullmäktige ska fastställa enligt i kap 3 § Kommunallagen. 
 
Finanspolicyn blir i tillämpliga delar även gällande för kommunens bolag. 
 
Ekonomiutskottet beslutade 2012-01-24 § 3 att inhämta kommunkoncernens 
synpunkter på förslaget till finanspolicy innan dokumentet överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Samtliga bolag har meddelat de inte har några synpunkter i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
att fastställa finanspolicy för Arvidsjaur kommun. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 120 
 
 

 
 
Regler för bidrag vid 
utförande av enskilda 
vatten- och 
avloppsanläggningar inom 
Arvidsjaurs kommun 

Ks § 95 Dnr 00058/2012 446
 
Kommunfullmäktige beslutade 1989-06-19 § 55 om bidragsregler för 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 
För ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning får man 50 % i bidrag.  
För ny- eller ombyggnad av vattenbrunn får man 50 % av kostnaden som 
överstiger ett basbelopp. 
 
Enligt den nya Vattenförvaltningsplanen måste kommunen inventera 
statusen av många enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Det innebär i 
sin tur att det säkerligen upptäcks många anläggningar som inte håller 
måttet. Fastighetsägarna kommer då troligen att få förelägganden om 
ombyggnation av sina anläggningar. 
 
Med nuvarande reglemente kan detta bli kostsamt för kommunen i framtiden 
eftersom det finns ca 900 enskilda avloppsanläggningar i kommunen. 
 
Teknisk chef Heikki Kairento föreslår i skrivelse daterad 2012-03-05 att 
kommunens bidrag för enskilda VA-anläggningar tas bort helt och hållet. 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2012-03-05 att ge tekniske chefen i 
uppdrag att ta fram förslag till nya bidragsregler till enskilda vatten och 
avloppsanläggningar. 
 
Förslag till nya bidragsregler har upprättats som sammanfattningsvis innebär 
att bidrag till vattenbrunnar tas bort helt. 
Det kommunala bidragets storlek till avloppsanläggning är föreslaget till 
50 % av total anläggningskostnad, dock max 5000 kronor.  
 
Yrkanden 
 
Jerry Johansson (s) 
Bifall till upprättade regler, med ändringen att första stycket under punkt 3 
ändras till: 

Det kommunala bidragets storlek är maximalt 5 000 kr av total 
anläggningskostnad. Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från 
anläggningskostnad före beräkning av kommunalt bidrag 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 121 
 
 

 
 
 

forts. Ks § 95 
 
Sven-Olov Granlund (c) 
Bifall till upprättade regler, med ändringen att första stycket under punkt 3 
ändras till: 

Det kommunala bidragets storlek är 25 % av total anläggningskostnad dock 
max 25 000 kronor. Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från 
anläggningskostnad före beräkning av kommunalt bidrag.  
 
Ordföranden ställer proposition på Jerry Johanssons och Sven-Olov 
Granlunds ändringsyrkanden, varefter han förklarar att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Jerry Johanssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
att fastställa regler för bidrag vid utförande av enskilda vatten- och 

avlopppsanläggningar inom Arvidsjaurs kommun, enligt bilaga till 
protokollet. 

att reglerna ska gälla från och med 2012-07-01. 
att kommunfullmäktiges beslut 1989-06-19 § 55 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Sven-Olov Granlund (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Lars 
Ralph (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven-Olov Granlunds 
yrkande. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012‐03‐26 § 95. 

 
FÖRSLAG till 
 
Regler för kommunal bidragsgivning vid utförande av enskilda 
avloppsanläggningar inom Arvidsjaurs kommun. 
 
 
1. För ny‐ eller ombyggnad av vattenbrunn utgår inget bidrag. 
 
2. Kommunalt bidrag för enskilda yttre avloppsanläggningar både nyanläggning och 

förbättring i avseende bostadshus kan utgå till fastighetsägare, som nyttjar sin 
fastighet som åretruntbostad och kan bedömas bo kvar på fastigheten även i 
fortsättningen. 
Förbättring av enskild avloppsanläggning är exempelvis utbyte av slambrunn till  
3‐ kammarsystem med infiltrationsbädd enligt miljökontorets regler. 

 
3. Det kommunala bidragets storlek är 50 % av total anläggningskostnad dock max 

5000 kronor. Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från anläggningskostnad 
före beräkning av kommunalt bidrag.  
 

Det kommunala bidragets storlek är maximalt 5 000 kr av total anläggningskostnad. 
Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från anläggningskostnad före beräkning 
av kommunalt bidrag.  
 

4. Ovanstående bidragsvillkor skall tillämpas från och med 1 juli 2012, från vilken 
tidpunkt äldre bidragsbestämmelser upphör att gälla. Det vill säga att ansökningar 
som inkommit och av miljökontoret godkänts före den 1 juli 2012 handläggs enligt 
gamla regelverket beslutat av kommunfullmäktige 1989‐06‐19 § 55. Ansökningar 
som ej godkänts eller inkommit efter 1 juli 2012 handläggs enligt nytt regelverk för 
bidragsgivning vid utförande av enskild avloppsanläggning. 

 
Administrativa föreskrifter 
Kommunen skall äga full insyn i anläggningens upphandling och utförande samt 
utöva teknisk och ekonomisk kontroll över företaget. Vid utförandet av 
avloppsanläggningar åligger det bidragstagaren att anmäla till kommunen, så att 
delbesiktning kan ske innan återfyllnad av markbädden utföres. 
 
Arbetet skall utföras av yrkesskicklig personal, som är väl förtrogen med arbetets 
karaktär och genomförande. Då det i anläggningen ingår utförande av anordningar 
för nyttjande av grundvattentäkt skall grundvattenexpertis, som kommunen 
godkänt, anlitas för utbyggnad av vattentäkten. 
Av kommunen lämnade ritningar, beskrivningar och även så under arbetet lämnade 
direktiv, allt 1 överensstämmelse med Naturvårdsverkets anvisningar, skall följas. 
Om under arbetets utförande fråga skulle uppstå om ändrat utförande, skall 
kommunens medgivande därtill först inhämtas. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 122 
 
 

 
 
Avskrivning av fordran 
 

Ks § 96 Dnr 00084/2012 055
 
Kostnaden för Arvidsjaurs Kommunföretag AB:s styrelse betalas under året 
ut via kommunstyrelsens konto. Beloppet för 2011 är 69 758 kronor. Detta 
belopp har inte fakturerats AKAB, eftersom det inte fanns med i bolagets 
budget för 2011. 
 
AKAB:s ekonomi tillåter inte att fakturan betalas. Det egna kapitalet är 177 
tkr. Skulle resultatet försämras med 70 tkr kommer mer än halva 
aktiekapitalet att vara förbrukat. 
 
Det finns tre sätt att lösa frågan: 

-  Att inte fakturera AKAB för arvodeskostnader år 2011, det vill säga att 
avskriva fordran 

-  Att fakturera AKAB, vilket innebär att kommunfullmäktige måste ta 
ställning till eventuellt aktieägartillskott till bolaget 

-  Att fakturera AKAB och låta företaget gå i konkurs 
 
Yrkanden 
 
Sven-Olov Granlund (c) 
Avskriva fordran. 
 
Lotta Åman (s) 
Fakturera AKAB och låta bolaget gå till kommunfullmäktige och begära 
aktieägartillskott. 
 
Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på yrkandena 
varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Sven-Olov 
Granlunds yrkande. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
att avskriva fordran. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 123 
 
 

 
 
Detaljplan för Laxbäcken 
1:18, del av Laxbäcken 1:1 
- Nordlundaheden 
 
 

Ks § 97 Dnr 00043/2012 214
 
Förslag till detaljplan för Laxbäcken 1:18 och del av Laxbäcken 1:1 - 
Nordlundaheden har upprättats.  
 
För området finns det ingen gällande detaljplan och syftet med en 
planläggning är dels att reglera byggrätten och användningen och dels att 
möjliggöra en utvidgning av området då det finns ett ökat behov av 
testbanor och personalutrymmen i form av kontor och konferens.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2012-03-14 beslutat 
 
att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för Laxbäcken 

1:18, del av Laxbäcken 1:1 – Nordlundaheden som underlag för samråd 
att den ändrade markanvändningen i detaljplanen inte innebär betydande 

miljöpåverkan. 
 
Kunden är angelägen om att påbörja byggnationerna så snart som möjligt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att mot bakgrund av kundens behov av att så snart som möjligt påbörja 

byggnationerna, delegera till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
rätten att anta detaljplan för Laxbäcken 1:18 och del av Laxbäcken 1:1. 

 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-03-26 124 
 
 

 
 
Motion - Hälsans Stig  
(Slí na Sláinte) 
 

Ks § 98  Dnr 00268/2011 009 
 
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 anordna 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. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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forts. Ks § 98 
 
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 beslutade 2012-02-13 § 61 att återremittera ärendet för 
komplettering av kostnader för underhåll och tryckning av skyltar. 
 
Komplettering 
Hjärt- och Lungsjukas lokalavdelning står för kostnaden för skyltar och 
upprättande av kartor. Avtal är undertecknat. 
 
Befintliga stolpar kommuner att användas för skyltning av Hälsans stig. 
Informationstavlorna kommer att sättas upp vid Camp Gielas och vid 
skyltanordningen som finns vid Nyborgstjärn. 
Tekniska kontoret har lovat att utforma kartunderlaget till tryckning enligt 
rekommendationer från riksförbundet Hjärt och Lung. 
Uppsättning av skyltar kommer att ske med ideella krafter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa iordning Hälsans Stig enligt avtal. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av ledamot och vice 
ordförande i Arvidsjaur 
Kommunföretag AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 99 Dnr 00054/2012 102
 
Lotta Åhman (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot samt vice ordförande i Arvidsjaur Kommunföretag AB. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Tom Lundberg (s) som ordinarie ledamot samt vice ordförande i 

Arvidsjaur Kommunföretag AB. 
. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av ledamot och 
ordförande i Arvidsjaur 
Flygplats AB, ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 100 Dnr 00042/2012 102
 
Tom Lundberg (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som;  
 
- Ordinarie ledamot och ordförande i Arvidsjaurs Flygplats AB 
- Ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB utse Anne Åberg (s) 
att som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB 

utse Johan Lundgren (s) 
att som ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB utse Jan Åge Mikaelsen (s). 
att som ersättare i kommunstyrelsen utse Erik Johansson (s). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av ledamot och 
ordförande i valnämnden, 
ledamot och vice 
ordförande i miljö-, bygg- 
och hälsoskyddsnämnden, 
ledamot och ordförande i 
Arvidsjaurs Energi AB 
samt stämmoombud för 
Arvidsjaur Test & Training  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 101 Dnr 00053/2012 102
 
Dick Holmström (s) har beviljats entledigande från följande uppdrag; 
 

- Ledamot och ordförande i valnämnden  
- Ledamot och vice ordförande i miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 
- Ledamot och ordförande i Arvidsjaur Energi AB 
- Stämmoombud Arvidsjaur Test & Training AB 
 
Valärendena tas upp för behandling. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ledamot och ordförande i valnämnden utse Rune Grankvist (s) 
att som ersättare i valnämnden utse Lotta Åman (s). 
att som vice ordförande i miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden utse  

Ulla Lundberg (s). 
att som ordinarie ledamot i miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden utse 

Mats Granlund (s). 
att som ersättare i miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden utse  

Erik Johansson (s). 
att som ordförande i Arvidsjaur Energi AB utse Björn Lundberg (s). 
att som ordinarie ledamot samt vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB 

utse Eva Granlund (s). 
att som ersättare i Arvidsjaur Energi AB utse Ulf Isaksson (s). 
att till Arvidsjaur Kommunföretag AB överlämna val av ordinarie 

stämmoombud och ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB. 
Socialdemokraterna har föreslagit Tycko Johansson som ordinarie och 
Karl-Gustaf Lindström som ersättare till posterna.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av ledamot i 
socialnämnden, ersättare i 
barn- och utbildnings-
nämnden, ersättare i miljö, 
bygg- och 
hälsoskyddsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 102 Dnr 00083/2012 102
 
Med anledning av Bo Åhman (v) bortgång förestår fyllnadsval enligt 
följande: 
 
- Ledamot i socialnämnden 
- Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
- Ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ledamot i socialnämnden utse Margoth Holmkvist (v). 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Åsa Ögren (v). 
att som ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden utse  

Leif Enberg (v). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Gunder Hägg 
Camilla Möller 
Heikki Kairento 

Ks § 103 Dnr 00057/2012 053
 
Hyreshöjning i kommunens bostadsfastigheter 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

Arvidsjaurs kommun har i sin hyressättning under tidigare år följt 
Arvidsjaurhems hyresförändringar. Arvidsjaurhem har nu avslutat sina 
hyresförhandlingar. De nya hyrorna gäller från 2012-04-01. Höjningen blir 
3,2 % på nuvarande hyror. 
 
Berörda fastigheter är Brandstationen i Moskosel och Bernhardsborg i 
Arvidsjaur samhälle. 
 
Personal- och arbetsutskottets beslutade 2012-03-05 att uppdra till 
fastighetsenheten att komplettera ärendet med nuvarande hyra för 
ovanstående fastigheter samt varför man har valt att följa Arvidsjaurhems 
AB hyreshöjningar. Komplettering är inlämnad 2012-03-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  återremittera ärendet till fastighetsenheten för komplettering av; 
 

 - Utförda/ej utförda underhåll i fastigheterna de senaste tre åren 
- Vad ingår i hyran för fastigheterna, kall och varmhyra etc. 
- Klarläggande av fördelning av hyra i Brandstationen i Moskosel 
   mellan fastighetsavdelningen och räddningstjänsten 
 

_____ 
 
 
 
Jäv 
Marcus Lundberg (s) har anmält jäv och deltar varken vid överläggning eller 
vid beslut. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 104 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson (s) lämnar följande 
information: 
 
Rapport från kommunförbundets styrelse 
* IT-Norrbotten ser över nya trygghetslarmslösningar. 
* Projekt mot våld mot kvinnor och barn - en länsinsats. 
* Folkhälsoarbetet kommer att fokuseras på de små kommunerna. 
* En till en dator - utbildningsberedningen kommer att ta fram bakgrunds 
   material. 
 
Kvinnojouren 
Kvinnojouren har framfört önskemål om lokal för sin verksamhet. Jerry vill 
ha ett möte med kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och 
socialnämndens utskott hur man kan ordna kvinnojouren på ett bra sätt. 
 
Regionsfrågan 
Ny vändning – Landstinget Norrbotten går in och ansöker om 
regionbildning. Förslaget ska sedan ut till alla kommuner på remiss och 
beredning. Beslut om ny region blir ett majoritetsbeslut. 
 
Pluss-Hus 
Varslen har till anställda har gått ut. Underhandskontakter sker med 
tillväxtenheten eftersom nedläggningen påverkar andra verksamheten. 
 
Fortverket 
Utredning pågår om hur Fortverkets verksamhet ska skötas i framtiden. 
Diskussioner förs lokalt.  
 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
Man håller på att se över systemet och funktionalitet gällande Aditro. 
 
Gemensam servicenämnd för kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och 
Sorsele 
Arjeplog har initierat ett möte med Arvidsjaurs personal och arbetsutskott. 
Förslaget från kommunstyrelsen är att de bjuds in till kommunstyrelsen 
istället. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 forts. Ks § 104 
 
Etableringar 
En intern grupp kommer att träffas för att förbereda sig på eventuellt 
kommande större etableringar. 
 
Vårdcentralen 
Kommunalrådet och kommunchefen har träffat vårdcentralens chef för 
diskussion om situationen för Arvidsjaurs vårdcentral. 
 
Med anledning av tidningsartiklar om problem med ambulanstjänsten i 
Arvidsjaur kontra Arjeplog har kommunalrådet gjort en skrivelse till 
landstinget som kommunstyrelsen godkände. 
 
Yrkeshögskola – Flygskolan 
Arbete med ansökan för flygutbildning inom yrkeshögskolan pågår. 
 
Inlandsbanan/tvärbanan 
Infrastrukturministern har besökt Arvidsjaur. Näringen vill hellre lägga 
pengar på inlandsbanan med tvärbanor än på Norrbottniabanan. 
Kommunalrådet betecknar mötet som intressant. Kapacitetsutredningen 
inväntas. 
 
Arvidsjaur Test & Training AB 
ATT har kontaktats av ett bolag som visat intresse att förlägga flygbaserad 
testverksamhet till Arvidsjaur.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 105 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 3-5 2012 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Johnny Högberg 
 Tillsvidareanställning §§ 2-4 2012 
 
 Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 2-8 2012 
 
 Jerry Johansson 
 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så. 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan  
avvaktas §§ 1-1 2012 

 
 Johnny Högberg 
 Beslut om utlämnande av allmän handling §§ 1.2 2012 
 
 Kent Norberg 
 Utfärdande av tjänstekort för personal i 

kommunens tjänst enl gällande föreskrifter §§ 1-10 2012 
 
 Personal reception 
 Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 5-8 2011 
  §§ 1-1 2012 

 Camilla Freedman 
 UngdomsProjektPengar UPP §§ 3-5 2012 
 
 Erika Resin 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 4-13 2012 
 
 Britta Lundgren 
 Yttrande till polisen angående upplåtelse om  
 offentlig plats §§ 1-3 2012 
 
 Leif Ståhl 
 Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 1-2 2012 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 
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forts. Ks § 105 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Leif Ståhl 
 Markupplåtelse av offentlig plats för uppställning 
 på gatu- och parkmark (utanför torgplatser enligt 

torgstadgan)  §§ 1-2 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 

Ks § 106 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 12:11 - Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av 

sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger   - e-post 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Mottagningsbehovet av nyanlända - Informations- och prognosbrev 

e-post 
- Migrationsverket, Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen 
 
* Medgivande enligt 6 kap. 1 § minerallagen att överlåta undersöknings-

tillstånd     e-post 
- Bergstaten 
 
* Medgivande enligt 6 kap. 1 § minerallagen att överlåta bearbetnings-

koncession    e-post 
- Bergstaten 
 
* Medgivande enligt 6 kap. 1 § minerallagen att överlåta undersöknings-

tillstånd    e-post 
- Bergstaten 
 
* Protokoll 2011-12-02   e-post 
- Direktionen för Partnerskap Inland, Akademi Norr 
 
* Protokoll 2011-12-16   e-post 
- Länstrafiken Norrbottens styrelse 
 
* Brev gällande högre lärarlöner   e-post 
- Lärarförbundet Arvidsjaur, Lärarnas Riksförbund 
 
* Svar på skrivelse från Samiska föräldranätverket – Dnr 392/2011  
- Jerry Johansson                                                                  e-post 
 
* Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn 
- Länsstyrelsen Norrbotten                                                  e-post 
 
forts.  

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Ks § 106 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Svar på Arvidsjaurs sameförenings yttrande angående Lappstaden i 

Arvidsjaur som ett världsarv   - e-post 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten         - e-post 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Information om överflyttning av ärenden enligt socialtjänstlagen    

sänt- e-post 
- Socialstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-03-26 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

    

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 Lars Ralph 1          
 
 
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           

 7 Margot Holmqvist 1          

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Kristina Bäckström           

 11 Monika Olsson           
 

SUMMA 11          
 
 


