
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2014-06-11 157 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 – 21.15. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Tycko Johansson (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Martin Nilsson (c) 
Lars Ralph (m) 
Margoth Holmkvist (v), tjg ers 
Bo Lundmark (c), tjg ers 
Bjarne Hald (c), tjg ers 

 
 
Övriga närvarande Stina Johansson och Lars-Erik Hellerstrand, § 115 

Ulrica Lundgren, personalchef och Marie Strinnholm, personalkonsulent § 116 
Daniel Risberg, bygginspektör, § 117 
Erica Mattsson, Swedish Lapland,§ 118 
Peter Manner, turisbyråansvarig, §§ 118, 129 

 Heikko Kairento, teknisk chef, § 128 
 Sweco Infrastructure AB och Retego AB, Håkan Burman och Erik Lindberg, § 128 

Ylva Stråhle Andersson (s), ej tjg ers §§ 115-134 
 Sara Eklund, ekonomichef 

Kerstin Olla, kommunchef 
Liselott Sandström, nämndsekreterare 
Inga Sandström, nämndsekreterare 
 

 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2014-06-23 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 115-154 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2014-06-11 
 
Datum då anslaget 2014-06-24 Datum då anslaget 2014-07-16 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 158 
 

Ärendeförteckning Ks § 115 Dnr 00017/2014 101
Information om näringslivet 
 
Ks § 116 Dnr 00017/2014 101
Information om sjuktalen 
 
Ks § 117 Dnr 00017/2014 101
Information om kommunens skyltpolicy 
 
Ks § 118 Dnr 00246/2013 008
Rapport - Medfinansiering av projekt ”Swedish Lapland 2014 
– från ord till handling” 
 
Ks § 119 Dnr 00148/2014 042
Delårsbokslut 2014-04-30 – Kommunstyrelsen 
 
Ks § 120 Dnr 00028/2014 029
Uppföljning av internkontrollplan 2014-01-01--04-30 - Kommunstyrelsen 
 
Ks § 121 Dnr 00036/2014 007
Revisionsrapport - Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser 
 
Ks § 122 Dnr 00080/2014 010 
Förfallen fastighet i Moskosel 
 
Ks § 123 Dnr 00159/2014 008
Medfinansiering för projektet Arctic Arc – en klimathall i Norrbotten 
 
Ks § 124 Dnr 00122/2013 845 
Utvecklingsplan för campinganläggningen Camp Gielas 
 
Ks § 125 Dnr 00158/2014 001
Organisation inom kommunstyrelsens område – ekonomikontor m.fl. 
 
Ks § 126 Dnr 00157/2014 149
Remiss – Regional strategi för hållbar mineralutvinning i Västerbottens och 
Norrbottens län till 2025 
 
Ks § 127 Dnr 00285/2012 003
Rapport - Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 159 
 

 forts 
 
Ks § 128 Dnr 000131/2013 212 
Slutrapport för stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) med redogörelse för planeringsinsatsernas 
genomförande 
 
Ks § 129 Dnr 00169/2014 435
Huvudmannaskap för restaureringsåtgärder i flottledsrensade och dikade 
vattendrag i Norrbottens län 
 
Ks § 130 Dnr 00160/2014 332
Lekplats vid kåtan - Nyborgstjärn 
 
Ks § 131 Dnr 00070/2014 001
Motion - Omorganisation av näringslivsfrågor 
 
Ks § 132 Dnr 00256/2013 041
Investeringsbudget 2014 – Upprustning av gator i Moskosel 
 
Ks § 133 Dnr 00002/2014 109
Kommunchefens rapport år 2014 
 
Ks § 134 Dnr 00054/2014 042
Årsredovisning år 2013 - beredning av återremiss 
 
Ks § 135 Dnr 00149/2014 042
Delårsbokslut 2014-04-30 – Hela kommunen 
 
Ks § 136 Dnr 00173/2014 041
Driftbudgetramar 2015 och Långtidsplan 2016-18 
 
Ks § 137 Dnr 00172/2014 041
Investeringsbudget 2015 
 
Ks § 138 Dnr 00006/2014 287
         00174/2014 051
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun 
- inklusive taxa 
 
Ks § 139 Dnr 00299/2013 009
Motion -Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 160 
 

 forts. 
 
Ks § 140 Dnr 00175/2014 993 
Borgensavgift för Arvidsjaur Energi AB 
 
Ks § 141 Dnr 00168/2014 106
Budget år 2015 för kommunalförundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 
Ks § 142 Dnr 00117/2014 106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2013 
 
Ks § 143 Dnr 00129/2014 458
Slamtömning i egen regi av kommunala brunnar och reningsverk  
 
Ks § 144 Dnr 00179/2013 009
Motion - Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel 
 
Ks § 145 Dnr 00101/2014 069
Fullföljande av konsultuppdrag KPMG (Medborgarförslag) 
 
Ks § 146 Dnr 00102/2014 003
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur 
 
Ks § 147 Dnr 00081/2014 253
Försäljning av fastigheten Slalomåkaren 2 och 3 (Åkerbäret) 
 
Ks § 148 Dnr 00176/2014 107
Fusion av Arvidsjaur Test & Training AB och Arvidsjaurs Flygplatsbolag 
AB 
 
Ks § 149 Dnr 00095/2014 052
Ansökan om årligt stöd - Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening 
 
Ks § 150 Dnr 00256/2013 041
Tillägg till investeringsbudget 2015 - Kommunal ledningsplats 
 
Ks § 151 Dnr 00098/2014 320
Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 152 Dnr 00003/2014 109
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 161 
 

 forts. 
 
Ks § 153 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 154 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 162 
 

 
 
Information om 
förändringar i 
kommunens 
näringslivarbete 
  

Ks § 115 Dnr 00017/2014 101
 
Ledamöterna fick information om förändringar i kommunens 
näringslivsarbete. 
 
Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka har sagt upp sin anställning, och Stina 
Johansson samt Lars-Erik Hällerstrand har tidsbegränsat förordnande för 
arbete riktat motnäringslivet, tills dess att ställning tagits om hur näringslivs- 
och utvecklingsverksamheten ska organiseras i framtiden. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 164 
 

 
 
Information om 
kommunens skyltpolicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Heikki Kairento 
. Daniel Risberg 
 

Ks § 117 Dnr 00017/2014 101
 
Byggnadsinspektör Daniel Risberg informerar på förekommen anledning 
kommunstyrelsens ledamöter om kommunens riktlinjer runt skyltning. 
Uppsättande av skyltar kräver byggnadslov. 
 
Kommunfullmäktige antog 2009-02-23 § 18 ”Riktlinjer för uppsättande av 
skyltar i Arvidsjaurs kommun” bland annat med anledning av att reglera och 
samordna skyltning i kommunen. Det är många intressen som konkurrerar 
om att komma till uttryck i gaturummet. En ogenomtänkt skyltutformning 
riskerar att leda till ett visuellt kaos och får närmast motsatt effekt till vad 
skylten ska åstadkomma. Därför är det viktigt att skyltningen samordnas och 
anpassas till omgivningen. 
 
En bra skyltlösning är viktig för både verksamheten, fasader och omgivande 
miljö. Det är också viktigt för affärsinnehavare och andra företagare att få 
synas, men med överdriven skyltning försvinner lätt de enskilda 
verksamheterna i mängden och ett oroligt och skräpigt intryck förlorar i 
attraktivitet och status. 
 
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden har gett byggnadsinspektören 
uppdraget att se över kommunens skyltpolicy. Huvudmannen för Storgatan 
(Trafikverket) och kommunen har redan träffats några gånger för att 
diskutera frågan. Kontakt har också tagits med företagarna för att hitta en 
samrådslösning.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 165 
 

 
 
Rapport - Medfinansiering 
av projekt ”Swedish 
Lapland 2014 
– från ord till handling” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Swedish Lapland Tourism 
. Peter Manner 
 
 

Ks § 118 Dnr 00246/2013 008
 
Swedish Lapland Tourism är en näringslivsstyrd organisation och 
samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns 
samtliga kommuner samt Skellefteå kommun. Swedish Lapland används 
som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges 
nordligaste destination som täcker 25% av Sveriges yta. 
 
För att kunna arbeta strategiskt med affärskritiska faktorer för tillväxt har 
Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationsbolagen för året 2014 
valt en tydlig väg mot samverkan där insatser och aktiviteter samlas i ett 
gemensamt projekt – vilket också är något som de regionala finansiärerna, 
Norrbottens länsstyrelse och landsting förordar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 § 220 att bevilja medfinansering av 
projektet ”Swedish Lapland 2014 – från ord till handling” med 300 000 kr 
under år 2014, samt att redovisning med en tydlig koppling till Arvidsjaur 
samt redovisning om arbetet med EU-ansökan ska lämnas av representant 
för Swedish Lapland vid kommunstyrelsens junisammanträde 2014 samt vid 
året sista sammanträde. 
 
Erica Mattsson och Peter Manner har vid dagens sammanträde informerat  
om Swedish Laplands verksamhet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Vid nästa rapporteringstillfälle ska redovisning innehålla en tydlig 

koppling till Arvidsjaur och vad projektet åstadkommit inom egna 
kommunen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 166 
 

 
 
Delårsbokslut 2014-04-30 
– Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsens 
verksamheter 

Ks § 119 Dnr 00148/2014 042 
 
Delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter perioden 
2014-01-01--04-30 har upprättats. 
 
Prognosen visar på ett underskott med 453 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Delårsbokslut 2014-04-30 för kommunstyrelsens verksamheter 

godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 167 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan 
2014-01-01--04-30 
- Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsens 
verksamheter 

Ks § 120 Dnr 00028/2014 029 
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
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 
 
Uppföljning av internkontrollplan för tiden 2014-01-01--04-30 har gjorts. 
 
Följande ärenden har granskats; 

- Larmärenden 
- Leverans enligt gällande avtal 
- Fordon 
- Ekonomisystem 
- Delegationsordning 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 2014-01-01--04-30 godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-06-11 § 120. 1 (2) 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2014-04-30 - Kommunstyrelsen 
 

Område Fråga Metod Uppföljning 
Säkerhet  Sammanställning och redovisning av 

inbrott, skadegörelse och övriga 
larmärenden  

Insamling av statistik Stöld av diodspotlight vid Medborgarhuset som lyser upp 
tallen vid älgarna. Lampan kommer inte att ersättas. 
Kringarbete uppskattas till ca 320 kr. 
 
Skadegörelse/klotter på HVB Kråkan.  
Åtgärdat med sanerat golv och väggar i trapphus. 
Extrastädning. Kostnad 1 320 kr. 

Upphandling Kontroll av att leverantörer fakturerar 
och levererar enligt gällande avtal 

Stickprov på faktura Fem leverantörer har kontrollerat med två st slumpmässigt 
valda fakturor på respektive leverantör. 
Alla leverantörer fakturerar och levererar enligt 
avtalsvillkor. 
Input interiör uppgav inte rabattsatsen på icke avtalsvaror. 
Staples har ibland lämnat rabatt och ibland inte på icke 
avtalsvaror. 
Papperspartner – ingen anmärkning. 
Ahlsell ger upp till 33 % rabatt på avtalsprodukter, på 
övriga produkter utgår ingen rabatt. 
Martin & Servera -  vi har handlat både avtalsprodukter och 
icke avtalsprodukter, dock bara livsmedel. 
 

Reglementen och 
förordningar 

Uppföljning av tillämpningen av 
kommunens investeringsreglemente 

Återrapportering av större 
investeringsprojekt inkl 
efterkalkyl 

 

Översyn av nyttjande 
av anläggningar 

Mäta hur sporthallar och andra 
anläggningar nyttjas 

Mätning två ggr per termin  

 
forts. 



 2 (2) 
 

Område Fråga Metod Uppföljning 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar hur det 
fungerar med enskilda 
löneförhandlingar/lönetillägg 

Granskning av 
förhandlingsprotokoll 

Ett protokoll beträffande enskild löneförhandling och två 
protokoll beträffande tidsbegränsade lönetillägg har 
inlämnats till personalenheten. Inget protokoll är 
undertecknat av rätt delegat (kommunchef, 
förvaltningschef), utan av närmaste enhetschef. 
Delegationsordningen har inte efterlevts. 

Fordonsinventering Kontroll av kommunens fordon samt om 
det finns behov av avyttring/byte 

Stämma av ägarlista från 
Transportstyrelsen mot 
verksamheterna 

Inventering är utförd i början av 2014 och avstämning mot 
Transportstyrelsen mot verksamheterna slutförd. Listan 
hålls aktuell och fordon har flyttats mellan verksamheter så 
att bättre nyttjande har åstadkommits. försäljning av ett 
antal fordon kommer också att göras men det krävs mycket 
administrativt arbete med att avyttra fordon. 

Översyn av ekonomi 
system 

Införskaffa ett förbättrat ekonomisystem 
innefattande behandling av elektroniska 
leverantörsfakturor samt därutöver 
program för budget och prognosverktyg. 

Kontakter med aktuella 
leverantörer tillsammans 
med berörda verksamheter 

Arbetet med översyn av ekonomisystemet pågår. 
Den elektroniska behandlingen av leverantörsfakturor 
kommer att starta i början av juni då all berörd personal 
kommer att utbildas. Ekonomienheten jobbar även aktivt 
med leverantörskontakter. 
Har kontakter med kommuner som inför den sista versionen 
för att vara uppdaterade på att programvaran håller vad vi 
vill ha. Om detta verkar vara fallet kommer inte nytt system 
att upphandlas utan vi uppdaterar till den senaste moderna 
versionen. Om inte, startar en procedur med upphandling 
slutet 2014/början av 2015, vartill ”höjd” har tagits genom 
ett investeringsäskande 2015 om 1,5 mkr. 
Efter semestern kommer arbetet med budget- och 
prognosverktyg samt en översyn av kontoplan att starta. 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 168 
 

 
 
Revisionsrapport 
- Tillförlitlighet i 
ekonomiska prognoser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 

Ks § 121 Dnr 00036/2014 007
 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat tillförlitligheten i 
ekonomiska prognoser. 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om skolans verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 
angeläget att göra en granskning inom ovanstående område. Syftet med 
ekonomiska prognoser är att utgöra ett tillförlitligt underlag för beslutsfattande. 
Fokus har riktats mot följande: 
 

- Dokumenterade instruktioner 
- Ansvars- och arbetsfördelning 
- Verktyg får att upprätta ekonomiska prognoser 
- Kvalitetssäkringskontroll av upprättade prognoser 
 

Granskningen visar att kommunens system och rutiner vid upprättande av 
ekonomiska prognoser inte i alla avseenden är tillförlitliga. Resultat och 
underlag för gjorda bedömningar redovisas i rapporten. Revisorerna har lämnat 
rekommendationer om åtgärder. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 i enlighet med revisorernas förslag: 
 

1. Kommunstyrelse/kommunledningskontor prövar hur man kan utveckla 
arbetet med att upprätta tillförlitliga årsprognoser inom kommunen. Fokus 
bör riktas mot att skapa enhetliga verktyg/underlag, kvalitetssäkring samt 
minskad sårbarhet inom området. 

2. Kommunstyrelsen gör en översyn av "Regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning". Vid översynen bör bland annat tydliggöras att ansvaret 
för upprättande av årsprognos vilar på verksamhetsansvarig. Revisorernas 
granskning visar även att det finns ett behov att öka kunskapen inom 
organisationen om innehållet i detta interna regelverk. Det gäller t ex 
utformning av internbudget och månadsrapporter. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunchefen får i uppdrag att upprätta rutiner för tillförlitliga 
årsprognoser där fokus riktas mot att skapa enhetliga verktyg/underlag, 
kvalitetssäkring samt minskad sårbarhet. 
Rutinerna delges fullmäktiges vid sammanträdet i oktober. 

2. Regler för verksamhets- och ekonomistyrning ses över, för behandling 
vid fullmäktiges sammanträde i oktober. 

_____ 
Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 169 
 

 
 
Förfallen fastighet i 
Moskosel 

Ks § 122 Dnr 00080/2014 010 
 
Centralt i byn Moskosel finns en fastighet med ett bostadshus och en 
verkstadsbyggnad som varit fallfärdiga under många år. Skrivelser om de 
förfallna byggnaderna har lämnats in till kommunen och miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat ärendet och fattat 
beslut om att förelägga ägaren att vidta åtgärder. 
 
En rad olika beslut har fattats under årens lopp. Miljö-, bygg- och hälso-
skyddsnämnden har dock ej lyckats delge ägaren besluten, trots ett flertal 
försök med olika typer av delgivningsformer. 
 
Under ärendets gång har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kontaktat 
juridisk expertis för att få råd om hur kommunen på bästa sätt kan gå vidare 
i ärendet. Kommunen rekommenderades att anlita en fristående sakkunnig 
att ta fram ett utförligt underlag till ett nytt rivningsföreläggande. I 
sakkunnigutlåtandet konstaterades bl. a. att det är ekonomiskt och tekniskt 
så krävande att det får betraktas som omöjligt att återställa byggnaderna i 
ursprungligt skick. Vidare konstateras att rasrisken mot allmän väg är 
överhängande och att eventuell rivning bör anpassas eftersom byggnaden är 
hälsofarligt att vistas i p.g.a. rasrisk och mögelsporer. 
 
Alternativa lösningar har diskuterats, som rivning med stöd av Lagen om 
skydd mot olyckor, LSO, och förvärv i olika former. Alternativet att 
förvärva fastigheten för en symbolisk summa skulle kunna underlätta och 
påskynda ärendets gång.  
Ägaren av fastigheten har idag betydande skulder och kan enligt viteslagen 
inte förenas med vite om man kan anta att adressaten saknar faktisk eller 
rättslig möjlighet att följa föreläggandet. 
 
Det finns en möjlighet att utfärda ett rivningsföreläggande.  
 
Med hänsyn till ägarens skulder är det mest troliga utfallet att kommunen 
aldrig kommer att få betalt för sin fordran.  
 
Uppskattade kostnader för rivning, bortforsling och återställning är ca 
70 000 kronor. I summan ingår eventuell medverkan från räddningstjänsten 
(eldning) om det är möjligt att genomföra (ca 30 000 kronor). 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 170 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden 
. Tekniska 

forts. Ks § 122. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att ta upp ärendet på 
nytt som ett rivningsföreläggande med villkoret att byggnaderna kan komma 
att rivas genom nämndens försorg på fastighetsägarens bekostnad om 
fastighetsägaren inte vidtar åtgärder. Inför miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämndens fortsatta handläggning och då nämnden ej har egna 
pengar att bekosta en eventuell framtida rivning och återställning, om så 
skulle bli fallet, överlämnas ärendet vad gäller den delen till 
kommunstyrelsen. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår dock att kommunen först 
utreder om det finns möjlighet att på något sätt förvärva fastigheten innan 
rivning sker. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, önskar miljö-, bygg- och hälsoskydds-
nämnden få veta hur kommunstyrelsen ställer sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Som första alternativ utreds frågan om förvärv och sedan rivning av 

fastigheten. 
2. Om förvärv av fastigheten ej är möjligt, gå vidare med ett beslut om ett 

rivningsföreläggande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 171 
 

 
 
Medfinansiering för 
projektet Arctic Arc 
– en klimathall i 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. SPGA 
. Ekonomi 
. Kerstin Olla  

Ks § 123 Dnr 00159/2014 008
 
Swedish Proving Ground Association (SPGA) ansöker om kommunal 
medfinansiering med 75 000 kronor för projektet Arctic Arc. Projektet 
handlar om att bygga en klimathall för test av fordon. 
 
Den medfinansiering som söks gäller en fördjupad studie kring valet av 
mark och plats samt hur stort kundernas intresse är för att nyttja en eventuell 
framtida klimathall. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har 2014-06-02 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Swedish Proving Ground Association (SPGA) beviljas medfinansiering 

med 75 000 kronor för fördjupad studie i projektet Arctic Arc. 
2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 036. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 172 
 

 
 
Utvecklingsplan för 
campinganläggningen 
Camp Gielas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Katarina Landstedt 
 

Ks § 124 Dnr 00122/2013 845 
 
Camp Gielas är från och med 2013-01-01 en egen resultatenhet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson har lagt förslag om att en 
utvecklingsplan tas för Camp Gielasanläggningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 § 226 att en utvecklingsplan för 
campinganläggningen Camp Gielas upprättas till kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2014. 
 
Katarina Landstedt, föreståndare Camp Gielas, har 2014-06-03 upprättat 
förslag till utvecklingsplan. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Återremiss för att 
-Klargöra vad som ska göras, till vilken kostnad och mot vilket mål/syfte 
-Redovisa prioritetsordning av åtgärder med motiv 
-Redovisa åtgärdernas effekt på kort eller lång sikt 
-Underlaget ska omfatta minst tre alternativ i olika kostnadsnivåer med 
motiv och konsekvensanalyser, varav ett alternativ ska förordas med motiv. 
 
Bo Lundmark (c) 
Utvecklingsplanen godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen har godkänt Bo Lundmarks förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Utvecklingsplanen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 173 
 

 
 
Organisation inom 
kommunstyrelsens område 
– ekonomikontor m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Ekonomi 
. Kerstin Olla 
. Vision 
. Övriga berörda 
 
 

Ks § 125 Dnr 00158/2014 001
 
Som ett led i att utveckla stödprocesserna i kommunens verksamhet har 
frågan om ett gemensamt ekonomikontor utretts. Ekonomichefen fick 
uppdraget att utreda möjligheten att låta förvaltningsekonomerna som idag 
är anställda ute på fackförvaltningarna i stället bli anställda på ett 
gemensamt ekonomikontor med ekonomichefen som chef. 
 
Tanken med det samlade ekonomikontoret är att utveckla och stärka 
ekonomistyrningen i kommunen samtidigt som möjligheten till enhetlig 
uppföljning, m m ökar.  
 
Att organisera förvaltningsekonomerna under ekonomikontoret ger även 
möjlighet att använda kommunens samlade ekonomkompetens på nya sätt. 
 
Förslaget till gemensamt ekonomikontor har behandlats i facklig samverkan 
och de fackliga organisationerna har bifallit arbetsgivarens förslag till ny 
organisation för ekonomifunktionen. 
Den nya organisationen föreslås träda i kraft 2014-07-01. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har 2014-06-02 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ny organisation med gemensamt ekonomikontor börjar gälla från och 

med 2014-07-01. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 174 
 

 
 
Remiss – Regional strategi 
för hållbar 
mineralutvinning i 
Västerbottens och 
Norrbottens län till 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 126 Dnr 00157/2014 149 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar revideringen av Regional strategi 
för hållbar mineralutvinning i Västerbottens och Norrbottens län – 2025. 
Framtagandet sker i nära samverkan med Region Västerbotten, 
Länsstyrelsen i Västerbotten, Norrbottens läns landsting, Umeå Universitet 
och Luleå tekniska universitet. 
 
Syftet med den regionala mineralstrategin för Norrbotten och Västerbotten 
är att främja en hållbar utveckling av gruvnäringen i länen och därmed bidra 
till genomförande av Sveriges och EU:s målsättningar. De bägge länen står 
för 90 % av EU:s produktion av järnmalm, 46 % av guld och 12 % av 
kopparproduktionen. Västerbotten och Norrbotten har lång erfarenhet av 
gruvverksamhet i hela värdekedjan, från prospektering till 
samhällsbyggande, erfarenhet som kan vara till gagn även för andra regioner 
och länder. 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha kommunens remissvar med beaktande av 
följande punkter: 
 
 Följ strategidokumentets disposition 

 Lämna en sammanfattning 

 Hänvisa till fördjupad information, exempelvis rapporter, webbplatser 
eller liknande. Det underlättar för skribenterna att ta del av ytterligare 
faktaunderlag. 

 Lämna i första hand synpunkter, särskilt på avsnitt 6 – förslag till 
åtgärder för att genomföra strategin, i andra hand synpunkter på övriga 
avsnitt 

 Ange en kontaktperson 

 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att upprätta yttrande i ärendet.  
I remissvaret ska det tydligt framgå att vid utvinning av mineraler ska 
återföring ske till bygden motsvarande den norska modellen. 
Samråd bör tas med kranskommunerna i syfte att skapa ett så likartat 
remissvar som möjligt. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 175 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Lotta Åman 
 

forts. Ks § 126.
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen har godkänt detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman får i uppdrag att svara på 

remissen, där det ska det tydligt framgå att vid utvinning av mineraler 
ska återföring ske till bygden. 

 Samråd bör tas med kranskommunerna i syfte att skapa ett så likartat 
remissvar som möjligt. 

2. Svaret redovisas för kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 176 
 

 
 
Rapport - Fritidspolitiskt 
program för Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kristina Grubbström 
. Marcus Lundberg 
. Margoth Holmkvist 
. Bjarne Hald  
 

Ks § 127 Dnr 00285/2012 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 13 Fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-11-19 § 24 att göra en översyn av 
det Fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. 
 
Kommunstyrelsen utsåg 2013-11-11 § 229 en arbetsgrupp bestående av 
Marcus Lundberg (s), Margoth Holmkvist (v) och Bjarne Hald (c) för att ta 
fram ett nytt fritidspolitiskt program. Arbetets fortskridande ska 
delredovisas till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsgruppen redovisar vid dagens sammanträde hur långt man kommit i 
processen. Arbetsgruppen hade den 10 juni inbjudit 400 slumpvis utvalda 
medborgare till träff om vad man vill satsa på i kommunen. Till träffen kom 
det inte många, ca 20 st. 
Där framgick bl.a att kraven som medborgarna har på kommunen är mer än 
vad som kan levereras. 
 
Arbetet med programmet fortgår. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Rapporten godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 177 
 

 
 
Slutrapport för stöd till 
planeringsinsatser för 
landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) med 
redogörelse för 
planeringsinsatsernas 
genomförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britta Lundgren 
 

Ks § 128 Dnr 000131/2013 212 
 
Boverket beviljade Arvidsjaurs kommun stöd enligt förordningen 
(2012:545) om stöd för planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Kommunen beviljades stöd om 291 200 kronor för att ta 
fram ett planeringsunderlag som skall ligga till grund för utpekandet av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge i en översiktsplan.  
 
Stödet planerades bidra till framtagande av LIS-policy, en analys av 
påverkan på riksintresset för rennäring, en GIS-analys av motstående 
intressen, en ekonomisk analys samt en natur- och friluftsinventering. 
Kommunen ska även göra platsbesök i syfte att bedöma föreslagna områdets 
lämplighet för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Stödet motsvarar 70 
procent av den totala kostnaden för planeringsinsatsen.  
 
Arvidsjaurs kommun har gjort en delrapportering till Boverket i from av ett 
samtal som ägde rum 2013-10-23 kl. 15.30–16-30. Vid detta tillfälle 
redogjordes för hur pengarna hittills använts och hur projektet fortskred. 
Samtalet var givande och frågor, idéer och tankar kring användning av 
stödet diskuterades. Vid tillfället uppmärksammandes inga problem som 
kommunen var tvungen att åtgärda.  
 
Slutrapport till Boverket för stöd till planeringsinsatser för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med redogörelse för 
planeringsinsatsernas genomförande har upprättats. 
 
Konsultföretaget Sweco Infrastructure AB och Retego AB , Håkan Bohman 
och Erik Lindberg, som har tagit fram den ekonomiska Analysen för LIS-
områden i Arvidsjaurs kommun har vid dagens sammanträde redovisat sin 
rapport. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Slutrapporten godkänns och översänds till Boverket. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 178 
 

 
 
Huvudmannaskap för 
restaureringsåtgärder i 
flottledsrensade och dikade 
vattendrag i Norrbottens 
län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Peter Manner 

Ks § 129 Dnr 00169/2014 435
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län anhåller om medverkan i och 
medfinansiering av en ansökan till EU:s LIFE-fond. Ansökan omfattar 
återställning av flottledsrensade och dikningspåverkade sträckor i Råne, 
Kalix, Byske, Åby och Pite älvar under perioden 2015-2020. 
 
Ansökan är ett samarbete mellan flera aktörer i Norrbotten och Västerbotten 
där Länsstyrelsen i Västerbotten står som huvudägare av projektet och 
genomför återställningar i Lögde älv och Sävarån. Länsstyrelsen i 
Norrbotten är ansvarig för genomförande i Norrbottens län, där åtgärder 
planeras inom Arvidsjaurs, Piteå, Älvsbyns, Jokkmokks, Luleå, boden och 
Gällivare kommuner. 
 
Den totala kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till ca 40 miljoner 
kronor i Norrbottens län. Huvuddelen av den nationella medfinansieringen 
om 60 % kommer från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som har 
beviljat ca 16 miljoner kronor under fem år att fördelas mellan Norrbotten 
och Västerbotten. Övrig medfinansiering kommer att sökas från 
länsstyrelsernas regionala utvecklingsmedel, större berörda markägare, 
främst SCA och Sveaskog, Skogsstyrelsen samt berörda kommuner. 
 
Genomförande av projektet förutsätter också en medverkan från 
kommunerna vad avser de tillstånd som krävs för verksamheten. 
 
Länsstyrelsen anhåller om att 

1. Kommunen medverkar i projektet som huvudman vid 
tillståndsprövningen av åtgärder, vilket är en förutsättning för att 
åtgärder ska kunna genomföras. 

2. Kommunen undersöker möjligheten att medfinansiera projektets 
åtgärdsverksamhet, både i form av eget arbete vid tillståndsprövningen 
och som medfinansiär av åtgärderna i den egna kommunen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Till kommunstyrelsens extra sammanträde 30 juni ska uppgiften om 

kommunen som huvudman är skyldig att hålla likviditet för projektet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 179 
 

 
 
Lekplats vid kåtan - 
Nyborgstjärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Erika Harr 

Ks § 130 Dnr 00160/2014 332
 
Kristoffer Lundström, ägare av Hotell Laponia har varit i kontakt med 
parkchef Erika Harr, angående anläggande av en liten lekpark i anslutning 
till kåtan vid Nyborgstjärn. 
 
Erika Harr och planingenjör Britta Lundgren, har besökt platsen i fråga och 
föreslagit läge för denna lekplats.  
 
Bygglovs krävs för detta. Ansökan är inlämnad och behandlas den 10 juni 
av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  
 
Hotell Laponia är villig att stå för hela investeringskostnaden mot att 
kommunen tar hand om drift och underhåll av lekplatsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till byggnation av lekplats förutsatt 

att bygglov erhålls. 
2. Tekniska enheten får uppdraget att upprätta avtal med Hotell Laponia. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 180 
 

 
 
Motion 
- Omorganisation av 
näringslivsfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 131 Dnr 00070/2014 001
 
Marcus Lundberg (s) har lämnat följande motion: 
 
Den enskilt viktigaste frågan för att kommunen i framtiden skall utvecklas 
positivt är arbetstillfällen. Att våra medborgare har möjlighet att 
förvärvsarbeta i kommunen och på så sätt ha förutsättning att bo och verka 
inom kommungränsen. Därför bör näringslivsfrågorna sättas högst på 
kommunfullmäktiges agenda. 
 
Ser man till t.ex. till Svenskt Näringslivs enkät angående företagsklimatet i 
vår kommun, har förtroendet kring kommunens hantering av dessa frågor 
dalat sedan 2007, för att för år 2013 nå en historiskt låg nivå. Detta indikerar 
att vi, kommunen, inte arbetar på rätt sätt med dessa livsviktiga frågor. 
 
Jag anser att det krävs en ny plattform och nystart för näringslivsfrågorna, 
där kommunen kan arbeta tillsammans med företagen i bolagsform. På detta 
sätt blir det tydligt vem som skall arbeta med dessa frågor för kommunens 
räkning, samt att kommunfullmäktige, genom bolagsordning och direktiv, 
får en direkt styrning över kommunens enskilt viktigaste fråga: Jobben! 
 
Därför föreslår jag: 
 
att kommunens näringslivsutveckling, som i dag sker i förvaltningsform, 

avvecklas. 

att ansvaret för kommunens näringslivsutveckling överförs till Arvidsjaur 
Test and Training AB (ATT). 

att bolagsordning och ägardirektiv för ATT ändras, så att ägarens syfte och 
mål kan uppfyllas av bolaget. 

att de ekonomiska resurser näringslivsenheten i dag förfogar över istället 
används till att köpa tjänst av det nya näringslivsbolaget. 

att företagarorganisationer i Arvidsjaur bereds minst en plats i bolagets 
styrelse, antingen som ordinarie- eller adjungerad ledamot. 

att även utreda om ansvaret för hela kommunens projektverksamhet kan 
överföras på bolaget. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 7 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kerstin Olla 
. Politiska partier 
. Företagarna i Arvidsjaur 
. Köpmannaföreningen 
. Kommunens bolag 
 

forts. Ks § 131. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har 2014-06-03 lämnat in utredning om 
bildanden av näringslivsbolag. 
 
Ajournering mellan 16.20-16.30 på begäran av Lars Ralf. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Förslaget skickas på remiss till berörda parter och ska vara kommunen 
tillhanda senast 1 oktober, för beslut i fullmäktige 24 november 2014. 
Tidplanen i förslaget stryks. 
 
Bjarne Hald (c) 
Kommunchefen får i uppdrag att : 
- Undersöka för- och nackdelar med näringslivskontor i bolag kontra egna 

verksamheten 
-  Ta fram ekonomiska fördelar/konsekvenser med de båda alternativen 
-  Diskutera frågan med näringslivet 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen godkänt bägge förslagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Förslaget (exklusive tidplan) skickas på remiss till berörda parter och 

ska vara kommunen tillhanda senast 1 oktober. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

13 oktober: 
- Undersöka för- och nackdelar med näringslivskontor i bolag kontra 

egna verksamheten 
-  Ta fram ekonomiska fördelar/konsekvenser med de båda 

alternativen 
-  Diskutera frågan med näringslivet 

3. Ärendet tas upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 
24 november 2014. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 182 
 

 
 
Investeringsbudget 2014 
– Upprustning av gator i 
Moskosel 
 

Ks § 132 Dnr 00256/2013 041
 
1995-02-06 § 36 beslutade kommunstyrelsen att kommunalt bidrag till 
vinter- och sommarunderhåll av lokalgatorna i Moskosel utgår med 100 % 
av redovisad kostnad.  
 
Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 166 investeringsbudget för 2014. 
I den finns 750 tkr anslagna för upprustning av två gator i Moskosel som är i 
stort behov av restaurering.  
 
Inför arbetet med länstransportplanen för 2014-2025 ville Länsstyrelsen få 
in förslag på objekt som kommunerna rekommenderar. Under kategorin 
enskilda vägar tog Arvidsjaur bland annat upp underhållsbehovet av två 
lokalgatorna i Moskosel. 
 
När länstransportplanen var ute på remiss var gatorna i Moskosel uppsatta 
som prioriterade vägar. Detta gjorde att ett förslag till upprustning av 
gatorna lades i investeringsbudgeten. När tekniska enheten skulle äska 
pengar till gatorna, visade det sig att de två gatorna är enskilda vägar som 
inte är berättigade till statsbidrag, enligt parkchef Erika Harrs 
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14. 
 
Om tekniska kontoret går vidare med att verkställa beslutet i 
investeringsbudgeten och upprusta gatorna, kommer kommunen att 
investera 750 tkr i vägar som inte är kommunala. Om regionalt bidrag hade 
beviljats hade den kommunala insatsen varit 225 tkr. 
 
Övriga enskilda vägar i kommunen utan statsbidrag har ingen möjlighet att 
få kommunala bidrag för upprustning. 
Det finns ett kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag, men det 
avser endast vinter- och sommarunderhåll, inte upprustning.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 110 att återremittera ärendet för 
komplettering. Parkchef Erika Harr har 2014-05-28 lämnat en komplettering 
i ärendet. 
 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska 

forts. Ks § 132. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lena Karlsson (s) 
Kommunala investeringar ska inte göras på enskilda vägar. 
Tekniska får i uppdrag att se över kommunens regler för bidrag till enskilda 
vägar. 
 
Lars Ralph (m) 
Bifall till Lena Karlssons förslag med ytterligare en beslutspunkt; 
En generell utredning görs om vad det skulle kosta att återta de enskilda 
vägar där det ligger kommunalt vatten och avlopp. Utredningen ska vara 
inlämna senast 30 april 2015. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen godkänt dem. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunens ska inte göra kommunala investeringar i enskilda vägar. 
2. Tekniska får i uppdrag att se över kommunens regler för bidrag till 

enskilda vägar. 
3. En generell utredning ska göras om vad det skulle kosta för kommunen 

att ta över de enskilda vägar där det ligger kommunalt vatten och 
avlopp. Utredningen ska vara inlämna senast 30 april 2015. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 184 
 

 

 
 
Kommunchefens rapport 
år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 133 Dnr 00002/2014 109
 
Kommunchef Kerstin Olla lämnar följande information; 
 
 Avveckling av Tillväxtenheten pågår. Verksamheten delas upp i: 

‐ Näringsliv 
‐ Turistbyrå 
‐ Lärcentrum 
‐ Arbetsmarknadsenhet (inkl. integration) 

 
 Samtliga verksamheter placeras temporärt under kommunchef t o m 

2015-05-31 i avvaktan på beslut om ev. näringslivsbolag.  
 
 Arbetet med samordnad fastighetsförvaltning påbörjas i mitten av juli. 

Ambitionen är att kunna lägga fram ett förslag om samordning till 
kommunstyrelsen i oktober.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning ser över möjligheterna att sänka 

verksamhetens kostnader inför 2015.  
 
 AKAB har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att ATT 

fusioneras med Arvidsjaur flygplats AB. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Årsredovisning år 2013 
- beredning av återremiss 
 

Ks § 134 Dnr 00054/2014 042 
 
Bokslut och årsredovisning för år 2013 behandlades vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 2014-04-14 § 58. 
 
Ärendet bordlades efter återremiss med motivering att SKL’s analys för år 
2013 skulle inarbetas i redovisningen. 
 
Ekonomichef Sara Eklund har lämnat förslag på hur en sådan skrivning 
skulle kunna se ut. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till Sara Eklunds förslag till skrivning. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen godkänt detsamma. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning för år 2013 godkänns. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 186 
 

 
 
Delårsbokslut 2014-04-30 
– Hela kommunen  

Ks § 135 Dnr 00149/2014 042 
 
Delårsbokslut för Arvidsjaurs kommun perioden 2014-01-01--2014-04-30 
har upprättats. 
 
Periodens resultat uppgår till 1,8 Mkr och prognosen för helåret 2014 visar 
på ett resultat på 4,1 Mkr vilket är 0,3  Mkr sämre än budget. 
 
Nämndernas resultat för perioden är ett underskott mot budget på 1,5 Mkr. 
Budgeten är här beräknad som 4 månader av tolv, vilket innebär att alla 
månader skulle vara lika. Helårsprognosen i nämnderna visar på ett 
underskott jämfört med budget om 0,5 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen har i prognos -0,2 Mkr gentemot budget. Barn-och 
utbildningsnämnden +0,3 Mkr samt socialnämnden -0,6 mkr. Miljö-, bygg- 
och hälsoskyddsnämnden beräknas nå budgetmålet. 
 
Skatteintäkterna i budget och helårsprognosen innehåller såväl effekt av 
skattehöjning om 50 öre fr o m 2014 samt även den intäkt som berodde på 
mindre befolkningsminskning 2013 än vad som budgeterats.  
De finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat tack vare en god 
likviditet. 
 
Ekonomiutskottets har 2014-05-27 upprättat förslag till beslut. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Tilläggsförslag - Kommunstyrelsen och socialnämnden ska upprätta 
åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen godkänt detsamma. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Delårsbokslut 2014-04-30 godkänns. 
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ska upprätta åtgärdsplaner med 

anledning av prognostiserat underskott. 
 
_____ 
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Driftbudgetramar 2015 och 
Långtidsplan 2016-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 136 Dnr 00173/2014 041 
 
Förslag till Budget och Långtidsplan för åren 2016-18 har upprättats. 
 

Ekonomiutskottet har 2014-05-27 och 2014-06-09 upprättat förslag till 
beslut. 
 
Följande besparingskrav åläggs nämnderna: 
 
Barn- och utbildningsnämnden 1 800 000 kronor 
Socialnämnden 800 000 kronor 
Kommunstyrelsen 843 000 kronor 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 0 kronor 
   

Totalt 3 443 000 kronor 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Den föreslagna budgeten har som utgångspunkt att arbetsgivaravgifter för 
alla anställa i kommunen är lika, d.v.s 31,42 %. Verkligheten är att avgiften 
är differentierad, för anställda t o m 26 års ålder betalar arbetsgivaren 15,49 
% i arbetsgivaravgift och föra anställda över 65 år, 10,21 %. För Arvidsjaur 
kommun innebär detta på årsbasis drygt 4 Mkr i lägre kostnad för arbets-
givaravgifter, vilket inte finns redovisat i budgetförslaget. Ovanstående 
innebär att de totala kostnaderna för arbetstagare, lön + sociala avgifter är 
för högt budgeterade med drygt 4 Mkr. ”Överskottet” uppstår inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde med den metod som används i 
kommunens bokföring. 
 
En omfördelning från kommunstyrelsen ut till de andra nämnderna är 
därmed möjlig utan att försämra resultatet i kommunens ekonomi. 
 
Skulle majoriteten i Riksdagen efter valet förändras och den nya majoriteten 
väljer att förändra arbetsgivaravgifterna finns en tydlig konsekvens för 
medborgarna vad denna förändring innebär för Arvidsjaurs kommun. 
 

Ändringsförslag 
De 4 Mkr som uppstår ur differentierade arbetsgivaravgifter fördelas så här; 
Socialnämnden 700 Tkr, Barn- och utbildningsnämnden 1,3 Mkr, 
Arbetsmarknadsenheten 300 Tkr, Kultur- och fritid 800 tkr samt 
Tillväxtenheten 600 Tkr. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-11 188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 

forts. Ks § 137. 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Bjarne 
Halds förslag varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat enlig 
ekonomiutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Driftbudget för 2015 och Långtidsplan 2016-18 godkänns. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Bjarne Hald (c) Martin Nilsson (c) och Bo Lundmark (c). 
 

Justerandes sign  
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Framgångsfaktorer 
 

Framgångsfaktorer hos kommuner som lyckats med att förbättra sina resultat som RKA 
(Rådet för främjande av kommunala analyser) presenterar i sin rapport ”Strategier för 
kommunal hushållning”. Framgångsfaktorerna sammanfattas i en checklista på sju 
punkter: 

• En gemensam syn på hushållningens utmaningar 

• En röd tråd mellan strategiska och operativa beslut 

• En medvetenhet om sambanden mellan kostnad och kvalitet 

• En inriktning på åtgärdsarbetet som laddas med symboliska positiva värden 

• En proaktiv orientering där åtgärder ses i skenet av framtida behov 

• En anda av delaktighet och engagemang 

• En kontinuerlig anpassning till gällande förutsättningar för det kommunala uppdragets 

realisering 
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Tidplan för budgetarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Januari ‐ Februari 
En gemensam politiker‐ och chefskonferens hålls för 
‐ utvärdering av förra året ekonomi och verksamhet 
‐ information om kommande år 
‐ underlag till gemensamma planeringsförutsättningar, 
volympåverkande faktorer 
‐ mall för utvärdering av innevarande år 
 
Mars ‐ April 
‐ budgetdialog i nämnder och med ekonomiutskottet 
inför revidering av ramar 
‐ upprättande av gemensamma planeringsförutsättningar 
 
Maj ‐ Juni 
Ekonomiutskottet arbetar med budget 
‐ revidering av budgetramar 
‐ dialog med nämnder 
‐ övergripande verksamhetsmål 
‐ finansiella mål 
 
Fullmäktige antar preliminära budgetramar för 
kommande år för nämnderna 
 
Juli ‐ Augusti 
Nämnden arbetar med internbudget och 

verksamhetsmål 

September Perspektivdialog: 
I perspektivdialogen behandlas 

‐ senaste delårsbokslut särskilt vad avser påverkan på 

kommande års budgetar 

‐ eventuellt förändrade förutsättningar utifrån höstens 

budgetproposition 

‐ omvärldsbevakning 

 
Oktober ‐ årsbudget: 
Kommunstyrelsens budgetutskott sammanställer förslag 

till budget för nästa år innehållande 

‐ nämndernas övergripande verksamhetsmål 

‐ investeringsbudget 

‐ finansieringsbudget 

‐ förslag till utdebitering 

 
November ‐ December: 
Kommunfullmäktige fastställer budget och utdebitering 

för det kommande året. 

‐ perspektivdialog på nämndsnivå 

‐ återkoppling till fastställd budget 
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Förändrad budgetram 2014 

 

Driftbudgetramar för 2014 

Tkr  2014  Förändring Summa  Skattehöjning
Utökade 
skatte‐  Summa ram 

Ram  kf nov ‐13  50 öre  intäkter 2014

pga endast ‐3

i bef minsknin

Kommunstyrelsen  56 800  ‐325  56 475  5 700  2 200  64 375 

Barn‐ och Utbildningsnämnden  123 400  123 400 
                     
300  123 700 

Socialnämnden  149 200  200  149 400  149 400 

Miljö‐,Bygg‐ och Hälsoskyddsnämnden  6 750  125  6 875  6 875 

Summa verksamheter netto  336 150  0  336 150  6 000  2 200  344 350 

Löneökning 2013 o 2014  20 600  20 600  20 600 

Pensioner  10 700  10 700  10 700 

Avskrivningar  15 500  15 500  15 500 

Gemensamt bidrag  0 

Summa gemensamt netto  46 800  46 800  0  0  46 800 

Totalsumma 

verksamheternas nettokostnad  382 950  382 950  6 000  2 200  391 150 

Andel av föreg års ram  98,78% 
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Ur översiktsplanen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Hinder och utmaningar 
• Fortsatt urbanisering 
• Ökad försörjningskvot 
• Stor risk för brist på arbetskraft 
• Negativ befolkningsutveckling 
• Utflöde av kapital och 
kompetens 

• Låg skattekraft 
• Litet lokalt ägande av mark‐ och 
vattenområden 

• Höga kommunikationskostnader 

Tänkbara åtgärder 
• Ökat samarbete med andra 
kommuner och regionala centra 

• Skapa en attraktiv kommun 
• Förbättrad språkkunskap 
• Bättre på att inlemma 
invandrare i samhället 

• Bättre kommunikationer 
• Vända kapitalströmmarna i 
positiv riktning 

• Verka för ett ökat lokalt 
markinnehav alternativt att de 
statliga bolagen tar ett större 
ansvar för den bygd de verkar i. 

• Opionsbildning (länsstyrelse, 
riksdag och regering) 
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Möjligheter 

 
 

• Lavergruvan? 

• Tågtest? 

• Testverksamhet på flygplatsen? 

• Fortsatt utveckling inom biltest och event 
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Kommunstyrelsens utmaningar 
2014‐2018 

 
 

• Underhåll av fastigheter och anläggningar 

• Bidrag till kommunala bolag 

• Badhuset … 

• Körkortsspipendier 

• Nya arbetssätt och rutiner 
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Socialnämndens utmaningar 
2014‐2018 

 
 

• Stigande andel äldre 

• Variationer i vårdbehov kan innebära att man 

måste avstå från nedläggning av Borgargården 

• Svårighet att rekrytera till tjänster med krav på 

högre utbildning 
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Miljö‐, bygg‐ och hälsoskydds nämndens 
utmaningar 2014‐2018 

 
 

• Verksamheten har slimmats ned till en nivå som inte 

har utrymme för mer besparingar 

• Om fler besparingar åläggs nämnden, finns stor risk 

att lagen inte kan följas 
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Gemensamma planeringsförutsättningar 
 

 Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. 

 Skatteunderlagets utveckling är enligt SCBs prognoser positivt men äts upp av ökade priser i 
verksamheterna. 

 Befolkningen hade ökat med 4 personer per 2013‐12‐31 jämfört med året innan. Detta innebär en 
måluppfyllelse om positiv befolkningstillväxt vid denna tidpunkt. I budgetsammanhang har 
utgångspunkten dock varit och är att vi tappar 40 personer per år. 

 Den tidpunkt som bestämmer skatteintäkt och utjämningsbidrag är den 1 november året innan 
intäktsåret. För 2014 innebär detta en positiv avvikelse från tidigare prognos då befolkningsminskningen 
var 3 invånare i stället för 40 invånare. 

 Detta betyder ändå inte att kommunen under 2014 når upp till det finansiella målet avseende resultat 
som är 2 % av skatteintäkter och utjämning under en mandatperiod. 

 För 2014 har en korrigering gjorts avseende eventuella kommande AFA pengar från 2004, då de inte är 
säkerställda. 

 En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som 
ansvarsförbindelse. Storleken på denna överstiger kommunens egna kapital vilket på sikt måste 
återställas. 

 Detta gör att fortsatt arbete för kostnadssänkande åtgärder för anpassning till aktuell situation krävs. 
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Vad händer i omvärlden? 

 
 

• Bäddat för tillväxt 

• SKL’s prognos 

• Vårproppen 
   



 

Bäddatt för tillvääxt 
15 (34) 
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SKL’s prognos 

 
• Konsumtionen ökar mest p g a inhemsk efterfrågan.  
 

• Även exporten ökar något.  
 

• Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras något. 
 

• Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris‐ och löneutvecklingen. 

Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. 

KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent.  

 

• Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter 

avdrag för pris‐ och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 

starkare. 
 

• Fr o m 2014 begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. 

bromsen aktiveras.  
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Vårproposition om budget 
för 2015 

 
 

• När det ekonomiska läget förbättras så är 

avsikten inte att stimulera den kommunala 

sektorn 

• Förslag om nya insatser till skolan 
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Kompetensförsörjningen 

 
 

• Få sökande till tjänster som kräver högskole‐ och 

universitetsutbildning 

• Risk för dyra tjänsteköp 

• Risk för löneglidning 

• Löneavtalen har ingen centralt given nivå fr o m 

2015 
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Det blev överskott i Arvidsjaurs kommun 
2013 

 

• Kommunen når många finansiella mål för 2013 

• 2 % av skatteintäkter o generella bidrag! 

• Nettokostnad inte större än skatt o generella bidrag! 

• Förbättrad soliditet! 

• Nettoinvestering ej över 45 Mkr (2010‐2014)! 

• Underhåll av fastigheter och anläggningar …Nja 
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
Belopp i tkr

FASTIGHETER

e, ök Energieffektivisering Energieffektiviseringsåtgärder enligt  utförda 
projektutvecklingsrapporter och fastighetskontorets prioriteringslista.

1 500 0 0 0 0 1 500

l, ök Tillgänglighetsanpassningar Det är en skyldighet enligt lag att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på 
publika lokaler och allmänna platser för att göra dessa mer tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ingen total inventering är gjord och inte heller 
någon kostnads-uppskattning. Åtgärder utförs i samråd med 
handikapprådet.

100 100 100 0 0 300

ök Förbättring av larminstallationer                                
Kommentar: Komplettering och närmare förklaring av 
äskandet samt frågeställningen: Kan investeringen delas 
upp under 5 år istället för att 1 mkr investeras år 2015? 
Komplettering från fastighetschef Sara Persson vid EKU 27 
maj 2014.

På ett flertal ställen är larmcentraler, larmsändare, rökdeckare m.m 
omoderna och bör uppgraderas för att få en säkrare larmöverföring 
och -mottagning. Larmmottagning bör styras över från 
Räddningstjänsten till exempelvis SOS-alarm för en säkrare hantering. 
Larm via IP överföring  är snabbare och säkrare än via telefonnätet.
Investeringsbeloppet en miljon är inte beräknat utan endast uppskattat. 
För att göra en kostnadskalkyl måste en riskanalys samt en nogrann 
genomgång göras för att bestämma statusen på varje anläggning. Utan 
åtgärder så uppfylls inte försäkringskraven och försäkringspremien 
kommer därför stiga med cirka 10 - 30 % per fastighet där vi väljer att 
inte ha godkända larm.

1 000 0 0 0 0 1 000

l, ny v, 
a, ök

Golvvårdsmaskin Maskinen ska finnas på alla större arbetsplatser enligt 
arbetsmiljöverket och blir ett skallkrav vid en eventuell inspektion. Den 
minskar långtids-sjukskrivningar som förslitningsskador samt förlänger 
livslängden på golvmaterialet. Den ger också kunden ökad kvalité i 
form av bättre inomhusmiljö eftersom den inte lämnar vattenansamligar 
där microorganismer trivs.

50 0 0 0 0 50

a, ök,m Polermaskin/Highspeed Används för periodiskt underhåll i golvvården. Det är en ergonomisk 
metod som ersätter årlig renovering av golvmaterialet. Den bygger upp 
en smutsavisande yta och förbättrar ytskiktet. Den skonar vår yttre 
miljö, vi slipper använda en massa onödiga kemikalier. Ekonomin 
förbättras genom mindre användning av våta metoder samt åtgång av 
kem och minskar de tunga arbetsmomenten vid renovering av 
golvmaterialet.

25 0 0 0 0 25

SUMMA FASTIGHETER 2 675 100 100 0 0 2 875
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
Belopp i tkr

GATUAVDELNINGEN

e, l, m, 
ök

Belysningsarmaturer LED 2015 inträder en ny lag som som förbjuder försäljning av 
kvicksilverljuskällor (Hg). Vi har ca 250 Hg armaturer kvar inom 
Arvidsjaur kommun som måste bytas ut. 

300 300 0 0 0 600

ök Belysningskabel vid markförläggning Buffertpengar så att vi snabbt kan vara med i samband med att 
vattenfall markförlägger sin kabel där vi också har kabel i Vattenfalls 
stolpar. Tar Vattenfall bort sin kabel så övertar vi drift och 
underhållsansvaret för det stolpar vi har kvar vår belysnings-kabel. 
Penarna används bara vid sådana tillfällen där detta uppstår.

400 400 400 400 400 2 000

ök Fiskarvägen 370 m Gatan är väldigt ojämn på vissa delar och kan inte åtgärdas med annat 
än urgrävning. Om/när va-ledningarna åtgärdats så gräver man ur 
Fiskarvägen delen Villavägen/Nyborgsgatan och gör en ny 
överbyggnad och gångbanor. VA-enheten tak kostnaden för delen där 
ledningarna ligger och Gatuenheten tar övrig del av gatan.

0 950 0 0 0 950

ök Dekorbelysning  Arvidsjaurs samhälle Utöka dekorbelysningen på samhället. Garantitiden för storgatan går ut 
sommaren 2014. Då är inte NCC längre ansvarig för bland annat 
belysningsstolpar. Då kanske vi kan få sätta upp dekor-belysning i 
dessa stolpar för att utsmycka samhället ännu mer.

200 0 0 0 0 200

ök Ombyggnad av Prostgatan delen Gamla Landsvägen - 
Domängatan ca 100 m

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

0 0 0 500 0 500

ök Ombyggnad av Basvägen delen Idrottsgatan - Skogsgatan ca 
270 m

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

0 0 1 350 0 0 1 350

SUMMA GATUAVDELNINGEN 900 1 650 1 750 900 400 5 600700
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
ANLÄGGNINGAR

ök Utveckling Nyborgstjärn Kontakt är tagen med LTU för att komma i kontakt med studenter som 
kan titta på hela området runt Nyborgstjärn för att få en helhetssyn på 
hur området kan utvecklas. Företagarna har ställt sig positiv till att vara 
delaktiga i ett sådant projekt. Parkenheten undersöker möjligheten att 
söka bidragspengar till ett sådant projekt. Eftersom planen ej är 
utarbetad är det svårt att lägga förslag till kommande investeringar.

200 100 100 100 0 500

ök Marklundsparken, upprustning damm Dammen förminskas, tätas och får nytt ytskikt. Rännilen och 
pumpanläggningen ses över. Ytan av dammen som tas bort stensätts.

100 0 0 0 0 100
Investeringen skulle medföra driftkostnader i form av elkostnader samt 
underhåll och städning av damm men det skulle lyfta området ett snäpp 
och ge ökad trivsel.

ök Johannaparken Johannaparken är kommunens centralaste park. Den syns från 
Storgatan och är väl nyttjad på sommaren. För att höja trivselfaktorn 
och få området trevligare föreslås att anlägga perennrabatter runt 
fontänen. Befintlig mur och gräsyta tas bort och ersätts med 
perennrabatt.

100 0 0 0 0 100

Investeringen skulle medföra en kostnad för att sköta om dessa 
rabatter men parken skulle få ett ansiktslyft. Många missnöjda röster 
har hörts om att Johannaparken saknar blommor.
Idagsläget flödar rent dricksvatten genom fontänen och ut på 
avloppsnätet. VA-enheten har förbjudit oss att fortsätta med detta from 
2015 och därför behövs en tank med tillhörande pump som möjliggör 
att vi kan cirkulera samma vatten i fontänen

ök Klocka med skyltar i Arvidsjaur centrum KS beslutade 2012 att uppsättning av klocka och skyltar i Arvidsjaur 
centrum ska föras in i investeringsäskandet i framtiden 
(kostnadsberäkning 56 tkr). 0 0 0 0 0 0

Kommentar: Återremitteras till dess att Arvidsjaurs 
kommuns skyltpolicy har antagits.

I dagens samhälle bör behovet av skyltning vara större än behovet av 
en klocka. Om endast en stolpe för skyltar sätts upp slipper kommunen 
kostnaden för att dra fram el, vilket medför en lägre 
investeringskostnad samt ingen drifkostnad förrutom möjligen den 
vandalism eller påkörningar som kan komma att ske.
Det bör undersökas hur många företagare som är intresserade av att 
skylta.
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA

ök Utveckling/upprustning lekplatser Utveckling/upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogram. 0 50 50 50 0 150

ök Utemiljö medborgarhuset Utveckling av området mot storgatan, i anslutning till älgarna. 0 50 0 0 0 50

ök Småbåtshamn Arvidsjaursjön Förlängning av piren som står i vattnet. Inköp brygga,planering av 
upprustning båthusviken. 0 200 0 0 0 200

ök Marklundsparken, Boulebana Flytt av befintlig boulebana vid Medborgarhuset till Marklundsparken. 0 40 0 0 0 40
Detta skulle vara ett steg i  att utveckla parken till att bli en park för 
människor i alla åldrar. Inga driftskostnader tillkommer då vi avvecklar 
en bana och gör en ny istället.

SUMMA ANLÄGGNINGAR 400 440 150 150 0 1 140

CENTRUMBADET

ök Sand- och vattenlek i den gamla barnbassängen ute. 
Kommentar: Investeringen stryks då man avvaktar utfall av 
renoveringsinsats 2014. 

Den gamla barnbassängen är helt slut. Målarfärgen lossnar och 
läckage finns också. Tanken är att fylla sand i hela bassängen & göra 
ett sand och vattenland med hjälp av en stor vattenstjärna som är gjord 
av plast. Liknande finns exempelvis vid Ansia vattenland i Lycksele.

0 0 0 0 0 0

ök Nya minigolfbanor Badets minigolfbanor är mycket slitna. De gamla golfbanorna är sedan 
70-talet och är i mycket dåligt skick.

0 150 0 0 0 150

90 tkr beviljades för investering i nya minigolfbanor under i budget för 
2014. Investering kommer inte att ske under 2014 utan beräknas till 
2016.

SUMMA CENTRUMBADET 0 150 0 0 0 150

300 
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inga kända externa bidrag finns för ivesteringarna.

ny v, ök Utbyggnad av infrastruktur för trådlöst nätverk i våra 
fastigheter

Utbyggnad av infrastruktur för trådlöst nätverk för hela kommunen. 300 0 0 0 0 300

Ett absolut behov i skolfastigheter från ht 2014 i samband med 
införande av digitala verktyg i undervisningen. Utbyggnaden avser alla 
förvaltningar för att möta behovet av fler bärbara enheter med trådlös 
nätverksuppkoppling i olika verksamheter. Projektet är påbörjat under 
2014.

Ringelskolan/Fridhemsskolan/Parkskolan
ny v, ök Dataförvaring/laddningsskåp Låsbara laddningsskåp för bärbara datorer för elevdatorer. 24 låsbara 

fack till Fridhemsskolan samt 36 st låsbara fack till Sandbacka.
50 0 0 0 0 50

Ringelskolan/Fridhemsskolan
ök Smartboard Forsatt utbyggnad av Smartboards i klassrum. 135 135 135 0 0 405

Kvaliteten på undervisningen höjs genom att genomgångar och 
presentationer genomförs via Smartboard. Ljud, bild och animationer 
nyttjas.
Kalkylen bygger på tidigare upphandling 20 tkr/smartboard

Fridhemsskolan
ök Nyinköp av utemöbler och cykelhopp Förbättrad utemiljö för skolelever vid aktivitetsplanen. Nyttjas av elever / 

barn både under skoltid och på fritiden.
40 0 0 0 0 40

Kalkylen bygger på en uppskattad kostnad

ök Bildkanoner 5 st bildkanoner till klassrum som saknar bildkanoner. 40 0 0 0 0 40

Kalkylen bygger på en uppskattad kostnad

Ringelskolan
ök Lekutrusning utomhus Förbättrad utemiljö för skolelever vid aktivitetsplanen. Nyttjas av  elever 

/ barn både under skoltid och på fritiden.
50 0 0 0 0 50

Kalkylen bygger på en uppskattad kostnad

SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 615 135 135 0 0 885

150

5 st bildkanoner till klassrum som saknar bildkanon 

590



 6 (15) 

 

 
   

INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
SOCIALNÄMNDEN

a, ö Ombyggnad  toaletter på Ringelsta Svalan Fastigheten blockhyrs av Arvidsjaurhem, toaletterna är små i 
förhållande till behoven hos nuvarande hyresgäster.

30 30 30 30 30 150

Om vi inte bygger om blir det problem att hjälpa de som har stora 
rullstolar eller att två personal gör insatserna hos den boende.
En annan möjlighet är att Arvidsjaurhem tar investeringen och sedan 
höjer hyran. Vilket är mest fördelaktigt ut koncernens perspektiv ?

a, e Utökad serverkapacitet Vi har program som inte fungerar optimalt på grund av
bristande serverkapacitet 70 0 0 0 0 70
Konsekvensen är onödig tidsåtgång

a, e Byte av larmsystem inkl hotellås Ringelsta Larmsystemet är gammalt . De boende kan gå in till varandra om inte 
personalen håller uppsikt hela tiden.

1 500 0 0 0 0 1 500

Kommentar: I det ursprungliga äskandet var den totala 
summan på 1 500 tkr lagd på 2016 års 
investeringsäskande. Under EKU 2014-05-07  ställdes 
frågan om detta är en åtgärd som bör planeras redan till 
2015. Ann-Sofi Levander har kontaktats och hon gör 
bedömningen att det är bättre att flytta äskandet från 2016 
till 2015 då det är en brådskande åtgärd. 

Konsekvensen vid utebliven investering är en otrygg boendemiljö och 
krav på högre bemanning.

a, e Larm till extra korttidsrum på Blåklockan Installation av larm. Vi har inrättat ett korttidsrum av tidigare 
anhörigrum, rummet saknar larm.

20 0 0 0 0 20

Konsekvensen vid utebliven investering är en otrygg boendemiljö och 
krav på högre bemanning.

SUMMA SOCIALNÄMNDEN 1 620 30 30 30 30 1 740

0

1 600
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET

Biblioteket
a, e, ök RFID-märkning  mediebestånd                                  

Kommentar: Komplettering och närmare förklaring av 
äskandet och frågan om arbetsmiljöförbättring. 
Komplettering från Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbstrum vid EKU 27 maj 2014.

I bibliotekssamarbetet i Norrbotten är alla bibliotek sammanslagna och 
böcker lånas mellan de olika biblioteken. Alla större bibliotek har redan 
RFID-märkning på sina böcker. RFID (Radio Frequency Identification) 
är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och 
minnen som kallas taggar. Dessa fungerar som stöldskyddsmärkning 
men framförallt ger systemet förbättringar av arbetsmiljön eftersom 
man vid utlåning/återlämning kan läsa av hela boktravar  utan behöva 
lyfta på böckerna. Man kan även avläsa om böcker står rätt i hyllorna 
vilket underlättar, blir säkrare och går snabbare än med det mänskliga 
ögat. Låntagarna kan dessutom erbjudas självutlån. Detta medför en 
stor arbetmiljöförbättring för personalen som varje dag lyfter flera 
hundra böcker med förslitningsskador som följd. Dessutom frigörs 
arbetstid som man kan lägga på att hjälpa låntagare eller ägna sig åt 
mer kvalificerade uppgifter än in- och utlåning. I samarbetet är de allra 
flesta bibliotek små och har inte denna märkning vilket ställer till 
problem för de större biblioteken som då måste "tagga" alla böcker 
som kommer utan märkningen. Vi har beslutat att göra detta 
tillsammans vilket betyder att priserna går ner genom att volymen ökar. 
Vi kommer att kunna dela på kostnader för vissa hjälpmedel som hyrs 
in för att arbetet skall fungera. Erfarenheter från de större biblioteken 
har samlats in och kostnaderna har sammanställts.

300 0 0 0 0 300

Medborgarhuset
 a, e Bioduk Medborgarhusets biosalong används till många olika aktiviteter och 

arrangemang som gör att hela scenen måste flyttas. Den bioduk vi har 
idag är väldigt otymplig och det krävs minst två personer för att kunna 
flytta den. Ny bioduk som är fäst i taket och som lätt kan hissas upp 
eller dras undan vid behov.

0 200 0 0 0 200

a, e, ök Elektroniska lås med kod Föreningars nyttjande av lokaler i Medborgarhuset ökar och därmed 
ökar trycket på personalen (100% tjänst) för ut- och återlämning av 
nycklar. Det har varit mycket svårt att få till en bra rutin eftersom tider för 
hämtning måste vara felibla och anpassade till förhyrarnas önskemål. 
Med den begränsade personalresurs vi har i Medborgarhuset har detta 
blivit ohållbart och vi ser att vi skulle vinna mycket på att sätta in 
elektroniska  lås med kod. Det blir både en effektivisering, förbättrad 
arbetsmiljö för personalen och förbättrad service för förhyrarna. Ökad 
säkerhet för huset där många nycklar har försvunnit genom åren.

75 0 0 0 0 75

SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 375 200 0 0 0 575
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
MBHR

a, ök Inköp av bullermätare
Investering i bullermätare ger ökad kvalitet och snabbare handläggning 
i tillsynsarbetet. 40 0 0 0 0 40
Ingen årlig effekt avseende kostnader eller intäkter.
Alternativet till investeringen innebär kostnader för hyra av bullermätare, 
cirka 8 tkr årligen.
Inga möjligheter finns till externa bidrag.

a, ök Släpvagn till räddningstjänsten. Investering i släpvagn till räddningstjänstern ger en hållbar och ur 
arbetsmiljösynpunkt säker utryckning samt säkerställer 
räddningsinsatsernas utförande.

40 0 0 0 0 40

SUMMA MBHR 80 0 0 0 0 80

EKONOMIENHETEN

Kommunstyrelsen/Stödfunktionen/ekonomienheten

e,ök Nytt ekonomisystem Under hösten-14  vidtar arbetet med upphandling av ett nytt 
ekonomisystem för installation hösten -15. Det befintliga är 
svårtillgängligt och relativt kostsamt Priset för investeringen är 
uppskattat utifrån investering gjord i Norsjö.

1 500 0 0 0 0 1 500

Alternativet är en uppdatering av befintlig programvara till version 10 till 
en kostnad av c:a  200 000kr. Detta alternativ kan vara det närmaste 
då Aditro arbetar med förnyelse av programmet.

SUMMA EKONOMIENHETEN 1 500 0 0 0 0 1 500
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INVESTERINGSBUDGET  2015 - 2019 5-ÅRIG PLAN 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DEL-
l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet TEXT ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 SUMMA
Restaurang Gläntan Har den näst minsta produktionsvolymen och stängt helger

samt 10 veckor över sommaren.

a, ök Gryta100l med omrörare Denna investering har vi lyckats skjuta framför oss i många år och den 
har börjat krångla i större utsträckning. Det finns inte att få tag i 
reservdelar till grytan så när den slutar fungera är det bara att kasta 
den.

300 0 0 0 0 300

Motiv: Det behövs 2 större grytor för kokning av ex pasta och 
köttfärssås samtidigt.
Ett byte av gryta innebär ett större driftsstopp och dess funktion är svår 
att ersätta. Därför är det bra att man kan planera ett byte till de perioder 
då vi har produktionsstopp.

a, ök Ugn 16 GN med tillhörande värmeskåp  till Restaurang GläntanEn kombiugn med tillhörande värmeskåp, då de byggs matchande idag 250 0 0 0 0 250
Det finns kvar en ugn som klassas för utbyte då funktionen sjunker och 
repkostnaderna ökar.
Genomförd investering: Produktionssäkerheten ökar och mindre risk 
för produktionsstopp samt minskade kostnader för rep.
Utebliven investering: Fler produkttionsstopp med ökad risk för stress 
och större kostnader för reparationer.

a, ök Ugn 16 GN med tillhörande värmeskåp  till Restaurang GläntanEn kombiugn med tillhörande värmeskåp, då de byggs matchande idag 0 0 250 0 0 250
Det finns kvar en ugn som klassas för utbyte då funktionen sjunker och 
repkostnaderna ökar.
Genomförd investering: Produktionssäkerheten ökar och mindre risk 
för produktionsstopp samt minskade kostnader för rep.
Utebliven investering: Fler produkttionsstopp med ökad risk för stress 
och större kostnader för reparationer.

a, ök Stekbord Restaurang Gläntan Befintligt stekbord är gammalt och slutar det fungera så finns det inga 
reservdelar att få tag i.

0 0 0 0 125 125

Restaurang Spiskroken Maskinparken på Restaurang Spiskroken används i störst
utsträckning då vi har produktion varje dag året runt.

a, l Blandmaskin till Restaurang Spiskroken Storköksmaskin 100 0 0 0 0 100
Binge 20l och 40l Motiv: maskinen fyller inte arbetsmiljökraven, det är en gammal 

utgången modell och det finns inga reservdelar till den.
Konekvens utebliven investering: Detta är en maskin som används 
dagligen och det är fysiskt påfrestande att utföra den arbetsuppgiften 
manuellt.
En utebliven investering innebär att vi bryter mot arbetsmiljö-lagens 
krav och jag ser ingen annan utväg än investering.

a, l Granuldiskmaskin (grovdiskmaskin) Restaurang Spiskroken Motiv: Maskinen är i slutet av sin livslängd. Årliga reparationer på ca 25-
30 tkr / år om den inte byts ut. Långa leveranstider och en kraftigt ökad 
fysisk belastning vid bortfall av denna maskinen, därför är det en fördel 
att det är ett planerat utbyte.

350 0 0 0 0 350
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a, l Ugn 8GN Restaurang Spiskroken Den börjar ha gjort sitt och är en enkel variant. 0 0 100 0 0 100
Genomförd investering skulle innebära ökade möljigheter till bredare 
tillagningsmetoder på viss specialkost.
Samt ett automatiskt rengöringsprogram som underlättar arbets-miljön 
och minskar riskerna för att komma i kontakt med de starka 
rengöringsmedlen som används. 
Ej genomförd investering kommer att innebära att verksamheten rullar 
på som tidigare och att ett ev produktionsstopp kan påverka 
tillagningen av viss specialkost. Det är dock ingen längre leveranstid 
på en sådan ugn.

SUMMA KOSTENHETEN 1 300 0 350 0 125 1 775

IT-ENHETEN

ök Övervakningssystem av IT-infrastruktur Vi har idag inte något adekvat övervakningssystem av servrar och 
nätverk. Vi kan därmed inte agera förebyggande, utan först när något 
hänt. För att öka säkerheten, tillförlitlighet och tillgänglighet av våra IT-
resurser och användardata är det viktigt att installera ett 
övervakningssystem som dels kan larma när kritiska resurser närmar 
sig max-utnyttjande och dels larma när t.ex. ett av två redundanta 
system fallerat.

70 0 0 0 0 70

ök Ärendehanteringssystem för helpdesk För att tillgodose våra användares önskemål vid felanmälan behöver vi 
installera ett ärendehanteringssystem där felärenden dels registreras 
och dels automatiskt informerar felanmälaren löpande om vad som 
sker med ärendet.

50 0 0 0 0 50

ök Byte av gammal nätverksutrustning Vi har inlett upprustning av vår nätverksutrustning för att klara nya krav 
på säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet enligt regeringens direktiv i 
Sveriges Digitala Agenda. Men vi har fortfarande stor andel utrustning 
som inte klarar vare sig de nya kraven på funktionalitet eller den ökade 
prestanda som krävs idag.

60 40 40 40 40 220

ök Utbyggnad av trådlösa nät i kommunens lokaler (ej skola) Allt fler användare kräver anslutning via trådlöst nätverk, i samband 
med att användarna blir mer och mer mobila i sitt användande av 
kommunens verksamhetssystem. För att möta den ökade efterfrågan 
behöver vi byta ut och utöka det trådlösa nätet i kommunens lokaler. 
Skolan hanteras separat.

300 0 0 0 0 300

SUMMA IT-ENHETEN 480 40 40 40 40 640

SUMMA INVESTERINGAR OCH INVENTARIER 9 865 2 745 2 555 1 120 595 16 8809 600 
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CAMP GIELAS

e, ök Asfalterade infarter & ny gräsmatta på husvagnsparkeringen. Asfalterade infarter & ny gräsmatta är ett stort önskemål från Camp 
Gielas gäster.

300 0 0 0 0 300

e, ök En fristående samlingslokal, TV- och matrum, cirka 50 kvm. 
Kommentar: Komplettering och närmare förklaring av 
äskandet samt frågeställningen: På området finns idag 
Stockstugan, kan den användas som samlingslokal istället 
för nyinvestering? Komplettering från enhetschef Katarina 
Landstedt vid EKU 27 maj 2014.

Camp Gielas gäster efterfrågar en samlingslokal som är placerad intill 
servicebyggnaden. Detta kan leda till fler säsongsgäster eftersom den 
kategorin av gäster vill kunna umgås med varandra. Exempelvis en 
fristående timrad stuga med några trinettkök.

150 0 0 0 0 150

ök Nya elcentraler med vippsäkring & jordfelsbrytare till 
stuglägenheterna

Stuglägenheterna har gamla elcentraler med så kallade propp-
säkringar. Det finns inte någon jordfelsbrytare i dagsläget. 

150 0 0 0 0 150

Investeringen leder till ökad säkerhet för gästerna.

ök Brandlarm till stugorna. Idag har Gielas stuglägenheter endast brandvarnare. En optimal 
lösning är ett automatlarm i alla stugor som kopplas ihop med befintligt 
larm som finns i sporthallsbyggnaden.

500 0 0 0 0 500

SUMMA CAMP GIELAS 1 100 0 0 0 0 1 100
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ARVIDSJAUR STADSNÄT

ök Utbyte central nätverksutrustning GPON Vår centrala nätverksutrustning i huvudnoden är 7 år gammal i år 2014. 
Den går inte längra att bygga ut. Reservdelar måste införskaffas 
begagnade. Vi har idag behov av att utöka noden med fler 
anslutningsmöjligheter, men hindras av den åldersstigna utrustningen. 
För att kunna ansluta fler kunder och fortsätta bygga ut nätet i tätorten 
måste utrsustningen bytas ut.

300 0 0 0 0 300

ök Utbyta ADSL stationer                                               
Kommentar: Komplettering och närmare förklaring av 
äskandet från IT-chef Glen Eriksson vid EKU 27 maj 2014.

Vi har idag 9 st. ADSL stationer i drift. De är 7 - 8 år gamla. Några av 
dem kan behöva bytas ut inom en snar framtid. Andra kan eventuellt 
stängas ner när när de tjänat ut, förusatt att utbyggnaden av 4G-nätet 
genomförs i den takt som Telia och Net4Mobility aviserat. Kostnad per 
station cirka 25 tkr.

25 25 25 25 25 125

ök Installation av nytt så kallat provisioneringssystem I samarbete med två andra kommuner i Norrbotten avser vi att 
installera ett gemensamt provisioneringssystem för våra respektive 
stadsnät. Systemet skall dels möjliggöra för kunder att själva ansluta 
sig, välja abonnemang etc och dels minska de kostnader för drift och 
underhåll vi idag betalar till kommunikations-operatören. Licenser och 
driftskostnader av systemet bärs av intäkterna från nätet.

125 0 0 0 0 125

Vattenfall flyttar och / eller markförlägger el-ledningar Vattenfall bedriver nu ett gigantiskt projekt som innebär att el-ledningar 
flyttas och att elledningar markförläggs. Tillsammans med IT-Norrbotten 
gör kommunerna gemensam sak mot Vattenfall för att få ekonomisk 
kompensation för de elledningar som flyttas. De elledningar som 
markförläggs däremot, är vi tvingade av avtal att bekosta materiel för 
flytt, i annat fall tvingas vi ta över stolpledingen. Omfattningen har vi 
nuläget ingen uppfattning om. Under 2014 markförläggs elledning i 
Moskosel, Stadsnätet tvingas bekosta slang / brunnar. Att dra fiber i 
kanalisationen blir alltså en ny installation, och den gamla fibern kan 
eventuellt, i bästa fall, gå att återanvända.

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250

SUMMA STADSNÄT 700 275 275 275 275 1 800
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VATTEN OCH AVLOPP

m, ök Ledningsnät Hedberg Alternativ 1 Byte enbart 
renvattenledning

Hedbergs ledningsnät består av cirka 2500 m dricksvattenledning och 
2500 m spillvattenledning. Vi har lagat rätt många läckor där på senare 
år. Vattenledningen är i väldigt dåligt skick på många ställen på grund 
av utvändig korrosion och behöver åtgärdas. Spillvattenledningens 
status kommer att undersökas sommaren 2014 så att den eventuellt 
åtgärdas samtidigt som vattenled-ningen. Av totalsumman 4 mkr utgör 
2,5 mkr investering i spillvattenledningen.

4 000 0 0 0 0 4 000

m, ök Ledningsnät Hedberg, Alternativ 2 Byte spillvatten och 
renvattenledning

Se ovanstående text

m Markbäddar I Arvidsjaur kommun har vi 17 täckta markbäddar. Dessa har en  
begränsad livslängd och måste förnyas för att klara ritningskraven.

90 90 90 90 90 450

m, ök Bortbyggande av kombinerat system på Fiskarvägen och 
Hantverkargatan

I Arvidsjaur har vi ett antal kombinerade avloppssystem kvar. I ett 
kombinerat system går spillvatten och dagvatten i samma ledning. 
Kostnaden är för byte av hela ledningsnätet.

0 4 240 0 0 0 4 240

a, ök Grovrensgaller Arvidsjaurs reningsverk Grovrensgaller Arvidsjaurs reningsverk. Inkommande vatten till 
Arvidsjaurs reningsverk pumpas  idag upp i reningsverket utan 
förbehandling. Dessa pumpar sätts igen med jämna mellanrum för att 
fel papper, trasor och annat ovidkommande material spolas ned trots 
att de har så kallade friströmhjul. Friströmshjul klarar stora partiklar 
men har väldigt dålig verkningsgrad. Därifrån går det till en renstvätt 
som skall ta hand om renset. Spaltvidden är tre mm. Denna renstvätt 
stockar också igen av papper och trasor. För att få bort dessa 
driftproblem bör ett grovrensgaller installeras före intagspumparna. Då 
skulle vi även kunna byta pumphjul till ett med betydligt högre 
verkningsgrad.

0 0 800 0 0 800

m, ök, Omgrävning 170 m VA-ledningar efter Järnvägsgatan vid 
Nyborgstjärn

Spillvattenledningen som går i Vägbanken mot Nyborgstjärn ligger så 
tokigt att den är i konflikt höjdmässigt med dagvattenledningen som 
kommer väster ifrån, de krockar. Detta har medfört att man sänkt 
spillvattenledningen så att den skall gå under dagvatten-ledningen 
vilket medfört bakfall på den. Detta påverkar området på sandbacken 
negativt. En industrifastighet på Villavägen får regelbundet vatten i 
källaren om vi inte spolar ledningen med spolbil regelbundet. Vid 
omgrävning flyttas spillvattenledningen in på "parkeringen" där 
skoterleden går. Dagvattenledningen som kommer väster ifrån måste 
också grävas om för att undvika den konflikt det är idag mellan dessa 
ledningar.

700 0 0 0 0 700
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l, ök Ledningsnät Arvidsjaur samhälle Reinvestering av ledningsnät i Arvidsjaur samhälle. Vi måste börja 
förnya delar av ledningsnätet i Arvidsjaur. Vi har totalt ca: 13 mil ledning 
inom tätorten. Vissa områden är väldigt gamla och bör ses över.

0 0 500 2 500 2 500 5 500

l, ök Avloppsanläggningar Byar Vi har fått anmärkningar av tillsynsmyndigheten på 13 av våra 
avloppsanläggningar i byarna. Vi kommer 2014 att påbörja inventering 
av dessa enl. inlämnad åtgärdsplan. Ofta beror över-belastning av 
avloppsanläggningar av inläckage av dag- och grundvatten i 
ledningsnätet. Vi kommer att behöva göra åtgärder på dessa. I vilken 
omfattning kan vi ännu inte säga, men flera av dem är inte åtgärdade 
sedan de byggdes.

0 0 500 2 000 2 000 4 500

e, ök Auktsjaur VV tryckstegringspumpar Auktsjaurs vatten trycksätts med ett par hydroforer. Dessa håller på att 
vara dåliga. Även renvattenpumparna är dåliga. Därför tänkte vi ta bort 
hydroforerna som finns där och sätta in 3 nya pumpar med 
frekvensstyrning som även kommer att fungera som trycksättare. Då 
kommer vi inte att behöva några hydroforer som står varmt till, utan vi 
kan leverera ett kallare vatten med mindre risk för bakterietillväxt.

130 0 0 0 0 130

m, ök Igångsättning Lärkans VV Vi tittar på reservvatten i Arvidsjaur. I den utredningen ingår även 
Lyckans vattenverk som varit vår reservtäkt, men inte i drift på flera år. 
Vi kommer att kapacitetstesta täkten i år (2014) och analysera 
vattenkvalitén. Om det faller väl ut kommer vi att driftsätta det och 
behöver då byta ut och komplettera utrustningen i det.

0 300 0 0 0 300

ök Kommunikation råvattenpumpstationer Arvidsjaur Vi har ökade problem med kommunikationen med råvattentäkterna i 
Arvidsjaur. Nuvarande är ett gammalt 100 V likströmssystem. Vi måste 
hitta en rimlig lösning på detta.

0 200 0 0 0 200

ny v, ök, Mät- och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk inklusive 
mätare

Nuvarande konstruktion för inkommande vatten medger inte möjlighet 
till att pigga inkommande ledning till vattenverket. Piggning innebär att 
man rensar ledningen genom att skicka en rensborste i ledningen 
upprepade gånger tills den är helt ren. Detta har aldrig gjorts på 
intagsledningen och vi märker en ökning av avlagringar från ledningen i 
vattenverket. Bygger man en brunn så kan vi också sätta in en "riktig" 
vattenmätare på inkommande vatten och styra kalkinblandningen med 
bättre precision än vad vi gör idag.

0 250 0 0 0 250

a, ök, Stängsel, grind och fönstergaller Arvidsjaur vattenverk För att öka säkerheten för vårt dricksvatten i Arvidsjaur mot sabotage 
och skadegörelse bör vi sätta ett stängsel runt det.

160 0 0 0 0 160

a, e, ök Stängsel och grind IH4 Kommentar: Komplettering och 
närmare förklaring av äskandet från VA-chef Mårten 
Enoksson vid EKU 27 maj 2014.

Vi har mycket stöldbegärligt material som vi förvarar utomhus vid 
kommungaraget vid IH4 som är lite dåligt placerat ur stöld-synpunkt. Vi 
behöver även ett instängslat område för saker som vi beslagtagit/flyttat, 
t.ex. bilar som vi blir ansvariga för när vi flyttat dem.

300 0 0 0 0 300

SUMMA VATTEN OCH AVLOPP 5 380 5 080 1 890 4 590 4 590 21 530
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AVFALLSENHETEN

ök, a, e, 
m

Asfaltering av ytor samt sorteringsfickor m.m. på ÅVC Anläggning av sorteringsfickor för exempelvis osorterade lass 
efterfrågas av personalen, det är en arbetsmiljö- och kvalitetsfråga då 
det osorterade avfallet idag måste tas omhand genast annars blåser 
avfallet runt på området. Eventuellt behövs ett mindre skärmtak. 

70 100 150 150 0 470

Asfaltering av ytor för uppläggning av flisat trä för att höja kvalitén på 
träflis genom att det inte blir inblandning av jord, sand och sten i 
träflisen. 

Inköp av container, idag hyrs 2 containers, hyreskostnader container 9 
tkr år / st, totalt 18 tkr årligen. Ingen möjlighet finns till externa bidrag

ök, a Ändring av transportväg inne på ÅVC området Ändring av färdvägen för kommunens traktor som tömmer 
avfallscontainers, idag möts trafiken och kan orsaka incidenter. Alltså 
bredda vägen så att arbetsfordonen inte kommer i kontakt med 
kunderna. Ingen möjlighet finns till externa bidrag.

70 0 0 0 0 70

SUMMA AVFALLSENHETEN 140 100 150 150 0 540

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHETER 7 320 5 455 2 315 5 015 4 865 24 970

SUMMA TOTALT INVESTERINGAR, INVENTARIER OCH AFFÄRSVERKSAMHET 17 185 8 200 4 870 6 135 5 460 41 85017 245



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 190 
 

 
 
 
Regler för uthyrning av 
allmänna lokaler i 
Arvidsjaurs kommun 
- inklusive taxa 
 

Ks § 138 Dnr 00006/2014 287
         00174/2014 051
  
Pensionärs- och handikapporganisationerna i Arvidsjaur har framfört 
önskemål om att få lägre kostnader vid nyttjande av kommunens lokaler. 
Frågan har diskuterats vid extra ekonomiutskott 2014-06-09. 
 
För att kunna sänka taxan måste dokumentet ”Regler för uthyrning av 
allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun – inklusive taxa” ändras. 
Ändringarna har markerats i bifogade dokument. 
 
De föreslagna ändringarna i taxan kommer att medföra en ökad kostnad för 
Medborgarhusets verksamhet med ca 150 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat yttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Föreslagna revideringar i dokumentet ” Regler för uthyrning av 

allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa” antas. 
2. Taxan börjar gälla från och med 2015-01-01. 
3. Under förutsättning att taxan antas, får ökade kostnader 150 000 kronor 

belasta fritids- och kulturverksamhetens egen ram. 
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Villkor för uthyrning 
 
 Kommunens grundregel är att ideella föreningar och organisationer i 

Arvidsjaurs kommun hyresfritt skall kunna nyttja kommunala allmänna lokaler 
för egen verksamhet. 

 Uthyrning sker för enstaka och/eller återkommande sammankomster, dock ej för 
permanent verksamhet. 

 Verksamheter som bedrivs med vinstsyfte äger ej rätt till hyresfritt nyttjande. 
Undantag gäller för ideella föreningar som bedriver verksamhet för att få in 
pengar som ska finansiera verksamheter för barn- och ungdomar, 
handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer. 

 Vissa lokaler kan nyttjas av privatpersoner. 

 Enskilda och kommersiella organisationer betalar hyra, liksom föreningar utom 
kommunen, samt privatpersoner. 

 Kommunens egna verksamheter äger rätt att nyttja lokalerna utan erläggande av 
hyra. 

 Lokalhållarens egna planerade verksamheter går före annan verksamhet. 

 Ideella föreningar med läns- och riksorganisation äger rätt att två gånger per år 
kostnadsfritt disponera kommunalägda lokaler. 

 Ansvarig tjänsteman inom respektive verksamhet äger rätt att avgöra vad som 
gäller i tveksamma fall. 

 
 
Allmänna regler vid förhyrning 
 
1. I lokalen skall det finnas myndig ansvarig ledare under hela aktiviteten. 

2. Endast förhyrd lokal får disponeras. 

3. Rökning får ej ske i lokalen. På skolor och förskolor gäller rökförbud på hela området 
enligt tobakslagen. 

4. Ledaren ansvarar för att ytterdörren hålls låst under hela tiden som verksamheten 
pågår. Lokalen skall lämnas städad, se till möbler och materiel är tillbaka på rätt plats, 
fönster stängda, ljuset släckt, vattenkranar avstängda och dörrar låsta. 

5. Eventuella uppkomna skador skall omedelbart anmälas till felanmälan, tfn 155 78. 

6. Ansvarig förhyrare får kvittera ut nyckel. Förhyraren ansvarar för nyckeln under hela 
hyresperioden. Nyckeln skall återlämnas omedelbart efter upplåtelsetidens slut. Vid 
utkvittering av nyckel kan ansvarig uthyrare ta ut en depositionsavgift på 500 kronor. 
Depositionsavgiften återlämnas efter returnering av nyckel. 

7. Förbrukningsmateriel och övrig utrustning som finns i lokalen eller på anläggningarna 
får nyttjas efter överenskommelse med ansvarig uthyrare och mot erläggande av avgift. 

8. Anmälan om trasigt material och utrustning ska omedelbart göras till uthyraren. 
Ersättning för skada av material och utrustning skall göras omedelbart till uthyraren. 

9. Specialsalar och lokaler för speciella verksamheter upplåts enligt särskilda regler som 
varje verksamhet upprättar. 
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10. Förhyrare ansvarar själva för personlig egendom. 

11. Förhyrare som hyr lokal för kursverksamhet skall ha erforderlig ansvars- och 
olycksfallsförsäkring som gäller för samtliga kursdeltagare. Kopia på försäkringen 
skall överlämnas till uthyraren. 

12. All uthyrning som kräver extra personalinsatser (städning, möblering, av- och 
påkoppling av larm, iordningställande av datasal, IT-support etc.) debiteras med faktisk 
timkostnad. Detta gäller även de som nyttjar lokalerna hyresfritt. 

13. Kommunens lokaler är larmade. Förhyraren är skyldig att informera sig om vilka tider 
som gäller för aktuell lokal. Om inbrottslarmet utlöses debiteras förhyraren en avgift 
om 1 500 kronor. 

14. Underlåtenhet att följa av kommunen fastställda regler medför avstängning och/eller 
ersättningsskyldighet. 

 
 
Särskilda regler för specialsalar, datasalar och lokaler för speciella 
verksamheter 
 
Specialsalar utlånas till föreningar och studieförbund efter särskild överenskommelse 
med skolenhetens rektor eller annan verksamhetsansvarig. I vissa fall kan 
självkostnad krävas för nyttjande av utrustning. 
 
Lokaler för speciella verksamheter, till exempel datasalar eller liknande kan ställas till 
förfogande efter överenskommelse med rektor eller annan verksamhetsansvarig som 
särskilt godkänner kursledaren eller ansvarig förhyrare. I vissa fall kan självkostnad 
krävas för nyttjande av utrustning. Vad gäller nyttjande av datasal skall alltid kontakt 
tas med IT-ansvarig. 
 
Livsmedelslagstiftningen och egenkontrollprogrammet (rutiner för t.ex. rengöring, 
personalhygien, temperaturer och livsmedelsförvaring) påverkar verksamheten i 
kommunens kök. Lokalansvariga beslutar i samråd med Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden vilka uthyrningsregler som gäller för tillagningskök respektive 
utbildningskök för att kunna garantera goda hygieniska rutiner.  
 
 
Regler för uthyrning av Medborgarhusets kök 
 
 Nyckel hämtas på avtalad tid då också lokalen med maskiner visas för 

hyresgästen. 

 Privatpersoner betalar kontant i förskott vid utlämnandet av nyckel. 

 Tillträde till lokalen enligt överenskommelse med personalen. 

 Ska lokalen användas på normalt larmad tid (22.30-06.00) måste detta meddelas. 
Eventuell utryckning som görs på grund av falsklarm där personalen ej 
informerats bekostas av hyresgäst. 
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KOMMUNALÄGDA LOKALER 
 
Lokaler som uthyres och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag 
eller tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal eller 
anläggning. 
 
Medborgarhuset Fri lokalhyra har 

 Ideella föreningar registrerade i Arvidsjaur som bedriver egen 
verksamhet i icke kommersiellt syfte. Undantaget för 
arrangemang i samarbete med privat näringsidkare som ej kan 
påvisa att intäkten tillfaller hjälporganisation eller liknande. 

 Kommunens egen verksamhet. 
 
 Extra utrustning, grundstäd samt övriga personalinsatser debiteras 

även de som har fri lokalhyra. 
 
 Betalande hyresgäster och hyresgäster med fri lokalhyra har 

möjlighet att ta med eget fika. 
 
 För kommersiell verksamhet debiteras per tillfälle (dygn) hyra 

enligt prislista: 
 
 Biografen 2 500 kr 
 Danslokal 2 500 kr 
 Cafeteria 1 300 kr 

Konferenser, långtidsuthyrning m m enligt offert 
  
 Priserna inkluderar grundstädkostnader; danslokalen 2 tim, 

biolokalen 2 tim samt cafeterian 1 tim. 
 Övrig städkostnad debiteras med 250 kr/timme. 
 
 
Medborgarhusets kök 
 
 Föreningar samt annan kommunal verksamhet 300 kr/dag 
 Privatpersoner, företag i samband med hyra av 1000 kr/dag 
 annan lokal (Rotunda / Cafeteria) 
 Privatpersoner, Företag  - enbart kök 1500 kr/dag 
 
I hyran ingår lån av porslin, bestick, glas, uppläggningsfat osv. 
Fritt nyttjande av de maskiner/kylar/frysar som finns samt förbrukningsmaterial såsom 
diskmedel, hushållspapper samt el. 
 
I hyran ingår ej engångsartiklar såsom pappersbägare, servetter, bitsocker osv. 
 
Innan lokalen lämnas ska den städas, allt porslin m.m. diskas och plockas tillbaka där det 
togs samt att sopor ska avlägsnas. Om detta ej uppfylls debiteras en straffavgift på 1000 kr. 
Detta gäller samtliga hyresgäster. 
 
Avgift – nyttjande Mikrofon o enkel ljudutrustning 150 kr 
av utrustning i Mikrofon, trådlös (mygga) 350 kr 
samband med Ljus 500 kr 
hyra av lokal på  PA ljudanläggning 4 000 kr 
Medborgarhuset 
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 Föreningar/kommun Företag 
 
Avgift - nyttjande Barco projektor  
av utrustning i Start 350 kr 700 kr 
samband med Timkost inkl maskinist 450 kr 900 kr 
hyra av lokal på 
Medborgarhuset 35 mm. projektor  
 Start 300 kr 
 Timkost inkl maskinist 300 kr 
 
Sporthallar Särskilda regler gäller förutom de allmänna reglerna. 
 
 Enskilda och företag kan hyra sporthall för idrottsverksamhet 

till en kostnad av 100 kronor/timme. 
  
 För kommersiell verksamhet debiteras 2 000 kronor/dygn. 
 
Idéum Hyresfritt har alla icke kommersiella föreningar och organisationer 

inom kommunen samt kommunens egna verksamheter men faktisk 
kostnad debiteras alltid för extra personalinsatser för möblering, 
städning, av- och påkoppling av larm, iordningställande av datasal, 
IT-support mm. 

 
 Kommersiell verksamhet, föreningar utom kommunen samt 

enskilda: 
 
 Tingssalen 150 kr/tillfälle 
 Torg 150 kr/tillfälle 
 Kök/café/torg 200 kr/tillfälle 
 Datasal * 60 kr/deltagare och dag/kväll/tillfälle 
 
 *) Debiteras även de som har hyresfritt. 
 
 
Camp Gielas anläggningar 
 
Anläggningarna kan hyras ut när verksamheten ej har behov av dessa. Särskilda regler för 
uthyrning gäller eftersom anläggningarna nyttjas mer eller mindre säsongsvis och i 
kommersiellt syfte.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om regler och avgifter, efter förslag från 
verksamhetsansvarig. 
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SKOLLOKALER 
 
Lokaler som uthyrs och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag eller 
tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal. 
 
 
Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning 

    

Klassrum 
   

Parkskolan3 salar Kursverksamhet, möten och Utan avgift  

Sandbacka 4 salar sammanträden för föreningar   

Fridhem 4 salar    

 Kommersiell verksamhet och 
föreningar utom kommunen 

100 kr/ tillfälle 
eller dygn 

 

    

    
    

Samlingssal/ 

matsalar 

   

 Kursverksamhet, möten, sam-
manträden för föreningar inom
kommunen 

Utan avgift  

    
 Kommersiell verksamhet och 

och föreningar utom 
kommunen samt enskilda 

  

    
Glommersträsk  200 kr/ tillfälle 

eller dygn 
 

Ringelskolan  500 kr / tillfälle 
eller dygn 

 

Nyborgs fritids  350 kr / tillfälle 
eller dygn 

 

Sandbackaskolan (samlingssal) 500 kr / tillfälle 
eller dygn 
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Salar för speciell verksamhet 
 
Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning

 
Undervisningskök 

   

Fridhemsskolan Kursverksamhet, möten, 
sammanträden för föreningar 
inom kommunen 

Utan avgift   

Glommersträsk  i enlighet med 
allmänna och 
särskilda 

 

  regler  

    
Datasalar    

Sandbacka Kursverksamhet 60 kr/deltagare och 
dag/ kväll/tillfälle. I 
övrigt sker 
debitering i enlighet 
med allmänna och 
särskilda regler. 
Debiteras även de 
som har hyresfritt 

 

    
Textilslöjdsalar    

Fridhemsskolan Kursverksamhet Utan avgift Symaskiner är

Ringelskolan   undantagna 
från uthyrning

Moskosel    

Glommersträsk    

    
Trä- och metallslöjd    

 Kursverksamhet Utan avgift  
 
_________ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 64 
 

 
 
 
Motion - 
Uppmuntran till körkorts-
tagande genom körkorts-
stöd 
 

Ks § 139 Dnr 00299/2013 009
 
Stina Johansson (s) lämnade vid fullmäktiges sammanträde 2013-11-25 
följande motion; 
 
l en liten glesbygdskommun som Arvidsjaur är ett körkort för de unga och 
övriga medborgare av avgörande betydelse, både för anställningsbarhet och 
möjligheten att bo i glesbygd. 
 
Arvidsjaur kommun är till ytan en stor kommun geografiskt och med 
utspridd population. Det är av stor vikt att offentliga och privata tjänster kan 
transporteras runt till alla. Bara för att du bor i glesbygd så ska du INTE 
sakna möjligheter till god sjukvård och annan service. 
Tyvärr har Arvidsjaur kommun idag den högsta arbetslösheten i Norrbotten 
bland unga i åldersgruppen 18-24 år. 9.3 % av kommunens ungdomar är 
utan jobb i vår kommun idag. De flesta jobb inom Arvidsjaurs kommun 
kräver B körkort. Förutsättningen för att kunna leverera och finansiera 
kommunal verksamhet är bl a skatteunderlag. 
 
Jag vill uppmuntra till körkortstagande; 

Till samtliga som är mantalsskrivna i Arvidsjaur och som saknar B-körkort 

… via ett körkortstöd för att medborgarantalet skall öka och på samma gång 
stärka medborgarnas anställningsbarhet i vår kommun. 
Vi har soldater som arbetar vid Arvidsjaurs Jägarbataljon och som inte 
längre tillhandhålls körkort via försvaret. Varför inte uppmuntra dem till att 
skriva sig här och samtidigt ge dem möjlighet att skaffa sig ett körkort. 
Körkortstödet är också ett stöd för de (ensamstående) som kan ha svårt att 
finansiera sina barns körkort. 
Varje ny mantalsskriven genererar 50 000 kronor i skatteintäkt. 
 

Jag föreslår att; 

 Det tidigare körkortstipendiet, som ligger inom Sandbackaskolans 
budget, överförs till kommunstyrelsen. Summan är ca 350 000 kronor och 
av dessa överförs 250 000 kronor till kommunstyrelsen. Det innebär en 
besparing för Barn- och utbildningsnämnden med ca 100 000 kronor. 

 Körkortstödet ges till alla som är skrivna i, eller som skriver sig i 
Arvidsjaurs kommun. Stödet bör riktas till körlektioner till ett värde av 
6 000 kronor per körkort. 

 Ytterligare finansiering av körkortsstödet tas från 
Arbetsmarknadsenheten, i och med att åtgärden kan öka 
anställningsbarhet för individer långt från arbetsmarknaden. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 139. 
 
 Förslagsvis kan verksamheten starta i februari 2014 – februari 2015. 

 Det bör göras en konsekvensanalys efter ett år, för att se utfallet. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag en snabb handläggning för 
beslut i kommunfullmäktige i februari 2014. 
 
Mikael Renberg, upphandlare och Kerstin Olla, kommunchef har upprättat 
yttrande. 
 
Ekonomiutskottet gav 2014-01-21 kommunchef Kerstin Olla i uppdrag att 
upprätta förslag till riktlinjer för körkortsstöd. Anledningen var att inte tappa 
fart i beredningsprocessen om fullmäktige skulle besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag, att se över möjlighet till stöd i samband med 
budgetarbetet 2015, vilket fullmäktige gjorde 2014-02-24. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till riktlinjer, daterat 
2014-03-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-26 § 44 att ärendet skulle beredas 
vidare i arbetet med ekonomiska prioriteringar inför upprättande av budget 
2015. 
 
I samband med extrainsatt sammanträde med ekonomiutskottet 2014-06-09 
behandlades ärendet. Ekonomiutskottet gav förslaget att avslå motionen 
vilket innebär att stöd till körkortstagande inte införs. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 192 
 

 
 
Borgensavgift för 
Arvidsjaur Energi AB 

Ks § 140 Dnr 00175/2014 993 
 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut 2011-04-11 § 52 beslutat att anta 
”Riktlinjer för kommunal borgen”. 
 
Arvidsjaur Energi AB uppvisar goda resultat och beräknas uthålligt kunna 
visa överskott på minst 1-2 Mkr under de kommande åren.  
2013-12-31 uppgick eget kapital till 11,8 Mkr vilket är 1,8 Mkr mera än 
registrerat aktiekapital. 
 
Fråga är om man kan anse att det ligger ett egenvärde i att eget kapital ska 
växa i Arvidsjaurs Energi AB (AEAB) när samtidigt kommunen själv har 
svårigheter att nå det finansiella målet om 2 % på skatteintäkter och 
generella bidrag. 
 
För allmännyttiga bostadsaktiebolag som Arvidsjaurhem AB ska det enligt 
lagstiftningen tas ut en borgensavgift för lån som upptagits med kommunal 
borgen. Avgiften ska neutralisera de fördelar som bolagen har vid upplåning 
jämfört med övriga bostadsföretag. 
 
I riktlinjerna för kommunal borgen framgår att kommunen ska årsvis, i 
efterskott, debitera Arvidsjaurhem AB borgensavgift med 0,35 % av 
genomsnittlig upplåning under året. 
För nyttjad koncernkredit skall debiteras 0,25 % ränta beräknad dag för dag. 
För 2013 debiterade Arvidsjaurs kommun 716 tkr på Arvidsjaurhem AB. 
 
En borgenavgift för Arvidsjaur Energi AB motsvarande Arvidsjaurhem AB 
skulle innebära att energibolaget skulle debiteras c:a 273 tkr för 2014 och 
kommunens intäkter ökar samma belopp. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arvidsjaurs Energi AB debiteras en borgensavgift med 0,35 % av 

genomsnittlig upplåning under året. 
2. För eventuell nyttjad koncernkredit skall debiteras 0,25 % ränta 

beräknad dag för dag. 
3. Detta skall gälla fr om avgift för 2014. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 193 
 
 

 
 
Budget år 2015 för 
kommunalförundet 
Partnerskap Inland - 
Akademi Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 141 Dnr 00168/2014 106
 
Budget för år 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr tas upp till behandling. 
 
I förbundsordningen § 12 står följande om ”Budget och ekonomisk 
styrning”: 

 

” Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 
medlemskommunernas. 
Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. 
Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget 
senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under 
oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten 
enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet 
där budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer 
direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 
förbundet. ” 

 
Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 
möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten. 
 
Den föreslagna budgeten innebär att medlemsavgiften för Arvidsjaur år 
2015 är 80 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Budget för år 2015 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns. 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 194 
 

 
 
Ansvarsfrihet för 
direktionen i Partnerskap 
Inland / Akademi Norr år 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Akademi Norr 
 

Ks § 142 Dnr 00117/2014 106
 
Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 
Norr har fastställts av direktionen 2014-03-14. 
 
Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett 
kommunalförbund med direktion. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års räkenskaper och förvaltning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 195 
 

 
 
Slamtömning i egen regi 
av kommunala brunnar och 
reningsverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 143 Dnr 00129/2014 458
 
Avtalet med privat entreprenör för slamtömning är på väg att gå ut. Avtalet 
avser tömning av privata brunnar samt tömning av kommunens brunnar och 
reningsverk. Av denna anledning har tekniska kontoret undersökt 
möjligheten att i egen regi sköta slamtömningen. 
 
Framtagen kalkyl visar på att kommunen kan utföra slamtömning billigare i 
egen regi.  
 
Gatuchef Mårten Enoksson och avfallschef Johan Åberg har 2014-04-30 
inlämnat en tjänsteskrivelse i ärendet som också föredrar ärendet vid 
sammanträdet. 
 
Under sammanträdet diskuterades vikten av samverkan inom kommun-
koncernen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Slamtömning av kommunala brunnar och reningsverk ska drivas i egen 

regi. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 196 
 

 
 
Motion - 
Satsning på nyttjande av 
avfall till lokal produktion 
av drivmedel 
  

Ks § 144 Dnr 00179/2013 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp lämnar följande motion: 
 
FN's klimatpanel med en totalt överväldigande majoritet av värld ens forskare 
påvisar i vetenskapliga studier att den höjning av temperaturen som sker på 
jorden är på grund av mänsklig påverkan, Detta ökade utsläpp av koldioxid, 
vilket i sin tur kan kopplas till mänsklighetens brukande av fossila bränslen av 
typen olja och kol. 
 
Här har vi alla ett ansvar inför kommande generationer att aktivt försöka ta 
aktiva åtgärder för att rädda vår planet. Tyvärr kan vi se hur den borgerliga 
regeringen totalt har kapsejsat när det gäller klimatfrågorna och i en aktiv 
politik som kan rädda kommande generationers levnadsvillkor, Våra beslut 
skall ses ur ett framtida perspektiv, det lättaste är inte att välja den borgerliga 
regeringens perspektiv - att inte göra något och att i princip bara prata runt 
frågan. Det världen behöver är handling och aktiva politiska beslut, för att våra 
barn och barnbarn skall ha rimliga levnadsvillkor under sina liv. 
 
Hela vårt samhälle lider under ett starkt oljeberoende, det gäller allt från 
transportsektorn, tillverkningsindustrin, fordonsindustri och den storskaliga 
jordbrukspolitiken. Vårt samhälles förståelse för detta beroendeförhållande av 
billig energi från olja, kol är svår att bryta i det ekonomiska system som vi alla 
lever under. 
 
Men med beaktande av att det faktiska förhållandet att en liter olja motsvarar 19 
dagars tungt fysiskt arbete aven människa och för att hålla ett normalhushålls 
energibehov under dygnets högförbrukning under ett dygn så motsvarar det 64 
elitcyklisters frenetiska trampande på cyklar med dynamo. Och i detta 
refererade försök genomfört av BBC så orkade elitcyklisterna inte med att täcka 
hushållets energibehov under dygnet! 
 
Slutsatsen är att den stora utmaning som mänskligheten i sin helhet står inför så 
måste vi som Socialdemokrater med ett långsiktigt förhållningssätt till 
samhällets fortbestånd och framtida generationers välgång, vidta aktiva 
åtgärder. 
 
Detta är vårt ansvar för kommande generationer. 
 
Ett litet steg i denna riktning är att vi i vår lilla kommun ser över möjligheten att 
använda våra organiska sopor och avfall till att producera biogas på ett 
småskaligt sätt. Detta för att användas som ersättning av andra bränslen för 
drivmedel för alla de fordon vi använder i vår verksamhet. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 144. 
 
Kommunens fordonspark består idag av 60 talet fordon som drivs av fossila 
drivmedel. 
 
Idag finns det småskaliga lösningar som ligger på en dygns produktion av 1000 
liter drivmedel i ekvivalens till fossila drivmedel och som ger lägre kostnader 
per ekvivalens än bensin o diesel. 
 
Om vi lyckas med att kunna använda kommunens avfall från näringslivet, till 
lokal drivmedelsproduktion av drivmedel så är vinsterna flera; 

• Billigare drivmedel på medellång sikt och långsiktigt 
• En kostnads effektiva brukande av avfall till lokal produktion i vår kommun, 
   istället för allt dyrare transportkostnader för hantering i storstäderna i kusten, 
• Att vi kan bidra till en liten del i bemötandet av kommande generationers 
   klimatproblematik på grund av den globala uppvärmningen. 
• Minskad sårbarhet för samhället i framtiden 
• Tillskapandet av nya jobb 
 
Yrkande utifrån motionen: 
 
Att kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun beslutar att Arvidsjaurs 

kommun utreder frågan om eventuella ekonomiska och klimatologiska 
vinster med att uppföra lokal småskalig produktion av biogas från avfall 
från kommunen och det privata näringslivet i samverkan. 

 Utredningen bör ligga på tekniska kontoret i samarbete med 
tillväxtenheten. 

 

Att yttrande skall lämnas till kommunstyrelsen inom 12 månader från 
beslutsdatum.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 79 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Mårten Enoksson, gatuchef, Johan Åberg, avfallschef och Ann-Kristine Vinka, 
tillväxtchef har 2014 04-28 inlämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till att substratmängderna är alldeles för 

små för att få någon volym och därmed någon lönsamhet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 198 
 

 
 
Fullföljande av 
konsultuppdrag KPMG 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 145 Dnr 00101/2014 069
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag föreslår att KPMG-konsulten Tommy Nyberg får i uppdrag att 

fullfölja sin utredning om uppföljning, ansvar och styrning beträffande 
kommunens politiska beslut. Jag talade med Tommy Nyberg i fredags 
och han utför gärna arbetet, bara hans uppdrag och villkor är tydliga. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 15 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har 2014-04-29 inlämnat förslag till svar på 
medborgarförslaget. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Personal- och arbetsutskottet har 2014-05-12 upprättat förslag till beslut, 
innebärande att medborgarförslaget avslås. 
 
Lars Ralph (m) 
Bifall till medborgarförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition för förslagen, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen bifallit personal- och arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Svar på medborgarförslaget: 

 

 Att anlita KPMG-konsulten Tommy Nyberg för att fullfölja sin 
utredning om uppföljning, ansvar och styrning, är i dagsläget inte 
aktuellt. Kommunstyrelsen anser att innan eventuell ny utredning 
beställs, kan förvaltningarna göra en egen analys utifrån SKL:s 
analysgrupps slutsatser. 

 Kommunstyrelsen bedömer att det inte är aktuellt i nuläget att 
upphandla någon konsult. 

 

_____ 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m) 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 199 
 

 
 
Kommunövergripande 
handlingsplan för 
ungdomspolitik i 
Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 146 Dnr 00102/2014 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. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och 
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har 
arbetet i princip legat nere. 
 

Kommunfullmäktige har 2012-04-16 § 45 antagit kommunövergripande 
handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur. 
 

Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har 2014-03-14 föreslagit 
ändring av handlingsplanen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 65 att återremittera ärendet för 
förtydligande av vad pengarna som nämnderna ska avsätta ska användas till. 
 
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har 2014-05-14 lämnat in 
komplettering. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Förslag till beslut enligt kommunstyrelsen 2014-03-26 § 78. 
 
Ordföranden ställer proposition för förslagen, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen bifallit Bjarne Halds förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i 

Arvidsjaur antas enligt bilaga till protokollet. 
2. Samtliga nämnder (Ks, Sn, Bun, Mbhn) ska årligen avsätta 20 000 

kronor vardera i budget till det ungdomspolitiska arbetet. 
3. Kostnaden ska rymmas inom respektive nämnds ordinarie ram. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-16 § 45 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 200 
 

 
 
Försäljning av fastigheten 
Slalomåkaren 2 och 3 
(Åkerbäret) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 147 Dnr 00081/2014 253
 
Huset som ligger på de två fastigheterna Slalomåkaren 2 och 3 byggdes 
1985 och har förut använts som förskola och nu senast för social 
dagverksamhet. Verksamheten flyttar under april 2014 ut ur lokalerna för att 
samordnas med A-service verksamhet på Industrihus 2. 
Från juni 2014 kommer därför lokalerna stå tomma, och ingen kommunal 
verksamhet har anmält något behov av lokalerna. 
 
Kommunstyrelsen har med anledning av ovanstående uppdragit till 
fastighetschef Sara Persson att påbörja försäljningsprocessen. Fastigheterna 
har lämnats till försäljning och tre anbud har kommit in; 
 
Anbud 1 - 300 000 tkr 
Anbud 2 - 710 000 tkr 
Anbud 3 - 252 000 tkr 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Fastigheterna säljs till högsta anbudsgivare, anbud 2. 
 
Marcus Lundberg (s) 
Fastigheterna säljs inte, med anledning av att anbuden är för låga. 
 
Ordföranden ställer proposition för förslagen, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen bifallit Bjarne Halds förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Fastigheterna Slalomåkaren 2 och 3 säljs till högsta anbudsgivare, 

anbud 2. 
2. Förrättningskostnader och lagfart ska betalas av köparen. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att 

underteckna erforderliga köpehandlingar. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 201 
 
 

 
 
Fusion av Arvidsjaur Test 
& Training AB och 
Arvidsjaurs Flygplatsbolag 
AB 
 

Ks § 148 Dnr 00176/2014 107 
 
Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om Arvidsjaur Test & Trainings 
framtid. Centerpartiet Arvidsjaur har i skrivelse förslagit att bolaget läggs 
ner, och styrelsen för Arvidsjaur Test & Training AB har skrivit till 
moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB med synpunkter angående 
bolagets framtid och den verksamhet som finns. 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB behandlade ärendet 2014-05-19 och 
beslutade att förorda kommunfullmäktige att Arvidsjaur Test & Training AB 
fusioneras med Arvidsjaur Flygplats AB så snart som möjligt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Fusionering av Arvidsjaur Test & Training AB in i Arvidsjaur 

Flygplats AB ska verkställas skyndsamt. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 202 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arvidsjaurs Musik- och 
  Riksteaterförening 
. Arbetsgrupp  

Ks § 149 Dnr 00095/2014 052 
 
Ansökan om årligt stöd - Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening 
 
Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening bildades i början av 1980-talet 
som ett led i att riksteatern och kommunerna tillsammans skulle förbättra 
teaterutbudet i landet. Föreningen hade sin storhetstid fram tom början av 
2000-talet då det ofta spelades två fullsatta föreställningar på 
Medborgarhuset av samma pjäs. Vid ett flertal tillfällen ordnades 
operaveckor med Norrlandspperand. 
Publiktillströmningen var god men i takt med att samhället förändrats har 
även publiken minskat något trots att föreningen genom åren haft möjlighet 
att erbjuda kommunens medborgare ett varierat program. 
 
För att hushålla med kassan har föreningen under de senaste åren köpt små 
föreställningar, huvudsakligen i tätorten. Det som räddat föreningen de sista 
två åren är ett engångsbidrag från Sparbanken Nord. 
 
Föreningen konstaterar att de under 2014 kan ha någon enstaka föreställning 
men efter detta år måste diskussionen tas upp om det är någon mening att 
fortsätta med denna verksamhet. 
 
Arvidsjaurs musik- och riksteaterförening ansöker om ett årligt stöd för 
fortsatt verksamhet. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Återremiss. Ansökan ska beaktas i arbetet med översyn av fritidspolitiskt 
handlingsprogram. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen godkänt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Ansökan återremitteras för att tas hänsyn till i arbetet med översyn av 

fritidspolitiskt handlingsprogram. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 203 
 

 
 
Remittering 

Ks § 150 Dnr 00256/2013 041
 
Tillägg till investeringsbudget 2015 - Kommunal ledningsplats 
 
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att 
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna 
ledningsplatser för kommunledningen. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret att 
stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra 
förutsättningarna för effektiv och säker ledning under höjd beredskap. 
Sådana förberedelser innebär också att ledningsförmågan vid svåra 
påfrestningar på samhället i fred ökas. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besökte kommunen i 
januari för att gå igenom investeringsbehoven för en väl fungerande 
ledningsplats. 
 
Beredskapssamordnare Erika Resin har fått i uppdrag att se över 
åtgärdsförslag för kommunal ledningsplats. Pengar söks hos MSB för 
åtgärder de anser vara nödvändiga, resten belastar kommunens 
investeringsbudget. Bidrag från MSB är maximalt 50%. 
 
Investeringarna omfattar det MSB anser att kommunen måste åtgärda samt 
ombyggnation av reception (250 000 kr + härdat receptiondiskglas 50 000) 
som är en frivillig åtgärd. 
Totalt handlar det om 1 420 tkr. I varje delsumma är byggherrekostnader 
med 17,5 % påslag inkluderade samt en buffert för oförutsedda kostnader 
med 7, 5 % påslag. 
 
Ekonomiutskottet har behandlat ärendet vid extra insatt sammanträde 
2014-06-09. Där beslutades att undersöka möjligheten att förlägga 
kommunens ledningsplats till räddningstjänstens nya lokaler. 
Beredskapssamordnaren har lämnat uppgiften att förläggning till 
räddningstjänstens lokaler blir en dyrare åtgärd eftersom bidrag inte utgår, 
med hänvisning till närhetsprincipen. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Erika Resin 

forts. Ks § 150. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) / Martin Nilsson (c) 
Återremiss till extra insatt sammanträde 30 juni, för komplettering av 
faktauppgifter och mer information gällande passersystem med sluss, samt 
om det är möjlighet att dela upp ansökan med bibehållet bidrag. 
 
Ordföranden ställer proposition för förslaget varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen har bifallit förslaget om återremiss. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för komplettering av faktauppgifter och mer information 

gällande passersystem med sluss, samt om det är möjlighet att dela upp 
ansökan med bibehållet bidrag. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 205 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 151 Dnr 00098/2014 320
 
Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Angående den nya skylten ”Välkommen till Arvidsjaur” vid 

Laukervägskälet, den som informerar bilister om aktuella aktiviteter i 
kommunen. Tavlan är felplacerad eftersom man inte hinner ta del av 
informationen, då man inte kan stanna på grund av de trafikfarliga 
risker som då kan uppstå. Många med mig har reagerat på detta. 
 
Jag föreslår att skylten flyttas till parkeringsfickan där 
informationstavlan står. Där finns elström och lämplig plats. ” 

 
Kommunfullmäktiege beslutade 2014-02-24 § 12 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2014-05-12 § 19 att uppdra till 
tekniska kontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2014 
komplettera ärendet med uppgift på vad det kan kosta att flytta skylten. 
 
Byggnadsinspektör Daniel Risberg skriver i yttrande att om skylten ska 
placeras inom vägområdet så krvs det tillstånd från Trafikverket. Om 
skylten ska placeras inom 50 meter från vägområdet krävs tillstånd av 
Länsstyrelsen. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har beräknat att kostnaden för flytt av skyltar är 
33 670 kronor. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Johan Lundgren (s) 
Återremiss i avvaktan på ny skyltpolicy. 
 
Martin Nilsson (c) 
Bifall till medborgarförslaget med anledning av att skylten bör flyttas på 
grund av trafiksäkerhetsskäl. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 206 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Förslagsställaren 
. Daniels Risberg 
. Måren Enoksson 
. Tekniska 
 

forts. Ks § 151. 
 
Eftersom förslag till återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklar hon att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet återremitteras i avvaktan på ny skyltpolicy. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 207 
 
 

 
 
Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 152 Dnr 00003/2014 109 
 
Ordförande Lotta Åman informerar om följande; 
 
Yttrande över förslag till bildande av tre nya naturreservat 
Lotta Åman har använt sin delegation i brådskande ärenden och svarat på 
yttrande över bildande av tre nya naturreservat; 
Lillträskberget, Nybruksberget och Åheden. 
 
Rail Test Nordic 
Ledamöterna får kompletterande uppgifter om hur arbetet fortskrider. 
I början av maj träffade kommunalrådet företrädare för Rail Test Nordic. 
Ansökan om EU-medel till projektet har sänts till Näringsdepartementet. 
 
Intresseanmälan pilotprojekt mellan lokala polisen och medborgare 
Lotta Åman frågar ledamöterna om kommunen ska gå in som medaktör i ett 
projekt mellan lokal polis och medborgare. Kommunstyrelsen ger klartecken 
för kommunalrådet att ge besked att kommunen är intresserad att delta. 
 
Förvärv av mark Vittjåkk 
Privata intressenter har anmält sitt intresse att köpa Vittjåkksanläggningen. 
För att kunna sälja måste kommunen orda tillstånd för ytterligare 
bebyggelse. Förhandlingar pågår sedan ett antal månader med Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har i slutet av maj varit här och 
undersökt området med helikopter.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 208 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 153 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 16-20 2014 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 15-24 2014 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 15-24 2014 
 

 Rektor Helena Wennström 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2014 
 

 Teknisk chef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2014 
 

 Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 
 Yttrande angående investeringsstöd och service- 
 bidrag för kommersiell service §§ 1-1 2014 
 

 Kommunchef Kerstin Olla 
 Beslut om utlämnande av allmän handling §§ 1-1 2014 
 

 Personal receptionen Magnus Svensson 
 Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 3-3 2014 
 

 Projektingenjör Johan Åberg 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 29-37 2014 
 

 Chef Renhållning/Avfall Johan Åberg 
 Beslut om uppehåll i sophämtning §§ 1-45 2013 
   §§ 1-16 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-11 209 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Ks § 154 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Protokoll årsstämma 2014-04-28 
- Pite älv ekonomisk förening 
 
* Yttrande över samrådshandlingar rörande revidering av tillägg till 

översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner. Vindkraftsplan 
för Malå och Norsjö kommuner 

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

  



 
KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
Sammanträde: 2014-06-11 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren 1          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Tycko Johansson 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund -          

 9 Leif Andersson -          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Lars Ralph 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström           

 2 Erik Johansson           

 3 Ylva Stråhle Andersson           

 4 Viktoria Lidström           

 5 Vakant           

 6 Åsa Ögren           

 7 Margot Holmqvist 1          

 8 Bo Lundmark 1          

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Bjarne Hald 1          

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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