
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2014-06-30 210 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00 – 10.30. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Tycko Johansson (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Sven-Olov Granlund (c) 
Leif Andersson (c) 
Martin Nilsson (c) 
Lars Ralph (m) 
Åsa Ögren (v), tjg ers 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Bjarne Hald (c), ej tjg ers 
 Kerstin Olla, kommunchef 

Inga Sandström, nämndsekreterare 
 

 
 
 
 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2014-06-30 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 155-158 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2014-06-30 
 
Datum då anslaget 2014-06-30 Datum då anslaget 2014-07-22 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 211 
 

Ärendeförteckning Ks § 155 Dnr 0079/2014 845
Uppdrag och målbeskrivning för verksamheterna vid Camp Gielas 
 
Ks § 156 Dnr 00169/2014 435
Huvudmannaskap för restaureringsåtgärder i flottledsrensade och dikade 
vattendrag i Norrbottens län 
 
Ks § 157 Dnr 00172/2014 041
Tillägg till investeringsbudget 2015 - Kommunal ledningsplats 
 
Ks § 158 Dnr 00177/2014 214
Detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 212 
 

 
 
Uppdrag och 
målbeskrivning för 
verksamheterna vid Camp 
Gielas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kerstin Olla 
 

Ks § 155 Dnr 00179/2014 845
 
Sven-Olov Granlund (c) intitierar ett ärende om tydliggöra uppdraget till 
Camp Gielas för att klargöra det verksamhetsmässiga och ekonomiska 
ansvaret. Idag ansvarar verksamheten för camping, spårdragning, 
sporthall, Prästberget m.m.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet tas upp till beredning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 213 
 

 
 
Huvudmannaskap för 
restaureringsåtgärder i 
flottledsrensade och dikade 
vattendrag i Norrbottens 
län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 156 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. 
De områden inom Arvidsjaurs kommun som är aktuella är Långträskälven 
(biflöde till Byskeälven), Åbyälven inom Arvidsjaurs kommun och 
Valkanjaureområdet (biflöde till Piteälven). 
 
Totala kostnader för de planerade åtgärderna inom Arvidsjaurs kommun är 
ca 2 500 000 kr. 
 
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. 

 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 214 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen 
. Kerstin Olla 
. Ekonomi 
. Peter Manner 
 

forts. Ks § 156 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 129 att till kommunstyrelsens 
extra sammanträde 30 juni ska uppgiften om kommunen som huvudman är 
skyldig att hålla likviditet för projektet. 
 
Peter Manner har 2014-06-18 yttrat sig i ärendet; 
 

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten kommer att fungera som 
”projektägare” vilket betyder att likvida medel under projektets 
genomförande tillhandahålls av dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun stödjer projektet och kan stå som sökande då det 

gäller de tillstånd via Mark och Miljödomstolen som krävs för att 
genomföra restaureringsåtgärderna i vattendragen inom kommunens 
gränser under förutsättning att kostnaderna för miljöprövning täcks av 
projektet eller annan extern finansiering. 

2. Medfinansiering beviljas i projektet med 50 000 kronor under 
projektets hela omfattning (2015-2020). 

3. Pengarna tas från kommunstyrelsens verksamhetskonto. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 215 
 

 
 
Tillägg till 
investeringsbudget 2015 - 
Kommunal ledningsplats 
 

Ks § 157 Dnr 00172/2014 041
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 150 att återremittera ärendet för 
komplettering av faktauppgifter och mer information gällande passersystem 
med sluss, samt om det är möjlighet att dela upp ansökan med bibehållet 
bidrag. 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bilaga ./. 

forts. Ks § 157 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inget att anmärka 
på om att tillföra en inre sluss som går att låsa vid en kris- och hotsituation.   
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lotta Åman (s) och Martin Nilsson (c) 
Bifall till upprättat förslag med följande ändring; 
 
Inpasseringsslussen installeras vid nuvarande svängdörrar i kommunalhusets 
entré, innebärande att yttre sluss är entrédörr och inre sluss nuvarande 
svängdörrar. Detta gör att de planerade slussarna mot korridorer och trappor 
tas bort. 
Kommunalhuset ska efter ombyggnation, fortsättningsvis vara öppet och 
tillgängligt för medborgare och allmänhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Tillägg i investeringsbudget för 2015 samt Långtidsplan 2016-18 

avseende kommunal ledningsplats antas med Lotta Åmans och Martin 
Nilssons ändringsförslag. 

 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2014-06-30 § 157. 1 (7) 
 

  
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             
a,l,ök Krisberedskap             

  

Kommunala ledningsplats, 
tekniska åtgärder för säker 
ledning 

Arvidsjaurs kommun ansökte hos Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), via länsstyrelsen den 
19 mars 2013 om genomförande av ledningsanalys, 
avseende kommunhuset i Arvidsjaur. Analysen är nu 
genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar 
på en rad åtgärder som måste utföras för att säkerställa 
driften av kommunhuset som en väl fungerande 
ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. Och för 
att uppfylla lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 
 
Åtgärdsförslaget bereds för närvarande av MSB som 
kommer att skicka ut ett officiellt åtgärdsförslag för beslut 
till kommunen. Om kommunen beslutar att genomföra 
åtgärder enligt förslag så kan kommunen skicka in en 
Ansökan om bidrag till kommunal ledningsplats. 
 
Förutsättningen för att kommunen ska beviljas bidrag från 
MSB är att alla åtgärder enligt nedan beskrivna åtgärdas. För 
samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som 
täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till 
kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller 
funktionskraven och MSB har utfört en 
"ersättningsbesiktning". 
 
I kalkylen är byggherrekostnader med 17,5 % påslag 
inkluderade samt 7,5 % påslag för oförutsedda kostnader.             

   



 2 (7) 
 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
a,l,ök IT- Kommunal ledningsplats             

    

Tekniska åtgärder för kommunala ledningsplatser i 
kommunhuset. (Uttag, Visualiseringsytor, 
Antennanläggning).  
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 en ledningsplats för kommunledningen. 
En ledningsplats ska vara så tekniskt utrustad att 
kommunens ledningsgrupp ska kunna ha en god 
ledningsförmåga vid kris. Kommunens lokaler för ledning 
under kris är idag utrustade med installationer för el, tele och 
data men antalet el- och datauttag räcker inte för att 
användas vid stabsarbete. Kommunen behöver komplettera 
med visuliseringsytor i form av TV och projektorer samt en 
antennanläggning till RAKEL för att få effektivare 
kommunikation, övervakning och dokumentation. Dessa 
hjälpmedel kommer även att vara betydelsefulla för 
kommunens dagliga verksamheter. För samtliga åtgärder kan 
kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av 
kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då 
åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och 
MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".  223500  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 
   



 3 (7) 
 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
a,l,ök IT - Serverrum             

    

Brandskyddstätning, nytt kylsystem och installation av 
automatisk släckanläggning. Nya belysningsarmaturer. 
Ny larmsändare. 
Kommunens servrar är placerade i kommunhusets källare. 
Rummet uppfyller idag inte kraven på brandsäkerhet 
(EI60) då det saknar tätningar vid kabelkanaler. 
Automatisk släckanläggning är installerad 2004, av typen 
Hi-Fog, men täcker bara den delen av rummet som 
innehåller servrar. Detsamma gäller detekteringen. 
Belysningsarmaturer är gamla och i dåligt skick. 
Då lokalen endast delvis uppfyller kraven för en säker 
servermiljö ur brandsäkerhet och befintlig anläggning är 
svår att komplettera så föreslås att en ny automatisk 
släckanläggning som är bättre och enklare ur 
driftsynpunkt och som täcker hela ytan inom brandcellen 
ska installeras.  
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från 
MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen 
utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, 
uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en 
"ersättningsbesiktning". 0,0 409000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
   



 4 (7) 
 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
  Fastighet             
a,ök Ombyggnation av reception             

  

Kommunhusets entréhall byggs om och förses med en ny 
receptionsdisk kompletterad med glaspartier. 
Receptionsdisken placeras mellan trapporna upp till 
kommunhusets övre plan. Korridor till höger och vänster 
om huvudingången förses med dörrar och lås. 
Receptionspersonal sitter idag i oskyddat läge bakom en 
receptionsdisk. Kommunhuset och ledningsrummen kan 
inte avskiljas från allmänhet och media vid behov och 
aktuell hotbild. Vid uppkommen hotbild måste 
receptionen förses med ”nödknapp” för att snabbt kunna 
låsa alla ytterdörrar via befintlig dörrkontrollanläggning. 
Nya dörrpartier ger en kontrollerad passage in till 
kommunhuset vid exempelvis en hotsituation. 
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från 
MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Maximal 
bidragsberättigad kostnad för byggnation av passersystem 
med sluss är 250 T kr. Härdat glasparti till receptionsdisk 
är också en bidragsberättigad åtgärd till ett maxbelopp av 
50 T kr. Ersättningen utbetalas till kommunen då 
åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och 
MSB har utfört en "ersättningsbesiktning". 387500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
   



 5 (7) 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
a,l,ök Fastighet  

Strömförsörjning (reservkraft) 
Kommunalhusets reservelverk utrustas med utrustning för 
avbrottsfri provkörning och åskskydd monteras i 
instrumentskåp. Reservelverksrummet förses med 
ljuddämpande absorbenter på väggar och tak. 
Kommunhuset har ett stationärt reservelverk på 250 kVA 
placerat i reservelverksrum i källaren. Reservelverket 
strömförsörjer hela kommunhuset och ska kunna försörja 
kommunens ledning och de stödsystem som är en 
förutsättning för ledning under ett strömavbrott. 
Utrustning saknas för avbrottsfri provkörning, vilket 
medför stora olägenheter för både driftpersonal och övrig 
verksamhet att provköra på normala arbetstider och med 
verkliga belastningar. Ett reservkraftsaggregat ska vara 
utrustad med sådan infasningsutrustning idag. 
Instrumentskåpet saknar åskskydd.  
I reservelverksrummet saknas ljuddämpande absorbenter 
på väggar och tak. Detta måste monteras för att problem 
med buller både för personal i huset och människor i 
närliggande husbyggnader inte ska uppstå då verket är i 
drift. 
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från 
MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen 
utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, 
uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en 
"ersättningsbesiktning". 0,0 0,0 309000,0 0,0 0,0 0,0 

   



 6 (7) 
 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
  Nämnd/enhet ?             
                
a,l,ök Larm Ny larmcentral, Ihoppkoppling av larmer/centralisering. 

Larmhantering för fastighetens prioriterade 
försörjningssystem och IT-utrustning är bristfällig. 
Signaler från övervakning och larm från prioriterade 
försörjningssystem som UPS, reservkraft, kyla, 
serverrum samlas upp till fastighetens larmutrustning. I 
den här åtgärdsförslaget föreslås en ny larmsändare 
som är kompatibel med övriga system för en gemensam 
hantering av larm och passagesystem. 
 
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från 
MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen 
utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, 
uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en 
"ersättningsbesiktning". 0,0 0,0 75000,0 0,0 0,0 0,0 

     
 
   



 7 (7) 

  
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             
                
a,l,ök Krisberedskap             
  Nämnd/enhet ?             
     
  Telefoni Telefoner och omprogrammering av gruppnummer till 

upplysningscentral. 
Kommunen måste anordna en upplysningscentral i 
händelse av kris och denna kommer att placeras i 
sammanträdesrummet Snöstjärnan. Ett gruppnummer 
för de tre anknytningarna som skall utgöra 
upplysningscentral anordnas. För samtliga åtgärder kan 
kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av 
kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då 
åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven 
och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning". 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  SUMMA  1420000,0 611000,0 425000,0 384000,0 0,0 0,0 0,0 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2014-06-30 217 
 

 
 
Detaljplan för Gullön 13:1 
- Gvellikudden 

Ks § 158 Dnr 00177/2014 214
 
Förslag till detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden har upprättats.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
etablering av biltestverksamhet med tillhörande hotell.  
 
Planområdet är beläget cirka 5 mil väster om Arvidsjaur tätort och ligger 
cirka 7 km norr om väg 45. Området omfattar del av fastigheten Gullön 
13:1, del av fastigheten Inlandsbanan. För området finns i dag ingen 
gällande detaljplan. Planens genomförande bedöms kunna medföra 
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättas.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2014-05-21 § 41 § att 
godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse samt  
att göra planen tillgänglig för granskning. 
 
Planen har varit tillgängligt för granskning under perioden 2014-05-23 - 
2014-06-15. 
 
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, miljökonsekvens-
beskrivning) och granskningsutlåtande har upprättats 2014-06-18. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens har 2014-06-18 § 290 beslutat att  
godkänna detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Gullön 13:1 – 
Gvellikudden och överlämna dem till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden antas. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



 
KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
Sammanträde: 2014-06-30 
 
 
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 1          

 9 Leif Andersson 1          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Lars Ralph 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström           

 2 Erik Johansson           

 3 Ylva Stråhle Andersson           

 4 Viktoria Lidström           

 5 Vakant           

 6 Åsa Ögren 1          

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Bjarne Hald ej tjg           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
 


