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Årsbudget Redovisat Resultat mot
2014 2014 budget 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , 
REVISION MM 
Kostnader 3 505 3 050
Intäkter -933 -742  
NETTO 2 572 2 308 264

KOMMUNSTYRELSEN 
Kostnader 16 395 15 095
Intäkter -700 -2 195
NETTO 15 695 12 900 2 795

TEKNISKA 
Kostnader 26 167 30 556
Intäkter -8 315 -13 839
NETTO 17 852 16 717 1 135

FASTIGHETER 
Kostnader 21 614 20 526
Intäkter -29 403 -29 482
NETTO -7 789 -8 956 1 167

AFFÄRSVERKSAMHET 
Kostnader 28 700 29 464
Intäkter -32 634 -32 714
NETTO -3 934 -3 250 -684

STÖDFUNKTIONEN 
Kostnader 37 992 38 036
Intäkter -11 730 -14 084
NETTO 26 262 23 952 2 310

Näringsliv och Integration 
Kostnader 31 170 32 383
Intäkter -25 174 -26 213
NETTO 5 996 6 170 -174

FRITID OCH KULTUR 
Kostnader 16 059 16 009
Intäkter -1 528 -1679
NETTO 14 531 14 330 201
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 

71 185 64 171 7014
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10 Kommunfullmäktige 
 

Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
% Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  462 405 88 455 -11 

Verksamhet 100 58 58 60 -3 

Partistöd 712 672 94 712 -6 

         

Summa kostnader 1 274 1 135 89 1 227 -7 

         

Intäkter 0 0 0   

         

Netto 1 274 1 135 89 1 227 -7 
Resultat          139        19  

 
Verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som under året har haft 6 
sammanträden. 
 
Mandatfördelning 2011-2014-10-14 Mandatfördelning 2014-10-15 -2017-10-14 
 
Socialdemokraterna 15 mandat Socialdemokraterna 12 mandat 
Vänsterpartiet 4 mandat  Vänsterpartiet 4 mandat 
Centerpartiet 8 mandat Centerpartiet  9 mandat 
Nya Moderaterna  2 mandat Nya Moderaterna 1 mandat 
Folkpartiet 1 mandat Folkpartiet 1 mandat 
Sverigedemokraterna 1 mandat Sverigedemokraterna  2 mandat 
SUMMA 31 mandat SUMMA 29 mandat 
 
Händelser av betydelse 
Under 2014 finns en fast beredning under kommunfullmäktige som är mål-, utvärderings- och 
demokratiberedningen. Bostadsförsörjningsberedningen har påbörjat sitt arbete under 2013. 
2014 var valår. Ny mandatperiod startade 2014-10-15 då också antalet ledamöter är 2 färre. 
 
Ekonomi 
Verksamheten visar överskott gentemot budget. Sverigedemokraterna har inte haft sin plats 
bemannad vilket påverkat såväl personalkostnader som partistöd. 
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Framtiden 
För 2015 är endast en av Sverigedemokraternas platser bemannad. 

Tkr 

Budget Redovisning  Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat Förändring i 
% 

  

Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Jan 14 -  
Dec 14   

Jan 13 -  
Dec 13   

Överförmyndare        
       

Personal 1 005,0 800,3 -20 781,4 2
Verksamhet 95,0 57,9 -39 86,2 -33
Interna 
hyreskostnader      
Summa kostnader 1 100,0 858,2 -22 867,6 -1
Intäkter -600,0 -404,5 -33 -356,4 13
Internhyror      
Summa intäkter -600,0 -404,5 -33 -356,4 13
Netto 500,0 453,7 -9 511,2 -11
         
Totaler 500,0 453,7 -9 511,2 -11

Avvikelse mot budget -46,3
 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Läns-
styrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det 
förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godman-
skap/förvaltarskap och utövar tillsyn över desamma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över 
förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Arvidsjaurs 
kommun har ca 20 ensamkommande flyktingbarn där överförmyndaren förordnar och granskar goda 
män. 
 
Händelser av betydelse 
- 
 
Ekonomi 
Utfall ligger under budget då vi har ”tappat” några tunga ärenden under året. Kostnader för goda 
män ensamkommande barn är återsökningsbara i sin helhet. 
Personal 
- 
 

Framtid 
Lagändring i Föräldrabalken från 2015-01-01 som medför att utredningsansvaret för nya 
godmanskap/förvaltarska ligger på överförmyndaren. Lagstiftaren betonar vidare att 
utbildningsansvar för goda män/förvaltare ligger på överförmyndaren. Från 2015-02-01 har 
kommunen tecknat avtal med Migrationsverket där man ökar mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn från 20 platser till 38 platser.  
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17 Revision 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
% Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  184 96,3 52 118,6 -19 

Verksamhet 496 563,1 114 553,4 2 

  

       

Summa kostnader 680 659,4 97 672 -2 

       

Intäkter -70 -75 107 -70 7 

       

Netto 610 584,4 96 602 -3 
Resultat          25,6         8  

 
Verksamhetens uppdrag 
Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar; 
 
1. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
2. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
3. Är den interna kontrollen tillräcklig. 
4. Är räkenskaperna rättvisande. 
 
 
Granskningar redovisade för 2014: 

Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden 
Granskning av grundskolans effektivitet 
Granskning av delårsrapport 2014-08-31 
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2013 
Granskning av årsredovisning år 2013 
Granskning av kommunala kontokort  
Tillväxt 
Målstyrning inom socialtjänsten 
Reglemente för intern kontroll, uppföljande granskning 
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18 Valnämnd 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
% Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  266 312,4 117 2,2  

Verksamhet 185 83,6 45 3,0  

  

       

Summa kostnader 451 396,0 88 5,2  

       

Intäkter -263 -262,8 100 0  

       

Netto 188 133,2 71 5,2  
Resultat             54,8                   4,8  

 
Verksamhetens uppdrag 
Valnämnden organiserade och genomförde både EU-valet i maj och val till Riksdag, Landsting och 
Kommun i september under 2014 – Supervalåret. 
 
Händelser av betydelse 
Förtidsröstning anordnades i Arvidsjaur på Biblioteket, Ringelsta samt på Sandbackaskolan. 
Dessutom i Glommersträsk, Lauker samt Auktsjaur. 
På valdagen var lokalerna i Arvidsjaur, Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk öppna 
Enligt Länsstyrelsen utförde Valnämnden sitt uppdrag väl. 
 
Ekonomi 
Verksamheten lämnar överskott för 2014. Kostnadsfria valskjutsar har erbjudits på valdagarna men 
inget nyttjande har skett. 
 
Framtid 
Under kommande år förekommer inga val fram till 2018. Inför kommande val 2018 kan det finnas 
anledning att se över valdistrikten. 

 
Lotta Åman 
Ordförande 
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11 Kommunstyrelsen 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
% Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  3 475 3 706 105 1 493,42 138 

Verksamhet 12 920 11 389 97 12 617,3 5 

  

       

Summa kostnader 16 395 15 095 99 14 110,7 15 

       

Intäkter -700 -2 195 270 -456,7 31 

       

Netto 15 695 12 900 90 13 840,4 8 
Resultat      2 795                  -2 559 

Verksamhetens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen 
leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter 
 
Händelser av betydelse 
Verksamhet 02300 Del av intäkter från 2012 som hade betraktats som förlorade inbetalades med 150 
tkr. 
Verksamhet 19100 Avvikelse avser avsättning till Vittjåkksprojektet. 
Verksamhet 19300 Återbetalning från Arvidsjaurs Flygplats 1 200 tkr 
Verksamhet 21100. Försålda tomter. 
Verksamhet 97200 Avser reavinst försäljning Torgkiosken 
 
Ekonomi 
Avgångsarvode till befattningshavare som avgått har ökat personalkostnaderna jämfört med tidigare 
år. Kvarvarande avsättning uppgår på balansdagen till  1 480 tkr. 
Övriga kvarvarande avsättningar avser Uppstart Vittjåkk  188 tkr  samt Insatser Arvidsjaurs byar 
674 tkr. 
 
Framtid 
Kommande år debiteras Kommunstyrelsen internhyra med 2 700 tkr per år. Bidrag till Arvidsjaurs 
Flygplats AB torde bli mindre än budgeterat då detta bolag troligen kan erhålla koncernbidrag från 
systerbolag. 
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Årsbudget Redovisning Förbrukning Redovisning

 i % 
2014 2014 2014 2013

Verksamhet 
00600 Kommunstyrelsen 4 297,0 4 300,6 100,0 2 309,0
01000 Förl pensförmån förtroend 25,0 7,0 28,0 9,9
02300 Föreningsbidrag -35,0 -174,2 497,7 238,5
03500 Allmänna utredningar 75,0 0,0 0,0 188,0
03600 Strukturåtgärder 520,0 482,3 92,8 818,1
07200 Fysisk planering 300,0 305,2 101,7 348,6
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 101,0 148,9 147,4 126,8
11200 Industrimark 5,0 0,0 0,0 5,1
19100 Näringslivsstöd 78,0 178,0 228,2 78,0
19300 Stöd till koncernen 6 350,0 5 150,2 81,0 5 302,7
21100 Allmän markreserv -106,0 -274,4 258,9 -105,6
23100 Exploateringsverksamhet 0,0 -42,2 0,0 -244,5
23200 Bostadsmark 55,0 0,0 0,0 45,6
97200 Reavinst på försäljning 0,0 -851,9 0,0 0,0
28400 Bostadsanspassning 1 200,0 759,5 69,0 1 137,0
33100 Bidrag till vägar 715,0 662,1 92,6 799,3
33200 Bidrag till gårdbelysning 15 0 0 0
55900 Bidrag till enskilt VA 100,0 20,0 20,0 32,4
36100 Kollektivtrafik 2 100,0 2 228,9 106,1 2 612,0
89100 Krisberedskap -100 -0,1 -99,9 -408

15 695,0 12 900 82,2 13 292,9

Fetstilsmarkerade verksamheter finns i egen redovisning nedan. 
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BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Verksamhet 284. 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljade år 2014. 
71st, till en kostnad av 1 183 320: - 
 
Bokförd kostnad för 2014. 
Den bokförda kostnaden för 2014 är 758 899: - 
 
Redogörelse för år 2014. 
Utfallet hamnade under budget med cirka ca 441 tkr. Prognosen från 2014-09-15, tydde på att hela 
budgeten skulle förbrukas. Flera beviljade anpassningar blev dock avbeställda pga. att sökande 
avlidit eller flyttat till annan mer lämplig bostad. Flera anpassningar blev också billigare än 
beräknat. 
 
Totalt inkom 78st ansökningar av bostadsanpassningsbidrag under år 2014.  
 
Vanligaste anpassningsåtgärden i bostäder under 2014 var tröskelbyte, montering av stödhandtag 
samt spistimers. 
 
Fördelningen av de beviljade bidragen under år 2014, på belopp av olika storlek ser ut enligt tabell 
nedan (Tabell 1). Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2014 baserat på 
bidragsmottagarens ålder redogörs i tabell 2.  
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2014 på belopp av olika storlek. 
Mindre än 1 000 kr 1 st 20 000 - 49 999 kr 7 st 
1 000 - 4 999 kr 27 st 50 000 - 99 999 kr 4 st 
5 000 - 19 999 kr 32 st 100 000 kr eller mer 3 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2014 baserat på 
bidragsmottagarens ålder. Tabellen visar endast kostnaden för de utbetalade bidrag som beviljats 
under 2014, ej eftersläpande projekt från 2013. 
Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal 
bidrag: 24 st 

Antal 
bidrag: 28 st 

Antal 
bidrag: 22 st 

Belopp: 236 257 kr Belopp: 153 097 kr Belopp: 179 383 kr 
 
Händelser av betydelse 
På grund av att flera större anpassningar ej har genomförts så har vi hamnat under budget. 
Anledningen till att anpassningarna inte kunnat genomföras ligger i att sökande avlidit eller flyttat 
till annat lämpligare boende. Detta är rätt så vanligt, då det är mycket äldre människor som söker 
bostadsanpassningsbidrag. Ett antal anpassningar har även blivit billigare än beräknat. 
 
I snitt beslutar kommunen om ca 69st bostadsanpassningsbidrag per år om man utgår ifrån de 
senaste 16 åren. År 2013 blev 81 beslut tagna. Detta år inkom totalt 78st ärenden som resulterade i 
71 helt beviljade beslut, 3st delvis beviljade, 3st helt avslagna beslut samt ett ärende under 
handläggning vid årsskiftet. 
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Framtiden 
Ca 150 000kr är uppbokade på 2015 års budget, för beviljade bostadsanpassningar från år 2014 som 
ännu inte har blivit slutförda. Summan kan komma att ändras uppåt eller nedåt. 
 
Enligt Boverket gåt utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och längre 
tid än tidigare. Detta sparar samhället stora pengar på, då vårdplatser och andra boenden är dyra. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den 
funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, få ökad självständighet, kunna använda 
sina hjälpmedel och få en bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. Denna målsättning 
gör det dock svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaderna blir helt beroende på 
hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. 
 
Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hemrehabilitering  
- möjlighet till hemsjukvård   
- barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma 
- ökad självständighet och minskat hjälpbehov  
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
2014 års ärende hantering följer lag(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag. 
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Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år 2014. 
 

 
Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1999 och framåt. 
 

 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1999 och 
framåt. 
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Bidrag	till	bostadsanpassning	för	
funktionshindrade	
 
Vad ges bidrag till? 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till 
sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova 
och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. 
Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Olika funktionshinder 
Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för 
alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, 
nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis psykisk utvecklingsstörning. 
 
Standardhöjning 
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas 
inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att 
åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 
 
Vem kan få bidrag 
Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres- eller 
bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens 
medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden 
hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen 
är. 
 
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den 
bostaden anpassas. 
 
Information 
Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge 
information om bostadsanpassningsbidraget. 
 
Ansökan 
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka 
andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. 
 
I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon 
annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram 
med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel 
arbetsterapeut. 
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Beslut 
Kommunen beslutar om bidraget. 
 
Utbetalning 
Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt 
allteftersom de blir färdiga. 
 
Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus… 
 Bredare dörrar 
 Bortagning av trösklar 
 Ändring eller komplettering av badrumsutrustning 
 Termostatblandare. Kran med specialvred 
 Specialanpassade skåp, främst i kök 
 Bänkspis med separat ugn 
 Utbyte av golv- och väggmaterial 
 Lyftanordningar 
 
… och utomhus 
 Ramper 
 Utvidgat entréplan  
 Räcken och ledstänger 
 Hårdgöring av gångväg 
 Automatisk garageöppnare 
 
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid 
finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. 
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115 Bidrag till enskilda vägar, gårdsbelysning och enskilt VA  
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget % Redovisat

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 0 0 0  
Verksamhet 830,0 682,1 82 831,7 -18 
Interna hyreskostnader   
Summa kostnader 830,0 682,1 82 831,7 -18 
Intäkter 0 0 0  
Summa intäkter 0 0 0  
Netto 682,1 682,1 82 831,7 -18 
    
Totaler 830,0 682,1 82 831,7 -18 

Avvikelse mot budget 147,9
 
Verksamheten 
 
Bidrag till enskilda vägar 
Kommunalt bidrag har betalats ut till enskilda vägar med statsbidrag samt till enskilda vägar utan 
statsbidrag enligt de regler som kommunen har.  
Kommunalt beslut finns om att de enskilda vägarna i Glommersträsk och Moskosel ska ha 100 % 
bidrag till underhåll. 
 
Bidrag till gårdsbelysning 
Inga ansökningar 2014. 
 
Bidrag till enskilt VA 
Miljökontoret genomför inventering av enskilda avlopp enligt deras plan. 2014 beviljades 4 st 
ansökningar. 
 
Händelser av betydelse  
Parkchefen har av KS fått i uppdrag att se över de regler för bidrag till enskilda vägar som gäller 
idag. Utredningen är gjord och redovisad i KS. KS förslag (2015-01-17 §17) till KF blev att 
behandla alla enskilda vägar lika samt nya regler för bidrag antas. Ärendet kommer att hanteras i KF 
under våren. 
 
Ekonomi 
2014 betalades det ut 110 tkr mindre i bidrag till enskilda vägar med eller utan statsbidrag enligt 
kommunens regler jämfört med 2013. 
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Kostnader för underhåll i Moskosel under 2014 är missvisande då kostnader för 2013 bokförts på år 
2014 samt att delar av kostnaderna för 2014 inte bokförts på året, detta medför lägre kostnader än 
den faktiska kostnaden för underhållet. Detta leder också till att bokförda kostnader 2015 kommer 
att vara högre än de faktiska. 
 
Framtiden 
Beroende på utfallet i KF kan det bli förändringar i hur bidrag till enskilda vägar ska betalas ut. 
 
 
Erika Harr 
Parkchef 
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119 Kollektivtrafik 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 0,0 0,0 0 0,0 0
Verksamhet 2 100,0 2 739,0 130 2 612,0 5
Interna hyreskostnader 0,0  0,0 0 0,0 0
Summa kostnader 2 100 2 739,0 130 2 612,0 5
Intäkter 0,0 -510,1 0 0,0 0
Internhyror    0   0
Summa intäkter 0,0 -510,1 0 0,0 0
Netto 2 100 2 228,9 106 2 612 -15
         
Totaler 2 100 2 228,9 106 2 612 -15

Avvikelse mot budget -128,9
 
Verksamheten  
Verksamheten bedriver linjetrafik inom kommungränsen genom Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM).  
Kommunerna betalar den trafik som går inom kommungränserna medan Landstinget står för trafik 
mellan kommungränserna. Inom Arvidsjaur kommun har vi denna inomkommunala linjetrafik. 
 
Linje 131 Ledvattsfors – Storberg – Arvidsjaur 
Linje 133 Moskosel – Auktsjaur – Arvidsjaur 
Linje 135 Järvträsk – Arvidsjaur 
Linje 137 Gråträsk – Pjesker – Arvidsjaur 
Linje 138 Lauker - Arvidsjaur 
 
Händelser av betydelse  
Återbetalning av finansieringsbidrag, 510 tkr, för 2013 kom i april 2014.  
 
Ekonomi 
Kostnader trafik 2 500 tkr, hyra väntsal 56,2 tkr, städning väntsal 38,7 tkr, driftsbidrag RKM 141,6 
tkr.  
 
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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Krisberedskap 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % Redovisat 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  250 228 -9 -39,9 -671 

Verksamhet 50 88,7 77 88,6 0 

       

Summa kostnader 300 316,7 6 48,7 550 

       

Intäkter -400 -316,8 -4 -456,7 -16 

      

Netto -100 -0,1 -32 -408 -83 
 
Verksamhet 
Kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem regleras i kommunöverenskommelsen 
och har sin utgångspunkt i begreppet extraordinär händelse i fredstid och bygger på lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Detta innebär följande enligt kommunöverenskommelsen om kommunens 
krisberedskap: 
 
1. Risk- och sårbarhetsanalyser  
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
 
2. Planering 
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
 
3. Geografiskt områdesansvar 
Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse. 
 
4. Utbildning och övning 
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning 
som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
5. Rapportering 
Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som 
vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen. 
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Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer 
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade 
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
 
6. Höjd beredskap 
Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dvs 
säkerställa utrustning för viktigt meddelande till allmänheten, VMA, och att krisledningen inom 
kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 
 
Under året deltar Arvidsjaurs kommun tillsammans med länsstyrelserna i Västerbotten och 
Norrbotten, kommuner och övriga berörda myndigheter i gemensam beredskapsplanering för 
dammbrott i Skellefteälven. En handlingsplan har tagits fram under 2014 och denna ska skickas för 
antagande under 2015.  
 
En redogörelse för kommunens beredskap och de resurser som finns att tillgå vid allvarlig olycka i 
Arvidsjaur har tagits fram och lämnats till biltestföretagen inför årets biltestsäsong. 
 
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 och kommunen har erhållit ett 
åtgärdsförslag. Beredskapssamordnare har äskat pengar för åtgärda de punkter MSB föreslagt. 
Planering för ombyggnad av reception projekteras för närvarande. 
 
Beredskapssamordnare har anlitat en konsult för utbildning av krisledningsgruppen, två ledamöter 
från krisledningsnämnden samt berörda verksamhets- och förvaltningschefer i ämnet krisberedskap 
och risk- och sårbarhetsanalys. Konsulten har även utbildat brandskyddsansvariga och 
brandskyddskontrollanter i systematiskt brandskyddsarbete.  
 
Händelser av betydelse 
Kommunen avser att nyttja hela bidraget till uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommunens 
åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen 
redovisar årligen till Länsstyrelsen vilken verksamhet som finansierats med den statliga ersättningen 
och vad verksamheten kostat. I denna redovisning inkluderas även personalkostnad (något 
schabloniserad) som inte är beredskapssamordnare men personal som arbetat med uppgifter enligt 
lagen. Tex. Deltagare i krisberedskapsövning. 
 
Den statliga ersättningen för kommunens krisförberedande arbete år 2014 är 384 775 kr. 
Kvarvarande bidrag har reserverats till risk- och sårbarhetsanalys och plan för hantering av 
extraordinära händelser för VA-distributionssystemet, dvs 68 000kr 
 
Ekonomi 
Budget överskrids eftersom den totala ersättningen används till kommunens arbete med ökad 
krisberedskap. 
 
Personal 
Beredskapssamordnare på halvtid.  
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Målrapportering 
 
Målsättning Krisberedskap 
Att genomföra de uppgifter som kommunen måste göra för att uppfylla kommunöverenskommelsen 
och lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH).  
 
Beredskapssamordnare ska verka för att öka kommunens krisberedskapsförmåga för att samhället 
ska kunna förebygga, förbereda, motstå och hantera en extraordinär händelse. Verka för att 
tjänstemän och politiker utbildas och övas. 
 
Kommunen uppskattar att målen är helt uppnådda då samtliga uppgifter enligt LEH är utförda eller 
arbete med dessa pågår fortlöpande. 
 
 
Erika Resin 
Beredskapssamordnare 
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6 Tekniska  
 
Exklusive Camp Gielas, VA, Avfall och fastighet. 
Inklusive kostenheten fr.o.m. 2014-07-01 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
Exl kost-
enheten 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 11 030,0 11 223,2 102 6794,5 65
Verksamhet 14 786,0 18 982,2 128 12 235,0 55
Interna hyreskostnader 350,9 350,9 100 0 
Summa kostnader 26 166,9 30 556,3 117 19 029,5 61
Intäkter -8 315,0 -13 839,3 166 -8 907,4 55
Internhyror   
Summa intäkter -8 315,0 -13 839,3 166 -8 907,4 55
Netto 17 851,9 16 717,0 94 10 122,1 65
    
Totaler 17 851,9 16 717,0 94 10 122,1 65

Avvikelse mot budget 1 134,9
 
Verksamhet 
Tekniska har arbetat med Översiktsplanen och detaljplaner i samband med olika 
samhällsbyggnadsprojekt. 
Vårvintern var besvärlig ur snöröjningssynpunkt. 
 
Händelser av betydelse  
Kostenheten överfördes till tekniska förvaltningen den 1 juli. 
Saneringen av Lidströms såg i Moskosel som pågått sedan 2013 blev klar i december. Fastigheten är 
nu godkänd för MKM, det vill säga Mindre Känslig Markanvändning såsom industri och dylikt. 
Saneringen kostade 10 mkr och finansierades av Naturvårdsverket. 
 
Ekonomi 
Det är obalans mellan budgeterade verksamhetskostnader och intäkter. Det beror på kostnader om 
cirka 5 mkr motsvarande bidrag för saneringen av Lidströms såg.  
Dessutom fick vi 300 tkr i bidrag för Avvkit-projektet och därför gör Ledningsfunktionen ett positivt 
resultat om 200 tkr. 
Bad- och Parkenheterna landar på budget. 
Gatuenheten gör ett positivt resultat om 600 tkr huvudsakligen på grund av en reavinst vid en 
försäljning av en begagnad traktor. 
Kostenheten gör ett positivt resultat om 300 tkr på grund av ett flertal olika mindre orsaker. 
Sammanlagt gör tekniska ett positivt resultat på 1,1 mkr mot budget. 
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Personal  
Interna kvalitetsmätningar visar på att personalen trivs och utvecklas i sina arbeten. 
Sjuktalet för 2014 blev 4,03 %. 
Kompetensutveckling pågår löpande för alla anställda. 
 
Målrapportering 
Alla verksamheter på tekniska har låtit sina anställda svara anonymt på en enkät om den 
psykosociala miljön. Svaren visade överlag att man trivs och utvecklas med sina arbeten.  
Simkunnigheten i årskurs tre blev även detta år 100 %. 
 
Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekt av olika typer och storlekar tenderar att öka och ställer allt större krav på 
service och handläggning. Vi samverkar också alltmer med näringslivsfunktionerna i olika 
konstellationer. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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60 Teknisk ledningsfunktion 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 1 341,0 1 417,6 106 1 287,7 10
Verksamhet 561,0 5 373,6 958 4 719,2 14
Interna hyreskostnader   
Summa kostnader 1 902,0 6 791,2 357 6 008,9 13
Intäkter -120 -5 206,5 4 339 -4 448,1 17
Internhyror   
Summa intäkter -120 -5 206,5 4 339 -4 448,1 17
Netto 1 782 1 584,7 89 1 560,8 2
    
Totaler 1 782 1 584,7 89 1 560,8 2

Avvikelse mot budget 197,3
 
Verksamheten  
Verksamheten består av GIS-utveckling, karthantering, detaljplanering och översiktsplanering. 
Samhällsbyggnadsservicen gentemot befintliga och nya företag är i växande. 
Enheten handlägger även tekniskas ekonomi och konsumtionsfakturering samt investerings-
redovisningen. 
 
Händelser av betydelse  
Översiktsplanearbetet har varit intensivt. 
Vi har arbetat med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att häva naturreservatsskyddet för delar 
av Vittjåkksfjället. Orsaken är att man måste häva skyddet för att kunna köpa och exploatera 
marken. 
Vi har utfört den andra saneringsetappen av Lidströms såg i Moskosel och fastigheten är nu 
friskförklarad för MKM, det vill säga Mindre Känslig Markanvändning. 
Totalt har Naturvårdsverket bidragit med 10 mkr till saneringen. 
 
Ekonomi  
De stora obalanserna mellan budgeterat och utfall på verksamhetskostnader och intäkter beror på 
arbetena och bidragen vid saneringen av Lidströms såg. Beslutet kom under året så de var inte 
budgeterade. 
Även Avkittprojektet genererade stora intäkter och något ökade personalkostnader. 
Vi underskred därmed budget med närmare 200 tkr. 
 
Personal  
Sjuktalet för enheten blev 0,3 %. 
Interna anonyma kvalitetsmätningar visar att personalen trivs och utvecklas med sina arbeten. 
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Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekten tenderar att öka och det blir allt viktigare med snabba 
handläggningsprocesser. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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Hösten 2014 
Förhållandevis lite snöande under perioden. Det har dock snöat i huvudsak dagtid vilket medför att 
det trampas fast av trafiken. Vi har fått hyvla i princip hela samhället redan i höst. 
 

Offentlig renhållning. 
Normala städinsatser har utförts. 
 
Offentlig belysning 
Delar av kommunens ljuskällor är seriebytta samt enstaka lampbyten och flera kabelfel har 
åtgärdats. 100 kvicksilverarmaturer har bytts ut mot LED. 
 

Händelser av betydelse  
Växellådan till en traktor rasade och har helrenoverats. Kostnaden för detta blev 160 tkr. En ny 
hjullastare har upphandlats.  
 
Ekonomi 
Vi har högre verksamhetskostnader än föregående år. Föregående år hade vi problem med att få 
asfalterat det som beställts på grund av problem med bland annat asfaltverket. I år har vi hållit igen 
lite på sommarunderhållet på grund av stora reparationer på en av våra hjullastare. 
Vinterväghållningen ligger ungefär som budget. Vägbelysningen bättre än budget och offentlig 
renhållning enligt budget. 
 
Våra intäkter är betydligt högre än budget. Det beror på att vi investerat i en ny hjulastare och sålt 
den gamla för 622 tkr. Affären gjordes i december månad och intäkten redovisas i resultaträkningen. 
Däremot har vi inte fått in de budgeterade intäkterna för vi har inte sopat åt Trafikverkets 
entreprenör i samma omfattning som tidigare. Ytterligare 50 tkr av intäkterna är investeringsbidrag 
för band annat gång- och cykelvägen längs Järnvägsgatan som skall minska kapitalkostnaden för 
den investeringen. 
 
Personal  
Vi har två heltidsanställda 
 
Framtiden 
Vi står inför en ny upphandling av traktor, väghyvel och lastbilstjänster hösten 2015. Då är frågan 
om vi skall sköta snöröjningen som vi gjort, på löpande räkning eller om skall vi upphandla 
funktion. Vi utför ett test där en GPS registerar vart, när och hur länge ett fordon plogar, sandar eller 
kör bort snö. Detta registreras i en databas där det går att ta fram fordonets färdspår på en karta. Det 
går även att ta fram listor på hur länge de kört. Dessa listor går då använda som underlag för 
fakturering. Jämförelser med övriga norrbottenskommuner visar att vi har en billig snöröjning. 
Däremot kräver den mycket kontroll (tid) av oss för att vara kostnadseffektiv och kostnaderna kan 
variera rätt mycket mellan åren. Tid för arbetsledning och styrning av entreprenörer minskar med 
ökad arbetsbelastning på övriga ansvarsområden. Med GPS-funktionen klarar vi kontrollfunktionen 
bättre. Vi får även ett bättre underlag för uppföljning.  
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Vi kommer att byta ut våra högtrycknatriumljuskällor (orange ljus) till en ljuskälla med vitare ljus 
vid ordinarie seriebytesintervall. Detta kommer visserligen att kosta något mer, men vi kommer att 
få ett bättre och trevligare ljus. 
 
Våra kvarvarande kvicksilveraraturer måste bytas ut. 2015 förbjuds försäljning av dessa på grund av 
att de är så energiineffektiva. 
 
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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631 Park och anläggningar 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 1 368,0 1 420,2 104 1 673,3 -15
Verksamhet 1 453,0 1 578,9 109 1 618,9 -2
Interna hyreskostnader    0   0
Summa kostnader 2 821,0 2 999,1 106 3 292,2 -9
Intäkter -1 283,0 -1 487,5 116 -1 781,2 -16
Internhyror    0   0
Summa intäkter -1 283,0 -1 487,5 116 -1 781,2 -16
Netto 1 538,0 1 511,6 98 1 511,0 0
         
Totaler 1 538,0 1 511,6 98 1 511,0 0

Avvikelse mot budget 26,4
 
Verksamheten  
 
Skog 
En gallring vid Arvidsjaursjön/båthusviken är genomförd. Ideum har röjt längs vissa gång- och 
cykelvägar 
 
Park 
Parkenheten har bedrivits fullt ut mellan maj och augusti. Personalen har skött kommunens och 
Arvidsjaurhems grönytor i Arvidsjaur och Glommersträsk. I Moskosel har Rallarföreningen skött 
detta åt oss. Utöver kommunens sommarblommor så har vi även planterat och skött 
sommarblommor åt Arvidsjaurhem. Personalen har ägnat mycket tid åt ogräsrensning och röjning. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Det har varit inbrott på Ringelvallen och vi har blivit av med en gräsklippare. Utbyte till plexiglas på 
ishallen har börjat genomföras allteftersom glasen går sönder.   
 
Händelser av betydelse  
Parkchefen har försökt göra besparingar i form av ändringar/borttagning av vissa driftsbidrag som 
betalas ut till olika föreningar. Detta lades på is av politiken i väntan på det reviderade 
fritidspolitiska programmet.  
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Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna är något högre än budget. Detta beror på att personalkostnaden för de 
investeringsprojekt som genomförts redovisats som en intäkt och inte som minskad personalkostnad.  
 
I jämförelse med föregående år så är personalkostnaderna ca 250 tkr lägre i år. Detta beror på att vi 
föregående år utöver de säsongsanställda hade en heltidsanställd med lönebidrag mellan januari och 
april, en tillsvidareanställd på halvtid samt lönekostnader i januari för min företrädare.  
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är 120 tkr högre än budgeterat men något lägre än föregående år. 
Framförallt ishallen har kostat mer pengar i år än budgeterat med bland annat reparationer av 
kylanläggning, utbyte av fler sargglas än normalt, inköp av nytt publikskydd efter nedslag vid 
besiktning av ishockeyförbundet samt inköp av nya däck till ismaskinen. Vi har även haft kostnader 
för lejda röjningar som det inte var budgeterat för. 
 
De lägre verksamhetskostnaderna jämfört med föregående år beror till största del på att vi har haft 
mindre reparationer av inventarier samt lägre el- och bränslekostnader. 
 
Intäkter 
Intäkterna har ökat med 204 tkr mot budget på grund av intäkter från investeringsprojekt istället för 
minskade personalkostnader samt att vi skött gräsklippning längs Storgatan åt NCC, byggnation av 
kommunal lekplats vid Laponia som Laponia bekostat, försäkringspengar för stulen gräsklippare 
samt att lönebidrag har erhållits för fler arbetstagare än vad som räknades med i budget. 
 
Intäkterna jämfört med 2013 har minskat med 295 tkr och detta beror främst på en större intäkt på 
försäljning av skog med 150 tkr jämfört med i år samt 185 tkr mindre i lönebidrag i år jämfört med 
föregående år. 
 
Personal  
Personal i år har bestått av en tillsvidareanställd på halvtid fram till sista augusti då anställningen 
avslutades, sju säsongsanställda mellan maj-augusti med förlängning på tre stycken mellan 
september till mitten av oktober och en timanställd i Glommersträsk mellan juni-augusti.  
Parkchefen arbetar 25 % åt VA. 
 
Sjukfrånvaron på personalen under året har varit 5,54 %.  
 
Framtiden 
Vi ska jobba för att ha attraktiva parker och grönområden. Fokus kommer att ligga på de områden 
som är mest besökta eftersom det inte finns resurser för att hålla alla områden i toppskick och vi 
måste därför prioritera. 
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Alla allmänna platser innefattas av Boverkets regler om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. 
Vi måste aktivt jobba med att göra våra områden mer tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Parkenhetens maskinpark börjar bli gammal och är i behov av uppgradering. 
 
2015 kommer kommunen att ta driften av Ringelvallen och Ringelhallen i egen regi. Detta kommer 
att medföra en heltidsanställning. 
 
 
Erika Harr 
Parkchef 
 

  



 30 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

671 Centrumbadet 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 2 692,0 2 664,5 99 2 555,3 4
Verksamhet 404,0 400,2 99 410,4 -2
Interna hyreskostnader    0   0
Summa kostnader 3 096,0 3 064,7 99 2 965,7 3
Intäkter -760,0 -714,3 94 -799,3 -11
Internhyror    0   0
Summa intäkter -760,0 -714,3 94 -799,3 -11
Netto 2 336,0 2 350,4 101 2 166,4 8
         
Totaler 2 336,0 2 350,4 101 2 166,4 8

Avvikelse mot budget -14,4
 
Verksamheten  
I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid 
finns det en 50 meters simbassäng, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. Centrumbadet har 
stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och förbereda sommar 
respektive vintersäsong. Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger 
under hela året. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till 
allmänheten.  
Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 25 000 allmänbad, 19 000 skolbad samt 70 000 
besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 114 000 besökare per år. 
 
Centrumbadet har: 
- under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 10-tal barn i varje grupp. 
- under vår och höst bedrivit vattengymnastik varje vecka med ett 20-tal deltagare. 
- under sommaren arrangerat ett simläger till Setermoens simklubb från Norge. 

 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två fria bad 
under vårterminen, 88 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Händelser av betydelse  
Den gånga sommaren har bjudit på ett fantastiskt fint badväder. Trots detta har den normalt så stora 
turistströmmen från den nordnorska marknaden varit betydligt sämre än vanligt. Detta är något 
förvånande och beror på att det vädermässigt har varit den bästa norska sommaren i mannaminne 
samt att valutakursen inte längre är lika förmånlig för de norska besökarna. Normännen har i stor 
utsträckning stannat hemma istället för att åka över till Sverige. Detta bekräftas av 
turistorganisationer i Norr- och Västerbotten. 
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Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna ger ett litet överskott gentemot budget. 
 

Verksamhet 
Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt. Vissa reparationer har genomförts i 
sporthallen, bland annat har en ny motor bytts ut helt i en av de takfasta basketkorgarna. 
Verksamhetskostnaderna ger ett minimalt överskott gentemot verksamhetsbudget.  
 

Intäkter 
Centrumbadets intäkter ger ett litet underskott gentemot intäktsbudget. Detta beror på färre 
besökare, främst under sommarmånaderna. I19 har tidigare erbjudit sina anställda gratis bad. Detta 
erbjudande har inte varit aktuellt under år 2014,vilket innebär ca 15-20 tkr mindre i intäkter för 
badets del. I skrivande stund finns dock ett nytt samarbetsavtal för år 2015. 
 

Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare samt en verksamhetschef som delas med 
Camp Gielas. Personalen har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. Två av 
badpersonen har genomfört en SRY-utbildning under hösten (yrkesbevis för städservice). Den 
totala sjukdomsfrånvaron vid Centrumbadet har år 2014 glädjande nog varit 0,00 %.  
 

Målrapportering 
 

Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2014 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 2013 
var simkunnigheten 100 %. 
 

Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2014. I denna enkät mäts 
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, 
bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts 
från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
April 2008 4,5 Juli 2007 4,3 
April 2010 4,4 Juli 2009         4,5 
April 2012  4,0 Juli 2011 4,3 
April 2014       4,1 Juli 2013 4,3 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra badupplevelse. 
Det lägsta betyget har omklädningsrummens standard fått.  
 

Framtiden 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
Katarina Landstedt 
Föreståndare 
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77 Kostenheten (Fr.om. 2014-07-01) 

 

Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
Jul 13 -  
Dec 13 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 4 341,0 4 494,8 104 4 391,2 2
Verksamhet 6 281,0 5 625,5 90 4 982,8 13
Interna hyreskostnader 350,9 350,9 100 461,6 -24
Summa kostnader 10 972,9 10 471,2 95 9 835,6 6
Intäkter -4 093,0 -3 913,9 96 -4 179,0 -6
Internhyror   
Summa intäkter -4 093,0 -3 913,9 96 -4 179,0 -6
Netto 6 879,9 6 557,3 95 5 656,6 16
    
Totaler 6 879,9 6 557,3 95 5 656,6 16

Avvikelse mot budget 322,6  
 
Verksamheten  
Kostenheten är organiserad under tekniska förvaltningen och under teknisk chef. Enheten styrs 
övergripande av en kostchef, en restaurangchef och tre produktionsansvariga kockar/kokerskor. 
Kostenheten har fyra produktionskök: Parkskolans restaurang i Glommersträsk, Restaurang 
Ringelbiten på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Restaurang Spiskroken 
på Ringelsta äldreboende. 
 
Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår strävan är god, näringsriktig och säker 
mat, som speglar lokal matkultur och årstidernas växlingar. 
 
Händelser av betydelse  
Kostenheten flyttade 1 juli organisatoriskt från stödfunktionen under kommunchefen till tekniska 
förvaltningen  under teknisk chef. Kostchefen har bytt placering från ett kontor på Sandbackaskolan 
till ett kontor inne på tekniska enheten.  
Då restaurangchefen på Ringelbiten slutade så skapade vi en ny tjänst som produktionsansvarig 
kock/kokerska där och tilldelade tidigare huvudansvariga kokerskor samma roll. Kostchefen har 
utökat sitt ansvar med verksamhets- och personalansvar på Ringelbiten. 
Vi har genomfört en begränsad översyn av maskinparken och kostnaderna för reparation och 
underhåll har varit höga. Vi har lagt grunden för vikarieanskaffning via poolen. 
Kostfrågorna har debatteras, dels inför valet och sedan utifrån revidering av kostpolicyn.  
 
Ekonomi  
Budget för intäkter, personalkostnader och hyror är konstanta över året och övriga 
verksamhetskostnader är fördelad med 60 % tillhörande perioden januari till augusti samt 40 % till 
perioden september - december. 
  



 33 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

 
Överskottet för perioden juli till december beror på minskad försäljning vilket i sin tur genererar 
minskade livsmedelskostnader, det nya livsmedelssavtalet har trätt i kraft och kostnaderna för rep 
och underhåll har avtagit.  
 
Personalkostnaden är lågt budgeterad, man har provat ett schema med var fjärde helg i stället för var 
tredje helg på Spiskroken och vi har bitvis haft svårt att bemanna upp hela vårt behov samt att vid 
nyrekryteringar som gjorts har en del av lönerna har sjunkit. 
 
Intäkterna ökar (ca 50tkr) med hemtjänstportionerna i Glommersträsk och minskar  (ca 250tkr) på 
Ringelbiten då vi slutar med all extern försäljning samt att vi ser ett minskat underlag på Gläntan. 
 
Verksamhetskostnaden beräknas bli något lägre än budgeterat då de minskade intäkterna ger 
minskade kostnader och det är ett minskat underlag på Gläntan. Priserna i det nya avtalet påverkar 
hela hösten och vi jobbar med tillägg på de produkter som hamnat utanför. 
 
Personal  
Vi är idag 21 anställda på 20 tjänster. 19 % av medarbetarna är män och medelåldern är 46 år.  
14 % av medarbetarna är 29 år eller yngre, 33 % är mellan 30 och 49 år och 52 % är 50 år eller 
äldre. Vi har en pensionsavgång inom de närmaste 5 åren. Sjukfrånvaron ligger för perioden 
september till december på 7,91 % och för helåret på 6,7 % det är en ökning med ca 2 % i 
jämförelse med föregående år. 
Vi har i större utsträckning än tidigare drabbats av sjukskrivningar orsakat på fritiden och behövt ta 
in ordinarie personal från både semester och lediga dagar. Det är svårt att få tag i vikarier, både 
utbildade och outbildade. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet  
 Öka andelen nöjda matgäster  
 För skolan ligger det ute en personal- och en elevenkät för 2014 och vi läser av svaren under 

hösten. 
 Andel ekologiska livsmedel av våra totala livsmedelsinköp ligger på 10 % det vi köper är kaffe, 

bananer och MSC märkt fisk. 
 Näringsriktigmat; Vi når rekommendationerna vad gäller järn och fibrer men inte när det gäller 

fettkvalitet och vitamin D. 
 Spegling av lokal matkultur och årstider; vi serverar en älgdukning under hösten och 

uppmärksammar samernas nationaldag den 6 februari varje år. 
 

Framtiden  
 Reviderade måltidspriser, ej fastställda. 
 Komma igång med vikariebeställningar via poolen. 
 Kostpolicy 
 Presentation har skett i kommunstyrelsen och en styrgrupp utsågs för översyn av kostpolicyn och 

löpande rapportering ska ske till kommunstyrelsen. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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611 Fastighetskontoret 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 8 270,0 8 419,6 102 8 209,1 103
Verksamhet 13 344,0 12 106,1 91 11 850,8 102
   
Summa kostnader 21 614,0 20 525,7 95 20 059,9 102
Intäkter -2 928,0 -3 006,9 103 -3 112,1 97
Internhyror -26 475,0 -26 475,0 100 -27 357,8 97
Summa intäkter -29 403,0 -29 482,9 100 -30 469,9 97
Netto -7 789,0 -8 956,2 115% -10 410,0 86
    
Totaler -7 789,0 -8 956,2 115% -10 410,0 86

Avvikelse mot budget 1 167,2
 
Verksamhet 
Deltagande i utredning av åtgärder angående flytt av Åkerbärets verksamhet till A-service lokaler 
samt projektledning för att utföra ombyggnationerna. 
Utredning av åtgärder för flytt av Kulturskolan till Humlan och Turistbyrån till Lommen 11.  
Deltagande i diverse arbetsmiljöutredningar angående inomhusmiljö samt utförande av CO2-
mätningar i alla klassrum på Tallbackaskolan. 
Reparationer av Centrumbadet har utförts 
Åtgärdande av uppkommen fuktskada i kommunhuset och på Sandbackaskolan hus A. 
Medborgarhuset har också drabbats av vattenläckage men har klarat sig utan större åtgärder. 
Kråkan 3 har sålts från årsskiftet. Slalomåkaren 2 och 3 har också lagts ut till försäljning. 
Försäljning dock inte genomförd ännu. 
Lokalvård för Solbacken, Humlan och Nattis har tillkommit. 
Åtgärder för energieffektiviseringsprojektet har utretts. Utbyte av ventilationsaggregat på Sandbacka 
hus C har utförts. Utredning och utbyte av utebelysning samt innebelysning har påbörjats. Utredning 
av värmessystemet på Ringelskolan är utförd. 
Förslag till ny internhyresmodell har tagits fram och revidering av handboken har påbörjats. 
Inventering av externa lokalhyresavtal har påbörjats. 
Mindre verksamhetsanpassningar av Sandbacka hus B samt på Tallbacka har utförts. 
Ombyggnationer på Ringelskolan för anpassningar av fritids och sex-årsverksamheten har utförts. 
 
Händelser av betydelse  
Torgrillen har sålts fr.o.m. 2014-06-01 
Kråkan 3 har sålts fr.o.m. 2014-12-31 och verksamheten flyttat till andra lokaler. 
Verksamheten Åkerbäret har flyttats till andra lokaler. 
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Ekonomi  
Personalkostnaderna är större på grund av att nya städområden tillkommit. 
Verksamhetskostnaderna blev cirka 1200 tkr mindre än budget på grund av ca 822 tkr i mindre 
energikostnader på grund av det extremt varma året samt minskningen av fastighetsyta, samt att 
egen personal användes till energieffektiviseringsprojektet istället för att anlita konsulter. (178 tkr), 
och att allt planerat underhåll på badhuset inte hunnit med att utföras (200 tkr). 
Intäkter för de nya städområdena har tillkommit men jämnas ut av intäkter som försvunnit på grund 
av minskade hyresintäkter från bland annat Torggrillen. 
 
Personal  
Fastighetsenheten har 19,5 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en städchef, en ekonom 
på 15 %, 2,6 fastighetsskötare och 14,9 lokalvårdare. 
Sjukfrånvaro 3,2 % 
 
Framtiden 
Frågan om vad man ska göra med Centrumbadet kvarstår att lösa. Den kanske kan drivas i 5 - 10 år 
till. 
 
Stora underhållsbördor som har skjutits på framtiden i många år ska utföras och vi står även inför 
reinvesteringar av många tekniska installationer (till exempel larm, lås och ventilationssystem).  
 
Komponentavskrivning ska fortsätta införas. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Vatten och avlopp  
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om 
avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamheten  
Vi har inte behövt tina någon dricksvattenledning, med el, över huvud taget.  Det har även varit 
ovanligt lite tinande av dagvatten i år.  
 
Vi ser en ökning av fel typ av papper med mera som kommer in till reningsverket i Arvidsjaur. Vi 
har därför gjort insatser genom information till våra brukare om vad man får och inte får spola 
ned i avloppet. 
 
Vi har utrett Fiskarvägens avlopp där vi har kombinerat avloppssystem. Det måste grävas en ny 
dagvattenledning så att vi får bort problemen med källarupptryckningar vi har där. Utredningen 
visar även att ledningen längs Villavägen måste förnyas. Prioritering, handlingar och upphandling 
för åtgärder kommer att ske under våren. 
 
Åtgärder på avloppsanläggningarna i Södra Sandträsk och Järvträsk Stora är klara. 
 
Vi har grävt om vatten och avloppsledningar samt bytt avstängningsventiler i korsningen 
Parkgatan/Abmorvägen/Skolgatan i Moskosel. I området råder besvärliga 
grundvattenförhållanden. Grundvattennivån var nästan en meter över ledningen. För att kunna 
gräva där var vi tvungna att stänga Abmorvägen och bygga en provisorisk väg från Abmorvägen 
till Parkgatan så att trafiken skulle kunna komma förbi samt sänka grundvattennivån med 1,5 m.  
 
Händelser av betydelse  
 Inte en enda vattenledning har behövts tinas med el 
 Byggt om och anpassat våra nya lokaler på IH4, arbetet är pågående. 
 5 vattenläckor under perioden 
 Ventilbyten har utförts i Moskosel 
 Vi har haft flera källarupptryckningar i fastigheter i Arvidsjaur och Moskosel på grund av 

avloppsstopp i en stamledning samt på grund av kraftig nederbörd. 
 Vi har grävt in en liten pumpstation till ett par fastigheter längs Nyborgsgatan för att dessa inte 

skall få avloppsvatten i källaren vid driftsstörningar.  
 Åskan har slagit ut utrustning för cirka 150 tkr 
 Väldigt få pumpbyten under året. 
 Ett besvärligt ledningsbyte i Moskosel tvärs Abmorvägen har gjorts. 
 En ledningssträcka i Glommersträsk som aldrig haft någon avskrivningskostnad upptäcktes. 

Detta medförde en retroaktiv avskrivningskostnad på 616 tkr för 2014 
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 Regresskrav från försäkringsbolag för översvämningsskador 2012 och 2014 orsakade av 

kraftig nederbörd inkom 2014. Vår ansvarsskadeförsäkring gäller inte för skador uppkomna av 
nederbörd eller snösmältning. Vi ingick förlikning med försäkringsbolaget, men kostnaden 
blev ändå över 400 tkr. 
 

Ekonomi  
Våren har varit gynnsam med få läckor och har inte behövt tina vatten- eller dagvatten. 
Sommaren har däremot varit rätt kostsam. Åskan har medfört kostnader på utrustning för cirka 
150 tkr. Ett skyfall i juli medförde en källaröversvämning i en fastighet som även hade en 
översvämningsskada 2012. Fastighetsägarens försäkringsbolag inkom med skadeståndskrav på 
skadorna. Vår ansvarsskadeförsäkring gäller inte för skador uppkomna på grund av nederbörd 
eller snösmältning.  Vi ingick en förlikning där vi står för 60 procent av kostnaden för skadan 
2012 och 85 procent av kostnaden för 2014, vilket gav en total kostnad på 421 tkr.   
 
En ledning i Glommersträsk som aldrig haft någon avskrivningskostnad upptäcktes vilket 
medförde en retroaktiv avskrivningskostnad på 616 tkr som belastar 2014. 
 
Detta medför att vi inte klarar budget utan backar med cirka 673 tkr vilket ger en 
kostnadstäckningsgrad på 95 procent. 
 
Personal  
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och en deltid som vi köper av 
fastighetsavdelningen som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I Moskosel, 
Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en dag i veckan 
en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig lösning. Moskosel 
behöver besökas minst två gånger i veckan. 
 
Sjuktal 0,00  % 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och 
våra anläggningar. Vi har drygt 20 mil ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet 
och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det att vi bör åtgärda cirka 5 km per år mot 1 km 
som vi ligger på idag och då har vi ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi 
måste öka inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra insatser görs där de får störst nytta. 
Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande som 
prioritering. Vi har dessutom haft tillsyn av 11 små avloppsanläggningar och alla har fått 
underkänt av olika anledningar. Vad som kommer att behöva åtgärdas på dessa kommer att 
variera i omfattning. Vi har gjort en åtgärdsplan för dessa 11 anläggningar som är en löpande 
plan där vi 2015 gör en inventering, prioritering, utredning och åtgärdsbehov av prioriterade 
anläggningar. Åtgärder 2016 och fortsätter med prioriteringar, utredningar och så vidare varje år. 
Vi kommer även inkludera de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av. 
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Extremväder med åska och kraftig nederbörd är något som vi kommer att få räkna med i större 
utsträckning. Vi får fler driftsstörningar på grund av åska, kraftig nederbörd och strömbortfall. Vi 
kan däremot inte bevisa att de skyfall som varit i sommar är kraftigare än andra. Det går att få 
nederbördsdata av SMHI, men det ger inte nog underlag för att vi skall kunna se skillnader. Ofta 
är dessa skyfall ganska lokala. Vi kommer att köpa regnmätare till de större byarna och 
Arvidsjaur samhälle så att vi mäta intencitet och frekvens och därmed lättare kunna dra slutsatser 
kring skyfallen och påverkan på våra anläggningar. 
 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
Naturvårdsvårdsverket är idag ansvarig myndighet för all avloppsverksamhet. Som det ser ut 
kommer Havs och Vattenmyndigheten att överta ansvaret för ”små avloppsanläggningar” det vill 
säga anläggningar upp till 200 pe (personekvivalenter). Det ligger även ute en remiss för 
skärpning av lagstiftningen för små avloppsanläggningar. Det arbetas även med en ny föreskrift 
för anläggningar större än 2 000 pe. Idag finns det två föreskrifter (SNFS 1990:14 och SNFS 
1994:7) och vilken som har tolkningsföreträde är inte helt klart. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för 
Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta 
resultaten av provborrningarna vi gjort på Klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka det / 
de nya skyddsområdena.  
 
Detta påverkar även vår VA-organisation som vi också kommer att titta i på detta arbete.  När 
huvudelen av Arvidsjaurs VA-system och infrastruktur byggdes upp hade vi en större 
organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll. Nu är vi på väg 
tillbaka igen. 
 
Vi kommer att höja vår VA-taxa för att klara de investeringar och underhåll vi står inför. Taxan 
höjs med  9 procent 2015 och 3 procent per år de kommande 5 åren. Arvidsjaurs kommun har en 
låg VA-taxa om man jämför med andra kommuner. Av Sveriges 290 kommuner ligger vi på 65:e 
plats i avgift för en villa (64 kommuner har billigare taxa och 224 kommuner har dyrare). Med en 
höjning som beslutats, så kommer vi om 5 år att ha en taxa som motsvarar 144:e plats idag. För 
lägenheter ligger vi på plats 88 idag och om 5 år motsvarar det plats 155 idag. Givetvis skall vi 
eftersträva så låga avgifter som möjligt, men låga avgifter kan även avspegla hur man sköter och 
tar hand om sina anläggningar.  
 
Målrapportering  
Vi har inte haft otjänligt vatten i kommunen under året 
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Nyckeltal 
Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort och för alla byar sammanslagna. Tyvärr kan vi inte ta 
fram lika många nyckeltal för byarna ännu av tekniska skäl men det är något vi kommer att klara 
i framtiden. Kapitalkostnader och kostnader för lokalerna på kommunförrådet finns inte med i 
dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade kostnaderna 
inräknade. Fördelningen av dessa är gjord så att procentsatsen av totala kostnaden för 
verksamheterna, vattenverk, reningsverk och distributionssystem blir fördelningsprocenten för de 
ofördelade kostnaderna. 
 
  



 41 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

Ekonomiska nyckeltal Arvidsjaurs samhälle   
  2014   

Kostnad vattenverk exkl. kapitalkostnader  1 709 667 Kr/år 
     

Kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 867 667 Kr/år 
     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  2 039 667 Kr/år 
     

Total kostnad 5 617 000 Kr/ år
     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 1 210 Kr/år 
     

Kostnad per fastighet 3 530 Kr/år 
     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  14,89 Kr/m 
     

Kostnad producerat vatten i Arvidsjaurs 
vattenverk 

3,55 kr/m3

     

Kostnad inkommande vatten i Arvidsjaurs 
reningsverket. 

3,00 kr/m3

     

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

11,65 kr/m3
  

Kostnadstäckningsgrad hela VA-verksamheten 95 % 
 

Ekonomiska nyckeltal byarna   
  2014   
Kostnad vattnenverk exkl. kapitalkostnader  1 680 667 Kr/år 
     

kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 944 667 Kr/år 
     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  1 798 667 Kr/år 
     

Total kostnad 5 207 500 Kr/ år
     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 5 112 Kr/år 
     

Kostnad per fastighet 7 918 Kr/år 
     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  24,06 Kr/m 
 
 

Mårten Enoksson 
Gatuchef   



 42 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

RESULTATRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN 
 2014-01-01- 2013-01-01-

 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

   

Rörelsens intäkter mm  
 Förbrukningsavgifter  12 686 12 440
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 208
0

206
814

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 
13 193

 Sidoordnade intäkter  116 221
Summa intäkter 1 13 023 13 874

  
Rörelsens kostnader  
 Varor och förbrukningsinventarier  -1 847 -1 832 
 Tjänsteköp   -5 654 -5 386
 Personalkostnader   -3 350 -3 668
  Av- och nedskrivningar 2 -2 077 -1 410
 Övriga rörelsekostnader  -228 -181
 Sidoordnade kostnader  0 0

Summa kostnader   -13 156 -12 477

  
Rörelseresultat  -133 1 397
  

Resultat från finansiella investeringar  
   
 Ränteintäkter   0 14
 Räntekostnader 3 -525 -730
  

Resultat efter finansiella poster  -658 681
  
  
   
  

ÅRETS RESULTAT  -658 681
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Balansräkning för VA-VERKSAMHETEN 
 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR    
   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 19 070 18 188
 Inventarier, verktyg och installationer  1 180 339

  20 250 18 527
   

Finansiella anläggningstillgångar  0 0
Summa anläggningstillgångar  20 250 18 527

   

Omsättningstillgångar   
   

Varulager m m   
 Förråd  310 313

   

Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun 

 41 
0 

364
0

Kassa och bank  0 0
Summa omsättningstillgångar  351 677

   
SUMMA TILLGÅNGAR  20 601 19 204
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -1 800 
-658 

-1 142
681

   

Summa eget kapital  -1 800 -1 142
   

Långfristiga skulder    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 20 250 18 503
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  0 1 219
   

Summa långfristiga skulder  20 250 19 722
   

Kortfristiga skulder 6  
 Leverantörsskulder  1 176 552
 Övriga skulder  99 0
 Intern kredit  876 0
 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 0 72

   
Summa kortfristiga skulder  2 151 624
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 601 19 204
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten tkr 
  2014 % 2013 %

Försäljning till kommunen 768 6 967 8
Försäljning till koncernföretag 2 246 18 2 290 18
Försäljning till övriga fastighetsägare 9 788 76 9 403 74

12 802 100 12 660 100

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

Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 
 

 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2014 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 
 

  
Vattenverk 
* 

Ledningar 
** 

Avlopps- 
verk 

Drift-
övervakning 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

    
Anskaffningsvärden   
Ingående investeringsutgifter 4 638 33 675 8 781 229 451 47 774

Varav ingående investeringsink. -3 -6 124 -2 270 0 0 -8 397

Årets investeringsutgifter 125 41 2 429 0 880 3 475

Årets köp 0 0 0 0 0 0

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

4 763 33 716 11 210 229 1 331 51 249

    
Avskrivningar   
Ingående avskrivningar -3 206 -19 399 -6 068 -137 -112 -28 922

Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar -149 -1 602 -241 -46 -39 -2 077

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-3 355 -21 001 -6 309 -183 -151 -30 999

    
Nedskrivingar   
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

0 0 0 0 0 0

    
Ingående planenligt restvärde 1 724 13 659 2 713 92 339 18 527

Utgående planenligt restvärde 1 408 12 715 4 901 46 1 180 20 250
 

 
*Vattenverk: Vid årsskiftet har en sorteringskran som tidigare varit felplacerad under VA-
enheten i anläggningsregistret förts till avfallsenheten.  Ingående anskaffningsvärde 2014 
påverkas och består av 4 930 som utgör utgående värde 2013 samt avdrag med 293 tkr 
anskaffningsvärde sorteringskran. Avskrivningar för sorteringskranen påverkar VA-enheten till 
och med 2014 
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**Ledningar: 2014 fördes till ledningar en anläggning som tidigare varit felrubricerad och inte 
avskrivits. Avskrivning för tiden som passerat sedan förvärvet är bokfört på 2014,  ingående 
investeringsutgifter utgörs av utgående balans 2013, 33 058 tkr, samt anskaffningsvärde 
ledningsanläggningen 617 tkr 
 
Not 5 Långfristiga skulder 
 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
intern kredit.  
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Avfallsenheten  
 
Verksamhet 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning för 
hur avfall bör behandlas inom EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1. Förhindrande 
av att avfall uppkommer, 2. återanvändning, 3. återvinning, 4. energiutvinning och 5. deponering. 
Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans första till femte steg. 
 
På avfallstrappans första steg bedriver vi förebyggande avfallshantering genom att erbjuda 
information om avfall och sortering med mera till bland annat skolklasser samt att vi anordnar 
skräpplockardagar. I andra steget bedrivs återanvändningsbutiken Å-nyo, som tar emot möbler, 
porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker med mera för försäljning. Under året fortsatte 
försäljningen på Arvidsjaurs ÅVC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, plank och 
dylikt. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och 
träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av främst privatpersoner med mening att varorna 
ska återanvändas. Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. 
Försäljningen på ÅVC uppgick till drygt 53 tkr exklusive moms. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall 
tas emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel anlitas 
entreprenörer. På dessa ÅVC får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, bygg- 
och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. Avfall 
som lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans tredje till femte steg. 
 
På avfallstrappans tredje steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett 
återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans fjärde steg är brännbart avfall 
och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall transporteras till Boden för 
energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt 
avfallstrappans femte steg. 
 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastningsanläggning i 
Skellefteå, för vidare transport till behandlingsanläggningar. 
Hämtning av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar har under 2014 bedrivits av anlitade 
entreprenörer. Produkter som lyder under producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar 
för. 
Under både framtidsveckan och hållbarhetsveckan deltog Avfallsenheten och informerade om 
avfallshantering och sortering. Vi bjöd på fika och hade utlottning av vinster bland de människor 
som besökte vår monter.  
En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll inom kommunen. 
Avfallsenheten ingår i ett projekt tillsammans med ICLD för utveckling och tillväxt i Mwanga i 
Tanzania. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem att komma igång med tips och idéer till en 
fungerande sophantering. Projektet pågår till och med 2015. 
Avfallsenheten följer de av kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap 
miljöbalken inklusive de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet.  
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Händelser av betydelse  
Under perioden augusti-november har vi haft förmånen att anställa en nyutexaminerad geolog som 
har hjälp till med att inventera nedlagda deponier. I och med denna något oplanerade anställning har 
vi kunnat framskrida i arbetet med inventeringen av nedlagda deponier. Detta påverkar resultatet för 
2014 negativt men kommer också att innebära minskat behov av konsulthjälp under 2015. 
 

En miljöteknisk utredning av typen Mifo 2 har gjorts av den nedlagda deponin som är belägen vid 
Idrottsplatsen Ringelvallen. Utredningen visar att inga kvalificerade åtgärder synes föreligga, dock 
fick vi några enklare åtgärdsförslag som i stort innebär att förbättra ytavrinningen på vissa delar av 
deponin. På grund av ett pågående arbete med statusklassade sjöar var det viktigt att denna utredning 
vid sjön Ringlet prioriterades år 2014, vilket bidrog till årets negativa resultat för den lagstadgade 
delen av avfallshanteringen. 
 

Vi har anordnat skräpplockardagar på skolor och förskolor, detta anser vi är viktigt för att sprida 
kunskap och förebygga avfall för framtiden. Vi erbjuder även studiebesök för skolklasser och 
liknande i vårt arbete att informera och förebygga uppkomst av avfall. 
 

Grundavgift för fritidshus har införts under 2014.  
 

Ekonomi  
Intäkterna blev 10 109 tkr mot budgeterade 9 497 tkr. 
 
Nettoresultatet för Avfallsenheten blev 239 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats på 
lagstadgad avfallshantering och affärsdrivande avfallshantering enligt upprättade fördelningsnycklar.  
 

Lagstadgad avfallshantering har ett negativt resultat på cirka 535 tkr, detta till stor del på grund av 
arbetet med inventering av nedlagda deponier samt utökad miljöteknisk undersökning av den 
nedlagda deponin vid Ringelvallen. Andra orsaker som också legat till grund för det negativa 
resultatet är nytt system för fakturering och ärendehantering, oplanerad utredning för biogas samt 
inköp för att uppfylla nya krav från miljöenheten som uppkommit vid oanmälda tillsyner av 
avfallsanläggningarna i kommunen. 
 

Den affärsdrivande avfallshanteringen har ett positivt resultat på cirka 848 tkr, budgeterat resultat var 
425 tkr. Det positiva utfallet beror på mer intäkter än beräknat och mindre utgifter än beräknat. 
Intäkterna kommer bland annat från försäljning av metall, markupplåtelse för återvinnings-stationerna 
på samhället, ersättning från El-kretsen samt företag som mot avgift lämnar avfall på ÅVC. 
 

Å-nyo-verksamheten har haft ett år som i stort är som året innan. Årets resultat blev -110 tkr, vilket är 
ca 9 tkr sämre än 2013. Försäljningen på ÅVC bidrog detta år med cirka 53 tkr exklusive moms. 
Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för ett värde av knappt 28 tkr. Cirka 70 
ton har mottagits till Å-nyo även under detta år. Om dessa 70 ton istället hade hamnat på ÅVC, hade 
det kostat ca 63 tkr inklusive moms att ta hand om detta avfall. Man kan då säga att Å-nyo har gjort 
en form av besparing på ÅVC som då sluppit ta hand om detta avfall och på så sätt sparat in cirka 63 
tkr inklusive moms. 
 

Slamhämtningen har under 2014, efter taxehöjningen, ett positivt resultat på ca 36 tkr vilket är bra då 
vi tidigare haft ett negativt resultat i slutet av året.   
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Personal  
På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda samt en på halvtid. På Arvidsjaurs ÅVC är 
det två heltidsanställda och en personal på halvtid. På Å-nyo är det två heltidsanställda. En 
personal från gatuenheten utför nu även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har 
semestervikarier anställts på både ÅVC och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 4,75 % 
sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda, en ökning från föregående år med 2,74 %.  Anledningen 
är två stycken längre sjukskrivningar. 
 

20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande 
verksamhet. En av de anställda på Å-nyo har under 2014 ersatts med ett lönebidrag på cirka 12 
tkr i månaden och halvtiden på ÅVC ersatts med lönebidrag på ca 6 tkr i månaden. 
 

Det har gjorts en anonym enkät om den psykosociala arbetsmiljön på avfallsenheten. Enkäten 
visar i allmänhet att goda förhållanden råder och att personalen trivs med och utvecklas i sina 
arbeten.  
 

Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2014 var 37 794 stycken, vilket är en ökning från förra året 
med nära 500 stycken. 
 

Mängden hushållsavfall har ökat med cirka 173 ton. Detta kan bero på etablering av flera nya 
verksamheter på orten, till exempel ett nytt hotell, utökning av biltestverksamheter och liknande. 
 

Mängden ankommet osorterat avfall har minskat från 31 ton till 22 ton. 
 

Statistik avfallsenheten. Mängder i ton 
		 2014 2013 2012 2011	 2010

		 	 	 		 	

Hushållsavfall	eller	likvärdigt	 1445 1272 1355 1353	 1483

Övrigt	brännbart	 466 488 614 693	 525

Deponi	 140 127 70 217	 79

Osorterat	 22 31 68 21	 28

Lev	till	Boden	Värmeverk	 1911 1760 2051 2046	 1908

Försäljning	Metallskrot	 360 497 331 410	 379

Träavfall	behandlat	 497 900 2170 520	 535

Träavfall	rent	 189 185 420 163	 170

Ris	 189 272 159 66	 201

Löv/gräs	 97 97 95 100	 101

Spillolja	 6,5 13 6 10	 12

Övrigt	Farligt	avfall	(färg,	småkem)	 17 19 22 19,9	 15,4

Besök	ÅVC	 37	794st 37 314st 34 208st 34	755st		 33	242st
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Målrapportering 
Grundavgift för fritidshus är infört under 2014. 
 
Framtiden 
Kommunens avtal med entreprenörerna för sophämtning, transporter av avfall samt för 
förbränning av avfall går ut sista december 2015, nya upphandlingar är påbörjade. 
 
Från 2015-01-01 så kör kommunen slamtömning i egen regi med egen slambil. Denna slambil är 
tänkt att köras av flygets personal under sommaren från och med vecka19 och är på så vis bra för 
koncernnyttan. Övrig tid kommer den att handhas av VA-enheten som utöver slamtömning 
använder den i sin verksamhet vid exempelvis vid spolning av ledningar, läckor och dylikt. 
 
Ett nytt mellanlager för hushållssopor håller på att byggas. Detta skulle varit klart 2014 men 
entreprenören är försenad, slutbesiktning var framflyttad till vecka10. Denna kan dock ej 
genomföras då den uppresta byggnaden blåste omkull 2015-02-07. Ny tidsplan ska tas fram. 
 
Arbetet med nedlagda deponier fortskrider, dock i något bromsad takt under 2015 där en utökad 
miljöundersökning (Mifo 2) kommer att prioriteras. 
 
Skräpplockardagar 2015 är inplanerade för skolor och förskolor. Nytt för i år är att även 
allmänheten kan anmäla sig för att städa inom kommunen. 
 
Ett nytt större och bättre försäljningstält har monterats på ÅVC som kan stå uppe året runt, detta 
kommer att utveckla samarbetet mellan Å-nyo och ÅVC, underlätta lagring av 
försäljningsföremål och annat material och förhoppningsvis även öka intäkterna för Å-nyo. 
 
Avfallsenheten har under 2014 haft flera oanmälda tillsyner från miljökontoret, de flesta 
anmärkningar är åtgärdade, men ett antal kvarstår och kommer att åtgärdas under 2015.  
 
 
Johan Åberg 
Avfallschef 
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RESULTATRÄKNING FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN 
 

 2014-01-01- 2013-01-01-

 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

   

Rörelsens intäkter mm  
 Förbrukningsavgifter  9 318 8 448
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 249
0

0

228
128

0
 Sidoordnade intäkter  542 947

Summa intäkter 1 10 109 9 751

  
Rörelsens kostnader  
 Varor och förbrukningsinventarier  -574 -151 
 Tjänsteköp   -6 222 -5 508
 Personalkostnader   -2 524 -2 583
 Avskrivningar 2 -375 -367
 Övriga rörelsekostnader  -67 -49
 Sidoordnade kostnader  0 0

Summa kostnader   -9 761 -8 658

  
Rörelseresultat  347 1 093
  

Resultat från finansiella investeringar  
   
 Ränteintäkter   0 8
 Räntekostnader 3 -108 -172
  

Resultat efter finansiella poster  239 929
  
  
   
  

ÅRETS RESULTAT  239 929
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BALANSRÄKNING FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN 
 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR    
     

Anläggningstillgångar   
   

Materiella anläggningstillgångar   
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 3 347 3 543
 Inventarier, verktyg och installationer  1 235 277

  4 582 3 820
Finansiella anläggningstillgångar  0 0
Summa anläggningstillgångar  4 582 3 820

   

Omsättningstillgångar   
   

Varulager m m   
 Förråd  0 0

   

Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun 

 1 213 
637 

235
609

Kassa och bank  1 1
Summa omsättningstillgångar  1 851 845

   
SUMMA TILLGÅNGAR  6 433 4 665

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  487 
239 

248
949

Summa eget kapital  487 248
   

Långfristiga skulder    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 4 582 4 032
 Investeringsbidrag  0 0

Summa långfristiga skulder  4 582 4 032
   

Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder  929 391
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 75 
0 

0
0

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 360 -6
Summa kortfristiga skulder  1 364 385
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 433 4 665
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Not 1 a Intäkter 
 
Resultaträkning för lagstadgad och affärsdrivande verksamhet 
 
	 										 Lagstadgad		 									Affärsdrivande	
	 	 verksamhet	 	 	 	 			verksamhet	

   
 tkr 2014-01-01-

2014-12-31
2013-01-01-
2013-12-31

2014-01-01-
2014-12-31 

2013-01-01-
2013-12-31

   

Rörelsens intäkter mm  

 Förbrukningsavgifter 6 776 6 558 1 219 1 412

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

80
0

77
64

0 
0 

0
64

 Sidoordnade intäkter 150 150 223 72

Summa intäkter 7 174 6 849 1 442 1 548

  
Rörelsens kostnader  

 Varor och förbrukningsinventarier -521 -101 -39 -44

 Tjänsteköp  -5 153 -4 358 -300 -439

 Personalkostnader  -1 490 -1 554 -255 -265

 Avskrivningar -375 -367 0 0

 Övriga rörelsekostnader -62 -42 0 0

 Sidoordnade kostnader  
Summa kostnader  -7 601 -6 422 -594 -748

  
Rörelseresultat -427 427 848 800

  
Resultat från finansiella investeringar  

   

 Ränteintäkter  0 8 0 0

 Räntekostnader -180 -172 0 0

  
Resultat efter finansiella poster -535 263 848 800

  
   

  
ÅRETS RESULTAT -535 263 848 800
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Not 1 b Intäkter 
 
Resultaträkning för Slamhantering och ÅNYO återvinningsbutik 
 
	 										 Slamhantering	 									ÅNYO	
	 	 	 	 	 	 				

   
 tkr 2014-01-01-

2014-12-31
2013-01-01-
2013-12-31

2014-01-01-
2014-12-31 

2013-01-01-
2013-12-31

   

Rörelsens intäkter mm  

 Förbrukningsavgifter 837 0 486 493

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

0
0

0
0

169 
0 

144
0

 Sidoordnade intäkter 1 710 0 
 

7

Summa intäkter 838 710 655 644

  
Rörelsens kostnader  

 Varor och förbrukningsinventarier 0 0 -14 -5

 Tjänsteköp  -719 -655 -50 -54

 Personalkostnader  -78 -79 -701 -686

 Avskrivningar 0 0 0 0

 Övriga rörelsekostnader -5 -9 0 0

 Sidoordnade kostnader  
Summa kostnader  -802 -743 -765 -745

  
Rörelseresultat 36 -33 -110 -101

  
Resultat från finansiella investeringar  

   

 Ränteintäkter  0 0 0 0

 Räntekostnader 0 0 0 0

  
Resultat efter finansiella poster 36 -33 -110 -101

  
   

  
ÅRETS RESULTAT 36 -33 -110 -101
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Not 1c Intäkter 
 
Fördelning av försäljningsintäkter 
 
	 2014 % 2013	 %	
Försäljning	till	kommunen	 439 4,4 433	 4,6	

Försäljning	till	koncernföretag	 1	331 13,5 1	442	 15,4	
Försäljning	till	övriga	fastighetsägare	 8	090 82,1 7	520	 80,0	

	 9	860 100 9	395	 100	

 
 
 
 
Not 2 Avskrivningar 
       
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 
Investering Avskrivningstid 
Återvinningsgård	 20 år 
Återvinningsstationer	i	byar	 20 år 
Avfallsvåg	 20 år 
Maskiner	och	inventarier	 10 år 
Datorutrustning	o	dyl.	 3-5 år 

Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 
 
 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid bokföringsåret. Ränta 
för 2014 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  
Återvinnings

-centralen

Återvinnings-
stationer i 

byar

Inventarier 
och 

maskiner 
SUMMA

Anskaffningsvärden 
Ingående investeringsutgifter * 5 927 913 926 7 766
Varav ingående investeringsinkomster -78 -4 -3 -85
Årets investeringsutgifter 146 0 880 1 026
Årets köp 0 0 0 0
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

6 073 913 1 806 8 792

Avskrivningar 
Ingående avskrivningar -2 707 -590 -538 -3 835
Omklassificeringar 0 0 0 0
Återförda avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -296 -46 -33 -375
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-3 003 -636 -571 -4 210

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

0 0 0 0

Utgående planenligt restvärde 2014 3 070 277 1 235 4 582
Utgående planenligt restvärde 2013 3 220 323 277 3 820
	
* Inventarier och Maskiner: Vid årsskiftet har en sorteringskran som tidigare varit felplacerad 
under VA-enheten i anläggningsregistret förts till avfallsenheten.  Ingående anskaffningsvärde 
2014 påverkas och består av 669 som utgör utgående värde 2013 samt 293 tkr anskaffningsvärde 
sorteringskran. Avskrivningar för sorteringskranen påverkar avfallsenheten från och med 2015. 
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Not	5	Långfristiga	skulder	
	
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
	
	
Not 6 Kortfristiga skulder 
	
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
upplupna kostnader för avfallstjänster.  
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Camp Gielas  
 
Verksamhet 
Camp Gielas omfattar verksamheterna 
 Stugby och Campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 
 
 
Händelser av betydelse  
År 2014 är Camp Gielas intäkter lägre jämfört med år 2013. Detta beror på att betydligt färre 
gäster har besökt anläggningens stuglägenheter och husvagnsplatser.  
 
Den gångna sommaren har bjudit på ett fantastiskt fint väder. Trots detta har den normalt så stora 
turistströmmen från den nordnorska marknaden varit betydligt sämre än vanligt. Detta är mycket 
förvånande och beror på att det vädermässigt har varit den bästa norska sommaren i mannaminne, 
samt att valutakursen inte längre är lika förmånlig för de norska besökarna. Normännen har i stor 
utsträckning stannat hemma istället för att åka över till Sverige. Detta bekräftas av turist-
organisationer i Norr- och Västerbotten och av campingkollegor i länen.  
 
Under hösten har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsföreningar. Träningsläger 
inom vitt skilda idrotter har vistats vid anläggningen. Tråkigt nog blev det ännu en sen vinter som 
innebar att flera stora skidläger avbokade sina läger på grund av snöbrist. Ovanstående 
resonemang innebär att Camp Gielas för första gången på 10 år har minskat antal gästnätter. 
 
Ekonomi  
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas från och med 2013. Kapitalkostnaderna som tidigare 
inte har påverkat verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med 1,4 mkr för år 2014. 
Detta medför att verksamheten visar ett minusresultat. 
 
Personal 
Personalkostnaderna ger ett litet överskott gentemot budget. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är betydligt lägre jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på 
att inget driftsbidrag har utbetalts till Vittjåkks entreprenör samt att kostnader för el och 
uppvärmning på drygt 160 tkr som hör till 2014 bokförts på 2015. Verksamhetskostnaderna ger 
ett rejält överskott gentemot budget. Detta medför att Camp Gielas gör ett betydligt bättre 
nettoresultat, med över en halv miljon, jämfört med föregående år. 
  



 59 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

 
Intäkter 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat jämfört med föregående år. Utfallet ger 
därför ett underskott gentemot intäktsbudget. 
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en 
pistör och en verksamhetschef som delas med Centrumbadet. Viss extrapersonal arbetar också 
vid campingplatsen under högsäsong. Verksamheten har tråkigt nog haft en långtidssjukskrivning 
under årets första halvår. Detta ger ett sjuktal med 7,22 %. Mycket ledsamt slutade 
sjukskrivningen med dödsfall. Noterbart är att korttidsfrånvaron är 0 %. Verksamhetens nya 
lokalvårdare har genomgått en SRY-utbildning (yrkesbevis för städservice).  
 
Målrapportering 
Camp Gielas har under vinter och sommar år 2014 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4
Vinter 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre 
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster.  
 
Gästnätter 
 År 2014 År 2013

Antal gästnätter i stugor 22 959 24 098

Antal gästnätter i camping 35 744 39 593

Totalt antal gästnätter 58 703 63 691

 
Framtiden 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas 
bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. Camp 
Gielas stugor har dåliga tak. Taken består av papp som inte har bytts ut sedan 
anläggningen var ny. Vissa tak läcker in vatten och vi planerar att byta ut minst fem tak 
under sommaren. 
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Under hösten har förberedelser inför en uppstart av Vittjåkks skidanläggning genomförts. 
Kommunstyrelsen har avsatt 100 tkr och Företagarna 141,5 tkr, förbrukat av projektet är 
drygt 50 tkr. Kostnaderna har varit besiktning av liftar, lite marknadsföring av 
säsongsplatser, elkostnader när husvagnsparkeringen öppnade samt en kortare tids 
beredskapskostnad när Gielas skötte om husvagnscampingen. När anläggningen öppnar i 
februari 2015 tillkommer kostnader för anläggningen, främst preparering.   
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas under året har målat om samtliga stuglägenheter 
invändigt. Införskaffat nya platta tv-apparater, utökat internetkapaciteten, installerat 
internet i Stockstugan samt investerat i nytt möblemang till stugorna. Uppgaradering i 
stuglägenheterna måste dock fortsätta enligt gästernas önskemål.   
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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RESULTATRÄKNING FÖR CAMP GIELAS 
 2014-01-01- 2013-01-01-

 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

   

Rörelsens intäkter m.m.  
 Förbrukningsavgifter  217 221
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 248
0

298
0

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 
8 8

 Sidoordnade intäkter  7 717 8 077
Summa intäkter 1 8 190 8 604

  
Rörelsens kostnader  
 Varor och förbrukningsinventarier  -586 -738
 Tjänsteköp   -2 880 -3 611
 Personalkostnader   -4 038 -3 855
  Av- och nedskrivningar 2 -1 026 -1 086
 Övriga rörelsekostnader  -51 -209
 Sidoordnade kostnader  0 0

Summa kostnader   -8 581 -9 499

  
Rörelseresultat  -391 -895
  

Resultat från finansiella investeringar  
   
 Ränteintäkter   0 7
 Räntekostnader 3 -369 -600
  

Resultat efter finansiella poster  -760 -1 488
  
  
   
 

ÅRETS RESULTAT  -760 -1 488
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BALANSRÄKNING FÖR CAMP GIELAS 
 tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR    
   

Anläggningstillgångar   
   

Materiella anläggningstillgångar 4  
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  12 045 13 024
 Inventarier, verktyg och installationer  685 282

  12 730 13 306 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0
Summa anläggningstillgångar  12 730 13 306

  

Omsättningstillgångar   
   

Varulager m m   
 Förråd  0 0

    

Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun 

 237 
0 

114
0

   
Kassa och bank  8 8
   
Summa omsättningstillgångar  245 122
SUMMA TILLGÅNGAR  12 975 13 428

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   
Eget kapital 
Därav årets resultat 

 -2 248 
-760 

-1 488
-1 488

Summa eget kapital  -2 248 -1 488
   

Långfristiga skulder    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 12 730 14 605
 Investeringsbidrag  0 0
   

Summa långfristiga skulder  12 730 14 605
   

Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder  486 261
 Övriga skulder 
Intern kredit 

6 120 
1 887 

0
0

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0 50
   

Summa kortfristiga skulder  2 493 311
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 975 13 428
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Not 1a  
Camp Gielas per verksamhet 
 
2014-01-01--2014-12-31 

tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Camping 

              
Rörelsens intäkter m.m.     
Förbrukningsavgifter 217 195 0 22 0 0
Bidrag 248 0 0 0 0 248
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0
Periodiserade anslutningsavgifter  0 0 0 0   
och bidrag 8 0 0 0 0 8
Sidoordnade intäkter 7 717 997 329 0 100 6 291
Summa intäkter 8 190 1 192 329 22 100 6 547
      
Rörelsens kostnader     
Varor och förbrukningsinventarier -586 -135 -3 -65 -54 -329
Tjänsteköp -2 880 -842 -351 -446 -255 -986
Personalkostnader -4 038 -725 -80 -281 -200 -2 752
 Av- och nedskrivningar -1 026 -278 -313 -51 -44 -340
Övriga rörelsekostnader -51 -23 0 -2 0 -26
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader -8 581 -2 003 -747 -845 -553 -4 433
      
Rörelseresultat -391 -811 -418 -823 -453 2 114
      
Resultat från finansiella investeringar     
      
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -369 -116 -69 -27 -16 -141
      
Resultat efter finansiella poster -760 -927 -487 -850 -469 1 973
      
ÅRETS RESULTAT -760 -927 -487 -850 -469 1 973
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
  2014 % 2013 %

Försäljning till kommunen 797 10 797 10

Försäljning till externa kunder 7 137 90 7 501 90

7 934 100 8 298 100

	
	
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Maskiner och inventarier 10-15 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 

	
Not 3 Ränta  
	
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2014 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar 
	

tkr  
Camp 
Gielas

Fritidsanlägg
n vinter 

Inventarier 
och 

maskiner 
SUMMA 

Anskaffningsvärden 
Ingående investeringsutgifter 20 721 11 824 2 243 34 788 
Varav ingående 
investeringsinkomster 

-29 581 -948 0 -30 529 

Årets investeringsutgifter 0 0 500 500 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

20 721 11 824 2 743 35 288 

Avskrivningar 
Ingående avskrivningar -11 849 -7 672 -1 961 -21 482 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -571 -408 -47 -1 026 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-12 420 -8 080 -2 008 -22 508 

Nedskrivningar 
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 -50 -50 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

0 0 0 0 

Ingående planenligt 
restvärde 

8 872 4 152 282 13 306 

Utgående planenligt 
restvärde 

8 301 3 744 685 12 730 
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Not	5	Långfristiga	skulder	
	
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, delvis motsvarande det bokförda 
värdet på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje 
årsskifte. 
	
	
Not 6 Kortfristiga skulder 
	
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
intern kredit. 
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Arvidsjaur Stadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. 
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänste-
leverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 

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

1) Det fysiska nätet  
 

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

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

IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla 
kommuner i Norrbotten kan avropa, Vinnande anbud lämnades av OpenNet. 
Telenor har tidigare köpt upp delar av OpenNet, och som nu övergått till Open Universe. Dock 
har den driftspartner som OpenNet använde sig av, Fiberdata, inte följt med vid uppköpet. 
Ansvarig för drift och övervakning av nätet är alltså fortfarande Fiberdata. Ansvarig för att 
ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, Open Universe.  
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, 
seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för 
slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har ÅVC anslutits till fibernätet. Även Reningsverket kommer att kopplas in på 
fibernätet.  
Inlandsbanans kontor i Moskosel har anslutits till fibernätet. 
 
I samband med kommunens försäljning av fastigheter har ett arbete påbörjats för att skapa 
ledningsrätter för de fastigheter där kommunen ägar infrastruktur, dvs VA och fiberkabel. 
Hittills i år har ledningsrätter skapats till en kostnad av 117TKR. Arbetet fortsätter under 
kommande år. 
 
Pga problem med flera ADSL stationer har vi tvingats förändra anslutningarna av dessa, och 
utnyttja fler fiberpar i det ortssammanbindande nätet. Det medför ökade kostnader till IT 
Norrbotten med närmare 50TKR årligen. 
 
Vi har även drabbats av ett kostsamt fiberbrott i Moskosel. Reparationen har kostat ca 60TKR att 
utföra. Pga oklara markägarförhållanden när nätet byggdes kan ingen ställas till svars för 
avbrottet. 
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De fibernät som byggdes under perioden 2000 till 2007 utfördes av olika entreprenörer. Varje 
entreprenör har lämnat dokumentation för respektive etapp. Det saknas därför en total, 
gemensam, dokumentation över hela nätet. Ett projekt har påbörjats under 2013 att skapa denna 
dokumentation. Kostnader för det fortsatta abetet ligger delvis i de reparationer och andra 
åtgärder som utförts i nätet och kan ej särredovisas för 2014 
 
Pga förändringar i TV utbudet hos programleverantörerna har vi tvingats addera utrustning för ca 
90TKR 
 
En stor del av den elektronik som finns i stadsnätet är väldigt åldersstigen. Vi har ersatt trasig 
utrustning för ca 60TKR under året.   
 
Pga den utdragna processen, att försöka hitta en ersättare för OpenUniverse och få en gemensam 
lösning för de 10-11 Norrbottenskommunerna som driver stadsnät i kommunal regi, har  
nödvändiga re-investeringar i elektronik ej genomförts de senaste åren. Risken att investera i 
utrustning som den nya samarbetspartnern inte kan hantera kan anses stor. Konsekvensen är att 
majoriteten av den utrustning som finns i nätet måste bytas ut – snarast. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvids-
jaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i 
stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har 
dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga 
arbetsbelastningen.  
Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om 
nät och utrustning. 
Om kommunen ska fortsätta att ansvara för stadsnätet, måste en organisation skapas som klarar 
de ökande kraven på tillgänglighet som stadsnätets kunder kräver. Antingen på egen hand, 
tillsammans med andra kommuner eller vi en extern part. 
 
Ekonomi 
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning.  
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. 
Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
I efterhand har konstaterats att intern intäkt för stadsnätsavgift inte fakturerats med 173 tkr, som 
tillsammans med ovanstående oförutsedda utgifter utgör 550TKR av kostnaderna.  
 
Framtid 
Arbetet med att upprätta ledningsrätter på de fastigheter där kommunen äger infrastruktur 
fortsätter.  
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Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra 
sträckor närmare större vägar. 
Ortssammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i 
stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller 
fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, mark- och snö-
röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter.  
 
Vi avser därför att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger el-nätet. 
Vi har i skrivande stund fått planer från Vattenfall där man avser att under 2015 markförlägga 
delar av el-ledning i Moskosel, Glommersträsk, Kikkejaur och Abborrträsk. Omfattningen är 
oklar ännu. Men uppskattningsvis kan det medföra kostnader på ca. 850TKR. 
 
När det gäller luft till luft arbeten, har IT Norrbotten tillkallat juridisk assistans för att utreda om 
gällande avtal mellan Vattenfall och kommunerna i Norrbotten verkligen tillåter Vattenfall att 
genomföra så långtgående förändringar i näten, när man flyttar luftledningar, att kunna  kräva  att 
nätägaren skall stå för allt material och projekteringskostnad. 
Tvingas vi följa med i luft till luft projekten kan det drabba oss med ytterligare ca 800TKR 
 
Dessutom har Vattenfall nyligen ställt frågan om vi vill hänga opto i en ny kraftledning som dras 
till Storberg. Beräknad kostnad för nyanläggning i luft är ca 1MSEK/mil 
 
Vi har idag åtta ADSL stationer i drift. Dessa är 6år eller äldre. Att ersätta dem med en 
modernare utrustning kostar i storleksordningen 30 tkr/st. För att en sådan investering ska gå 
jämnt upp krävs minst 15 betalande kunder i 5 år/station. De förutsättningarna saknas för flera av 
befintliga stationer. Vår nuvarande DSL-Kontrollutrustning går dessutom inte längre att 
uppgradera, det innebär ytterligare kostnader på ca 150TKR i centralnoden, om vi tvingas 
införskaffa nya versioner av DSL-stationer ute i byarna. 
 
Kostnader för kabelanvisning ökar ständigt. Att bemanna den funktionen är ett stort problem 
sommartid. Dels för att majoriteten av alla markarbeten utförs då och dels för att det under 
semesterperioden är reducerad personalstyrka, på alla förvaltningar. Vi köper till stor del denna 
tjänst av extern part, men även där är bemanningen kraftigt reducerad sommartid.  
 
Telias utbyggnadsplaner av 4G för de områden som täcks av våra ADSL stationer är diffusa, 
däremot har konglomeratet Net4Mobility planer på en kraftfull utbyggnad av 4G i Norrbotten. 
Dessa basstationer kommer i stor utsträckning att kräva fiberanslutning för att få önskad 
kapacitet. Net4Mobility har en uttalad önskan om snabb behandling av dessa plan/byggärenden i 
Norrbottenskommunerna. Tele2 kommer att upprätta en central spridningsnod för sitt mobila nät i 
Arvidsjaur, för att säkerställa redundant anslutning till sina master i området. 
 
Avtalen med kommunikationsoperatören OpenUniverse är förlängt och löper ut i juni  2015 för  
de anslutna kommunerna.  
Förhandling pågår med en extern part, för att så många av Norrbottenskommunera som möjligt 
ska hitta en gemensam hantering av utbyggnad och drift av stadsnäten och 
kommunikationsoperatörsfrågan.  
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Resultaträkning tkr    

 Not 2014-01-01-  
2014-12-31

2013-01-01-  
2013-12-31

Rörelsens intäkter mm  
Avgifter och ersättningar  1 059 1 490 
Övriga rörelseintäkter  255 212
Summa intäkter mm 1 1 314 1 702
  
Rörelsens kostnader    

Material  
Tjänster  -1 131 -1 667
Löner  -309 -330
Övriga kostnader  -2 -6
Projekt  
Avskrivningar 2 -521 -1 033
Rörelseresultat  -649 -1 334
  
Ränteintäkter  0 0
Räntekostnader 3 -70 -134

   
Resultat efter finansiella poster  -719 -1 468
  
ÅRETS RESULTAT 4 -719 -1 468
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BALANSRÄKNING FÖR ARVIDSJAUR STADSNÄT 
	tkr	 Not	 2014‐12‐31	 2013‐12‐31
TILLGÅNGAR	 	
	 	 	
Anläggningstillgångar	 	 	

	 	 	 	

Materiella	anläggningstillgångar	 	
	Byggnader	och	mark,	tekniska	anläggningar	 8	 2	540	 2	947
	Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 0	 0
	 2	540	 2	947
Finansiella	anläggningstillgångar	 	 0	 0
Summa	anläggningstillgångar	 2	540	 2	947

	 	 	

Omsättningstillgångar	 	
	 	 	

Varulager	m	m	 	 	
	Förråd	 	 38	 45
	 	 	
Kortfristiga	fordringar	 	 	
	Kundfordringar	 	 500	 642
	Upplupna	intäkter	och	förutbetalda	kostnader 81	 0
	 	 	

Kassa	och	bank	 	 0	 0
	 	 	

Summa	omsättningstillgångar	 619	 687
	 	
SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 3		159	 4	428
	 	 	
EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 	
	 	 	
Ingående	eget	kapital	 ‐3	886	 ‐2	418
	Årets	resultat	 ‐719	 ‐1	468
	 	
Summa	eget	kapital	 ‐4	605	 ‐	3	886
	 	 	
Långfristiga	skulder	 		 	
	Skulder	till	Arvidsjaurs	kommun	 6 2	540	 3	899
	 Investeringsbidrag 0	
	 	
Summa	långfristiga	skulder	 	 2	540	 3	899
	 	 	
Kortfristiga	skulder	 7	 	
	Internkredit	 	 4	817	 3	458
	Leverantörsskulder	 	 394	 93
	Övriga	skulder	 13	 70
	Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 0	 0
Summa	kortfristiga	skulder	 	 2	985	 3	621
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 3	159	 3 634
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av 
stadsnätet för sin kommunikationslösning har inte debiterats under 2009 och 2010 samt under 
2014. Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   5 år 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 4 Årets resultat 
 
Årets underskott på – 719 tkr (-1 468 tkr år 2013) belastar kommunens egna kapital .  
 
Not 6 Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på 
tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår även 
investeringsbidrag from 1998 till den del som inte överförts till resultatet.  
 
Not 7 Kortfristiga skulder 
 
Interkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för 
driftskostnader. Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen 
pensionskostnad för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar 
 

 
Utbyggnad 
bredband- 

Övertagen 
utrustning

Egenbyggt 
stadsnät SUMMA

 statsbidrag  

     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 1 576 600 2 991 500 3 813 570 8 281 670
Ingående investeringsinkomster 0 -189 000 0 - 189 000
Årets investeringsutgifter 0 0 114 518 114 518
Årets köp 0 0 0 0
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
 1 576 600 2 802 500 3 928 088 8 307 188
     
      
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar -937 260 -2 613 500 -1 695 336 -5 246 096
Omklassificeringar 0 0 0 0
Återförda avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -157 660 0 - 363 436 -521 096
Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 1 094 920 - 2 613 500 -2 058 772 

- 5 767 
192

     
Nedskrivningar     
Ingående nedskrivningar 0 0 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0  
Återförda nedskrivningar 0 0 0  
Omklassificeringar 0 0 0  
Årets nedskrivningar 0 0 0  
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0  
     
Ingående planenligt restvärde 722 200 189 000 2 055 957 2 947 114
Utgående planenligt restvärde 481 680 189 000 1 869 316 2 539 996
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Stödfunktionen 2014 

 

Budget Redovisat Förbrukn Redovisat Förändring 

2014 budget %           2013 % 
700 Ledning 2 187 579 26 572 1 
701 Personal 1 855 846 46 1313 -36 
711 Service 3 432 3 156 92 3 705 -15 
721 Ekonomi 5 433 5 020 92 4 802 9 
73 Löne 2 764 2 715 96 3 040 -11 
76 IT 4 627 5 373 116 4 860 11 
77 Kost 1401-1406 5 965 6 263 105 11 657 -78   

26 262 23 952 90 29 949

Resultat mot budget 2 310
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700 Ledningsfunktionen 
 

Med projekt 

Tkr Inkl projektverksamhet   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  1 758 2 100 119 1 972  7 

Verksamhet 991 1 206 122 989 22 

Summa kostnader 2 749 3 306 120 2 961 12 

         

Intäkter -563 -2 727 485 -2 389 14 

Netto 2187 579 26 572 1 
Periodresultat 1 608 771 

 

Utom Projekt 

Tkr Exkl projektverksamhet   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  1 758 1 288 73 1 151  

Verksamhet 991 344 35 245  

Summa kostnader 2 749 1 632 59 1 396  

Intäkter -563 -1 256 223 -1 176  

Netto 2 187 375 17 220  
Resultat  1 812  1 123  

 

  Projekt 

Tkr Projektverksamhet   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  811 821 -1 

Verksamhet 862 744 16 

Summa kostnader 1 673 1 565 7 

Intäkter -1 471 -1 213 21 

Netto 202 352 -42 
Resultat -202  -352  
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Projektresultat tkr Redovisat Redovisat
2014 2013

4613 Tanzania lärcentra -13,4 2,0
4618 Keep MWANGA Clean 0,1 0,1
4619 Hai District 0,0 0,0
4620 HAI Tourism-Development C 0,6 0,0
4622 Managm & Coordination 0,1 0,1
4623 Local growth serv.produc 0,0 0,0
4624 Healthcare 0,0 0,0
4625 Tanzania ej projektfördelat 229,7 287,4
4626 Luanshya Zambia förstudie -59,8 0,0
4628 REHAB (Tanzania) 45,2 0,0

Total nettokostnad 202,4 352,1
 
Verksamhet 
Ledningsfunktionen består av kommunchef samt internationell projektverksamhet som drivs på 
uppdrag av ICLD. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman och ansvarar för beredning 
av ärenden till kommunstyrelsen samt för kommunens övergripande ledningsfunktion. De 
internationella projekten som genomförs på uppdrag av ICLD har under 2014 bestått av flera 
projekt gentemot Tanzania och Zambia.  
 
Händelser av betydelse 
Den kommunala förvaltningsorganisationen har setts över under 2014. Detta resulterade bl a i att 
Tillväxtenheten upphörde som organisatorisk enhet och att förvaltningsekonomerna numera är 
organiserade under ekonomikontoret i stället för som tidigare under respektive fackförvaltning. 
Vidare har personalenhet och löneenhet slagits samman till ett gemensamt personalkontor. Under 
2014 har arbetet med koncernsamordning fortsatt bland annat genom utvecklingsinsatser för 
koncernledningen.  
 
Ekonomi 
Ledningsfunktionen redovisar ett sammanlagt överskott på 1 608 tkr. Den internationella 
projektverksamheten redovisar ett minusresultat på 202 tkr, vilket beror på en eftersläpning av de 
intäkter som kommunen ska ha för projekten.  
 
Personal 
Personalen har under året bestått av kommunchef samt en projektledare för ICLD-projekten. Den 
ansvariga projektledaren har under 2014 fått andra arbetsuppgifter temporärt, varför en ny 
projektledare tillsatts under samma tid. I personalstaten har även funnits en utredartjänst som 
varit vakant på grund av tjänstledighet och där befattningshavaren nu sagt upp sig. Denna tjänst 
har inte varit besatt under någon del av 2014.  
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Framtid 
Inför framtiden är det fortsatta arbetet med koncernsamordning viktigt. Då 2014 inneburit en del 
organisatoriska förändringar är det nu viktigt att verksamheterna ges möjlighet att verka utifrån så 
goda förutsättningar som möjligt. Kommunen är liten och det ekonomiska utrymmet är begränsat 
Det gäller därför att försöka få verksamheten så effektiv som möjligt utifrån de förutsättningar 
som ges. Under 2015 behöver därför ett fortsatt arbete ske när det gäller utveckling av de 
administrativa stödprocesserna. Behovet av ny digital teknik inom det administrativa området är 
stort. Kommunen behöver till exempel ett nytt digitalt ärendehanteringssystem och ett arbete med 
införande av e-tjänster måste starta.  
 
När det gäller kommunens engagemang i internationella projekt gentemot ICLD så pågår en 
diskussion om hur detta ska se ut fortsättningsvis. Kommunen ser i dagsläget över sin medverkan 
i olika projekt generellt. Från att tidigare ha deltagit i många olika projekt kommer kommunen nu 
att begränsa sitt arbete i projekt till ett fåtal större projekt.  
 
 
Kerstin Olla 
Kommunchef 
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71 Serviceenheten/ Medborgarkontor 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  2 462 2 587 105 2 933 -12

Verksamhet 1 895 1 448 76 1 946 -26

       

Summa kostnader 4 357 4 035 93 4 879 -17

    

Intäkter -925 -879 95 -1 174 -25

       

Netto 3 432 3 156 92 3 705 -15

  

Årets resultat 276 -58 
	
	

Verksamhet 
Inom enheten finns information, reception och växel, nämndskansli samt samisk koordinator. 
Enheten ansvarar också för bland annat varuhemsändning och konsumentrådgivningen som köps 
som tjänst av Arjeplog. 
Växelsamarbetet inom SAMSA (Sorsele, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur) fungerar bra och med 
den gemensamma samordnare som finns i Malå har en stor förbättring skett. Kontinuerliga möten 
och uppföljningar av funktioner och kostnader görs under året.  
Nämndskansliet administrerar alla nämnders sammanträden förutom MBHN och vissa perioder 
är väldigt hektiska. Avsaknaden av bra stödsystem är mycket påtaglig. Detta år, supervalåret, har 
det varit mycket arbete inriktat på de två valen. Valet till Europaparlamentet genomfördes i maj, i 
september var det dags för val till riksdag, landsting och kommun. Det är nämndskansliets 
personal som bistått valnämnden i detta. 
 
Informationsarbetet innehåller många olika delar och är en viktig funktion både internt och 
externt. Kommunens hemsida är en del av vårt ansikte utåt och en utveckling av innehåll, 
funktioner och layout är planerad inför 2015. Införandet av e-tjänster och andra mer interaktiva 
funktioner krävs en uppgradering och ny struktur. Kommunens facebooksida har rönt 
uppskattning och uppmärksamhet. Med över nästan 3500 ”gillare” är den för andra året i rad med 
på ”Topp 10”-listan när man ser till procent av antalet invånare i kommunen.  
Behovet av ett intranät har diskuterats under året men det kan finns andra funktioner som 
fungerar lika bra. 
Informatören är en viktig del av kommunens KRIS-hantering och utbildas kontinuerligt. 
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Samisk förvaltning 
2010 blev Arvidsjaurs kommun en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunen ska 
leva upp till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
Förskola: vid den samiskprofilerade avdelningen Fjärilen på Nyborgs förskola har personalbyte 
inneburit att den samiska verksamheten inte fungerat till 100%. Tillsammans med Malå, Sorsele, 
Storuman, Lycksele, Arjeplogs kommuner anordnades en gemensam studieresa till Jämtland för 
att ta del av hur deras förskoleverksamhet ser ut.  
 
Äldreomsorg: inom äldreomsorgen har en person på halvtid ägnat sig åt olika aktiviteter med de 
äldre (både samer och övriga)inom ramen för Kultur i vården. Efter avslutat projekt blev det ett 
uppehåll under sommaren/hösten men i november beslutades att kulturen och socialtjänsten delar 
på en tjänst för kultur/samisk kultur och omsorg i vården. Kåtan utanför Ringelsta används under 
barmarksperioden men behöver viss förbättring.  
 
Skyltning: näst på tur är Medborgarhuset men efter inlämnad bygglovsansökan meddelas att man 
avvaktar tills en grafisk profil har tagits fram för kommunen, vilket gjort att skyltningen 
avstannat.   
 
Språk: både nybörjar- och fortsättningskurser i umesamiska har hållits. En föreläsning om att 
“återta sitt språk”  ordnades för att öka intresset för det samiska språket.  
Umesamiskan, som är Arvidsjaurs ursprungsvarieten av det samiska språket, är mycket hotad. 
VD för Memrise (en internetbaserad lärplattform) och ett team från Storbritanniens dagstidning 
The Guardian var på besök i Arvidsjaur för att göra videosnuttar att sätta in på lärplattformen. I 
samband med detta hölls en seminariedag kring umesamiskan i Umeå. Arbetet med att godkänna 
ortografin fortgår.  
Tillsammans med Malå kommun har det tagits fram ett “bokmärke” med ett antal umesamiska 
ord/meningar som delas ut för att synliggöra det umesamiska språket.  
 
Kultur: mångfaldsveckan i oktober handlade om minoriteter och HBTQ-frågor och bland annat 
hölls föreläsningar av det samiska ungdomsförbundet Saminuorra och Queering Sapmi på 
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Queeringutställning med föreläsning har hållits på 
Medborgarhuset. Veckan avslutades med en mycket uppskattad och fullsatt kyrkokonsert av Jon 
Henrik Fjällgren.  
En föreställning med Västerbottensteatern “Välviljans pris” har visats i samarbete med 
Arvidsjaurs teaterförening.  
 
Samråd: Arbetet med att se över hur samrådsformerna fungerar i kommunen har påbörjats.  
Samarbete: Arvidsjaur, Arjeplog, Malå, Sorsele, Storuman, Lycksele kommuner samisk 
förvaltning har ökat sitt samarbete när det gäller översättning/kulturaktiviteter eller annat.  
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Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning på samisk förvaltningskommun pga sjukskrivning i början av året och som ej 
kunnat ersättas med vikarie. I övrigt inga avvikelser. 
 
Personal 
Informatör på heltid, två nämndsekreterare på heltid, en kontorsvaktmästare/receptionist på heltid 
och två receptionister/telefonister på 50% respektive 25% tjänst. Samisk koordinator på heltid som 
bekostas fullt ut av statbidrag. Kultur- och fritidschefen har varit personalledare för gruppen.  
Sjukfrånvaron på 5,2 % beror till största delen på en långtidssjukskrivning pga olyckshändelse i 
början av året.  
 
Framtiden 
Information är en komplex och mycket viktig del i en kommuns arbete. Det gäller såväl intern som 
extern information och kommunikation. Till detta behövs olika typer av hjälpmedel och man måste 
följa med i utvecklingen för att synas och höras i det mediabrus som omger oss i samhället. Det 
gäller att välja rätt kanaler för varje situation och till det krävs kunskap. En uppgradering och 
förändring av web kommer att ske under 2015. 
 
Översyn av säkerheten i kommunhuset görs i samverkan med MSB som kan bistå med 
ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. Ombyggnation av entréer och reception skall göras och någon 
form av inpasseringssystem skall troligen införas. 
 
Stödsystem för ärendehantering kommer att införskaffas så snart det är möjligt för att 
effektivisera och förbättra flödet inom administrationen, likaså ett bra lednings- och styrsystem. 
För att möta de kommunala förvaltningarnas önskan om att lära sig mer om den samiska 
kulturen, språket och näringen samt vad uppdraget som samisk förvaltningskommun innebär 
planeras ett antal föreläsningar.  
 
Arbetet med att revitalisera umesamiskan kommer att fortsätta.  
För att få inspiration och kunskaper om samisk verksamhet inom barnomsorgen planeras en 
studieresa.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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72 Ekonomienheten 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  3 785 3 771 100 3 861 7

Verksamhet 3 003 2 674 89 2 396 8

         

Summa kostnader 6 788 6445 95 6 257 7

     

Intäkter -1 355 -1 426 105 -1 455 2

         

Netto 5 433 5 020 92 4 802 9

  

Årets resultat 413 333 
	
	
	

Verksamheten 
Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen och i 
enlighet med god redovisningssed samt bevaka att kommunen bedriver en god ekonomisk 
hushållning. Rapporteringen skall utformas så att informationen kan användas som 
beslutsunderlag för politiker och verksamhetsansvariga.  
 
Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglementen och med iakt-
tagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. Enheten ska 
medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner för uppföljning och 
ekonomisk analys utvecklas. 
 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror samt kommunens ekonomiska redovisning och 
uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekonomisk 
planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första hand till 
kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur 
Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT).  
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Händelser av betydelse 
Fr o m 1 juli har enheten omorganiserats så att de fyra förvaltningsekonomerna därefter hör till 
ekonomikontoret. 
Under året har vi infört scanning av leverantörsfakturor. I samband med detta har utbildning 
hållits för ett 100 tal personer. Vidare har ekonomikontoret även utbildat chefer inom 
Socialnämnden i ekonomiprogrammet. 
 
Ekonomi 
Verksamheten visar ett positivt utfall enheten har förbrukat 413 tkr mindre än budget.  Största 
positiva avvikelsen härrör från lägre verksamhetskostnader.  Dels har priserna i vissa fall varit 
lägre än beräknat och dels har inte planerade åtgärder fått anstå till nästa år. 
 
Personal 
Enheten består av 11 årsarbetare inklusive upphandlare. Härutöver finns en tillfälligt anställd t o 
m februari som arbetar med arkivfrågor. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Inga nyckeltal har tagits fram. 
Mål är att leverera rätt material i rätt tid. Vi ska samtidigt verka för mindre sårbarhet genom att 
minst två individer har kännedom om arbetsuppgifterna samt att ha rutinbeskrivningar. 
Vårt arbete ska präglas av lärande. 
 
Framtiden 
Ny kodplan planeras ha införts till 1 jan 2016. 
Under året införs programvara för budget och prognos. Revisionen har i en rapport påtalat vikten 
av goda verktyg för detta. 
Arbetsrutinerna bygger ännu mycket på en manuell hantering som är tidödande och 
arbetskrävande.  
Vi ska därför se över behov av boksluts-och kalkylprogram i stället för att arbeta i Word och 
Excel. Detta arbete avser system för styrning och uppföljning och planeras under 2015 
Komponentavskrivningar skall genomföras fullt ut under 2015. 
Ett antal styrdokument är aktuella för uppdatering och implementering. 
 
 
Sara Eklund 
Ekonomichef 
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731 Löneenheten 
 

Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  1 972 1 989 101 2 242 -11

Verksamhet 1021 947 93 950 0

       

Summa kostnader 2 993 2 936 98 3 192 -8

       

Intäkter -229 -221 96 -152 45

       

Netto 2 764 2 715 96 3 040 -11

  

Årets resultat 49  22
 
Verksamheten 
 
Lönebearbetning 
Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT samt 
Arvidsjaur Energi med lönebearbetning.  
De flesta av våra anställda har självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss frånvaro 
och extra tid.  
Vi har även ett system som heter WINLAS där vi håller reda på alla anställningsdagar som är 
kopplade till LAS (Lagen om anställningsskydd). Vi jobbar med att komplettera detta system 
med totala anställningsdagar för all personal. 
 
Pensionshantering 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med KPA, 
vilka genomför utbetalningarna.  
Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP som är förvaltare. 
 
Övrigt stöd som utgår från löneenheten 
Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om sjuklönekostnader för personer som 
blivit beviljade särskilt högriskskydd. Ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter 
där arbetsförmedlingen beviljat bidrag har from september flyttats till ekonomienheten. 
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Vi har systemansvaret för rekryteringsverktyg, HR-support, där våra chefer annonserar efter ny 
personal. Man kan här själv följa dag för dag vilka som söker tjänsten och även göra urval på ett 
enkelt sätt. Vi sköter även utbildningen av nya användare i detta system. 
Vi fortsätter samarbete mellan Personalchef och Lönechef med avtalstolkning, lönesättningar, vissa 
förhandlingar, lönekartläggning mm. Detta för att vi inte ska vara så sårbara om någon är borta. 
 
Händelser av betydelse 
Vår systemansvariga har varit sjukskriven från 140217 – 140831, från april på deltid. 140506 
anställde vi en vikarie för denna frånvaro. Planerad pensionsavgång 2015-03-01 av en löneassistent, 
ersättare rekryterad under hösten och den nya personen började 2014-12-04. Ytterligare en 
heltidssjukskrivning på enheten from 141222. På grund av detta så har vår systemansvariga inte 
kunnat arbeta fullt ut med systemansvaret, så här ligger vi efter. När det gäller arkivarbetet så har vi 
inte hunnit med detta alls i år. From 141208 så är Personal- och Löneenheten en egen enhet. 
 
Ekonomi  
Vårt resultat ligger i linje med budget. 
Ser man på helheten så har vi gått plus i år.  
På personalsidan så har vi frånvaro där vi har satt in vikarie så där finns ett minus. När det gäller 
verksamheten så har vi ett plus på grund av att vi inte har åkt på planerade utbildningar. 
 
Personal 
En lönechef, två heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning och en heltid som arbetar som 
löneassistent 50 % och systemansvarig 50 %. En av löneassistenterna är anställd med 
nystartsanställning. 
Vårt sjuktal för denna period är 5,96 %. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
”All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid”, är den målsättning som finns för löneenhetens arbete 
vad avser lönebearbetning. Som det har sett ut under 2014 så har vi inte kunnat leva upp till denna 
målsättning i samma omfattning som tidigare. Detta beror ofta på att det underlag som kommer in till 
oss inte kommer i tid eller inte är fullständigt ifyllt. Vi har på grund av tidsbrist under detta år inte 
ringt runt och hjälpt anställda att rätta i sin självservice där det finns fel. Dessa fel har rättats när den 
anställde hört av sig till oss. 
 
Framtiden 
From 2013 är det taget ett beslut i Ledningsgruppen som trycker på den enskildes ansvar och att det 
innebär att vi inte kommer att gå in och rätta i lika stor utsträckning som tidigare. Detta kommer vi att 
fortsätta med även under 2015. Det finns oro i gruppen eftersom vi inte hinner med alla uppgifter som 
ska göras, för att komma tillrätta med detta så ska vi anställa en person på heltid i sex månader, kan 
eventuellt bli längre. Dessutom planerar ekonomienheten byte av kodplan, detta påverkar 
lönesystemet i högsta grad och innebär ombyggnad av organisationen i programmet samt dagens 
konton på varje person som finns upplagd i systemet (ca 1500 personer) och alla lönearter (ca 200 
st). Om tid och kraft blir över så ska vi påbörja arbetet med att se över våra arbetsprocesser. 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  2 499 2 061 82 2 618 -21

Verksamhet 2 333 2 208 95 2 200 0

       

Summa kostnader 4 832 4 269 88 4 819 -11

    

Intäkter -2 977 -3 423 115 -3 506 -2

       

Netto 1 854 846 46 1 313 -36

  

Årets resultat 1 008 583 
 
Verksamhet 
Personalenheten arbetar huvudsakligen med att ge stöd till alla chefer ute i vår organisation inom 
alla områden för personalfrågor. Arbetsmiljö, arbetsrätt, friskvård, rehabilitering och 
företagshälsovård är exempel på sådana områden. Dels i form av individuellt stöd men också 
genom utbildningar och/eller tematräffar. Vidare ansvarar personalenheten för att teckna 
övergripande avtal med de fackliga organisationerna samt se till att vi som arbetsgivare följer 
lagen om fackliga förtroendemäns intentioner.  
 
Händelser av betydelse 
En översyn av verksamheterna som ligger under Ks påbörjades under årets första kvartal, där 
bl.a. personal- och löneenheten var berörda i första hand. Förslag om ny organisation beslutades 
efter fackliga förhandlingar 2014-12-08. Organisationsförändringen innebär att lönekontoret 
upphör som egen självenhet och blir en del av personalkontoret. Personalchefen blir chef över det 
samlade personalkontoret. Lönechefen behåller sin titel och fortsätter att vara chef över 
lönehandläggarna. 
Samverkansavtalet sades upp av LR, Kommunal och Lärarförbundet under perioden maj-augusti. 
Vid övergripande samverkansgruppens möten efter sommaren fördes gemensamma samtal kring 
förutsättningarna för att teckna nytt gemensamt samverkansavtal, enighet kunde inte nås och 
ledde till att samverkansavtalet upphörde att gälla för samtliga fack 141201. För närmaste 
framtiden gäller istället förhandlingar jml. MBL (Medbestämmandelagen).  
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Under 2014 har vi påbörjat arbetet med att bli mer digitaliserade. Chefshandboken Draftit har 
under hösten byggts upp och lanseras ut till cheferna i januari 2015, den innehåller alla lagar, 
centrala och lokala avtal, den lokala personalpolitiska handlingsplanen, rutiner för rehabilitering, 
m.m. som våra chefer är i behov av att snabbt kunna få svar på. Tanken är att på sikt utveckla en 
medarbetarhanbok.  
 
Ekonomi 
Personalenhetens resultat påverkas av många oförutsedda och icke påverkbara händelser inom de 
ekonomiska verksamheterna för personalvård, fackliga organisationer, företagshälsovård samt 
rehabilitering. På grund av hög arbetsbelastning har den plan som låg för personalenhetens arbete 
2014 reviderats allt eftersom året gått. Bl.a. har vi inte hunnit genomföra någon gemensam 
utbildning till våra chefer, ej heller kunnat prioritera egen kompetensutveckling. Därav oförutsett 
överskott i budget. 
 
Personal 
Två personer har arbetat heltid vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och 
personalchef Ulrica Lundgren. 

 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2015: 
 Genomföra en utbildning i MBL (medbestämmandelagen) för samtliga chefer och 

förtroendevalda. 
 Lönekartläggning 2015, inkl utbildning och ny arbetsvärdering. 
 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna jobba för sänkta 

sjuktal. 
 Utveckla fler arbetsprocesser med inriktning mot digitalisering. I första hand för 

rehabiliteringsadministrationen. 
 
 
Ulrica Lundgren 
Personalchef 
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76 ITenheten 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 

Personal  3 215 3 269 102 3 061 7

Verksamhet 3 000 3 567 119 4 280 -17

       

Summa kostnader 6 215 6 836 110 7 341 -7

    

Intäkter -1588 -1 463 92 2 481 -41

       

Netto 4 627 5 373 116 4 860 11

  

Årets resultat -746  -88
 
Verksamheten 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar både förvaltningarnas och delar av de kommunala 
bolagens IT-stöd och tjänster samt även för system som andra närliggande kommuner använder.  
 
Ekonomi 
Microsoft har höjt priset på en del licenser samt att antalet licenser har ökat, i samband med skolans 1:1 
satsning. Ökade kostnader ca 193 500Kr. 
Vi har även tvingats ta kostnader för utökat antal licenser inom administrationen samt fördyrade 
supportavtal mm för ca 200 000Kr. 
Sedan saknas fakturering av av varor och tjänster till bolagen för ca 145 000Kr som härrör sig från 
avslutade och pågående projekt. 
 

Händelser av betydelse 
Vi har under året avvecklat Windows XP och gått över till Windows 7. Många av våra 
verksamhetssystem stöder ingen senare version av Windows än 7.  
 

Arvidsjaur kommun har beslutat att ingå i en gemensam nämnd för e-tjänster. Nämnden består av 
Norrbottens alla kommuner och får sitt säte i Luleå. Nämnden skall verka för gemensam 
utveckling av kommunernas e-tjänster. Detta får några viktiga konsekvenser för oss: 
- Det är kommunens förvaltningar/verksamheters data som skall göras tillgängliga 

elektroniskt. 
- Den gemensamma nämnden ”gör inte jobbet åt oss” – alla förvaltningar måste själva avsätta 

nödvändiga resurser för att ta del av den gemensamma nämndens arbete. 
- IT spelar en vital roll i genomförandet av detta, bl.a. säker identifiering av medborgare. IT 

avd. måste därför i ett tidigt skede vara delaktig i verksamheternas planering av e-tjänster. 
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Skolans 1:1 satsning har startat. Första omgången av både bärbara datorer och surfplattor har 
rullats ut. 
 
Alla skolor har försetts med trådlöst nätverk. 
 
Vi har bytt ut alla projektorer i konferensrummen, utom fullmäktigesalen. Kostnad ca 15 tkr. 
 
Personal 
IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd.  
 
Under året har IT-avd drabbats av en långtidssjukskrivning. Det har medfört försening av flera 
projekt, samt en del ökade kostnader. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kundnöjdhet: Ingen undersökning genomförd. 
 
Framtiden 
- Det regionala navet, som inryms i den gemensamma e-nämnden planeras kunna ersätta 

nuvarande KIR-system, till en lägre kostnad. Införandet kräver dock noggrann planering och 
test innan skarp drift. 

- Ekonomisystemet kommer att uppgraderas under hösten, samt nya moduler installeras. 

- Upphandling av datorer och ny lagrings/server plattform sker under våren. 

- Utbyggnad av trådlöst i kommunens övriga lokaler, exklusive vården, startar under våren. 

- I och med införandet av Aditro Window, som är en portal för alla Aditros system (löner, 
personal och ekonomi) kommer samarbetet med Skellefteå kommun att påverkas. De tjänster 
som löner köper idag, av vissa arbetsmoment, påverkas inte av detta. Det samarbetet fortsätter 
som vanligt. Men eftersom vi kommer att införa ytterligare komponenter i våra system, som 
inte används av de övriga kommunerna i samarbetet kommer vi att ta hem driften av de delar 
av personec som Skellefteå kommun driftar idag.  

- Alla programvaru leverantörer ändrar sina licensmodeller. Licenskostnaderna kommer att öka 
under de kommande åren, allt annat lika. Vi kommer därför att behöva justera ITs budget 
under 2015 för att parera för de ökande kostnaderna. 

- Verksamheternas införande av e-tjänster kommer att öka belastningen på IT-avd. Det är 
därför viktigt att alla verksamheter planerar och budgeterar för detta i god tid, och att IT 
involveras i ett tidigt skede. 

 
 
Glen Eriksson 
IT chef 
   



 89 (117) 
 

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 

741 Näringslivskontoret 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 
% 

Personal  3 081 3 433 111 3 172 8 

Verksamhet 948 930 98 1 368 -32 

Summa kostnader 4 029 4 363 108 4 540 -4 

Intäkter -792 -1 399 177 -557 151 

Netto 3 237 2 964 92 3 983 -26 

Årets resultat 273 583 
 
Verksamhet 
Näringslivsfrågorna har tidigare organiserats tillsammans med Arbetsmarknadsenheten under 
samlingsnamnet Tillväxtenheten. Fr o m 1 juni upplöstes Tillväxtenheten. Kvarvarande 
tjänsteman avslutade sin anställning 2014-08-31. 
 
Den nya organisationen 
Den 1 juni 2014 formerades ett nytt Näringslivskontor med 1,6 tjänster (1,0 Tf. Näringslivschef 
samt 0,6 Företagsrådgivare) då det tidigare Tillväxtenheten upphörde organisatoriskt.  
Det nya Näringslivskontoret är en projektorganisation under tiden 1/6-14 till 31/5-15.  
 
Uppdraget 
Utifrån den uppkomna situationen koncentrerades kontorets uppdrag till: 
 Återskapa/utveckla relationerna mellan kommun och näringsliv! 
 Stöd till nya etableringar & support till befintliga företag! 
 Söka externa medel via bl.a. EU-projekt! 
 
Arbetsgrupp mellan kommunen och näringslivet i Arvidsjaur 
För att initiera ett nytt och vidareutveckla det tidigare samarbetet med det lokala näringslivet 
tillskapades under juni en samverkansgrupp (Näringslivsgrupp, NLG) som skall belysa och aktivt 
verka för det gemensamma ansvaret att utveckla vår kommun. 
Till gruppen som förutom näringslivskontoret kopplades samtliga lokala 
näringslivsorganisationer (Företagarna, Arvidsjaur Handel samt LRF) samt Arbetsförmedlingen. 
Vid behov kallas övriga kommunala funktioner samt externa aktörer till de månatliga 
sammankomsterna. 
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Första mötet genomfördes 2014.06.17 och därefter har gruppen träffats månatligt. 
Gruppen har successivt utvecklats att även vara ett remissorgan i frågor som är av vikt för 
näringslivet. 
 
Övriga samverkansgrupper 
För att skapa kontinuitet och kunna supportera båda det befintliga företagen och nya företag har 
nedanstående arbetsgrupper formerats,  
 Nyföretagarrådgivning; 
 Arbetet har genomförts i samverkan med Redok AB med support och stöd allt från att 

utveckla idéen, registrering fram till driftstagandet. 
 Etableringsråd/ Etableringsgrupp; 
 Ett etableringsråd utifrån kommunala funktioner med kommunchefen som ordf. har bildats för 

strategiska frågor utifrån tillväxt och utveckling.  För att skapa möjligheten där samtliga 
kommunala funktioner samt de kommunala bolagen har möjligheten att medverka och initiera 
förvaltningsnära frågor har en etableringsgrupp tillskapats. Näringslivskontoret representeras i 
båda arbetsgrupperna . 

 Kompetens och resursråd 
 Ett kompetens och resursråd har bildats bl.a. för att tidigt och i samverkan med NLG-gruppen 

arbeta för att möta efterfrågan på personal och personal med rätt kompetens.  
 
Nyföretagandet 
Under perioden 1/6 till 30/11, 2014 och inom ramen för arbetet tillsammans med Redok AB har; 
 9 Enskild näringsidkare och 6 Aktiebolag startats och  
 2 Enskild näringsidkare och 3 Aktiebolag är under process 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generationsskiften/omregistrering från enskild näringsidkare till aktiebolag 
Under perioden 1/6 till 30/11, 2014 och inom ramen för arbetet tillsammans med Redok AB har; 
 3 företag ombildats till aktiebolag samt 
 1 generationsväxling genomförts 
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Etableringar i Arvidsjaur 
Motsvarande tid har; 
 5 nyetableringar skett i kommunen inom olika branscher 
 
Företags- och investeringsstöd 
Näringslivskontoret i samverkan med Redok AB har under perioden ansökan till Länsstyrelsen i 
Norrbotten om företags- och investeringsstöd; 
 5 ansökningar inlämnade, 4 svar alla godkända så långt  
 Ytterligare 3 ansökningar är under process 
 
Genomförda aktiviteter lokalt i Arvidsjaur 
Arbetet under perioden har koncentrerats till: 
 Riktat nyföretagarstöd inom ramen för Entreprenörcentra/ALMI samt tidig idéutveckling 
 Stöd till befintliga företag samt konsultationer utifrån företaget egna önskemål 
 
Övriga aktiviteter för näringslivets utveckling 
 Medverka till att utarbeta en skyltpolicy, ett utvecklingsarbete utifrån behov och önskemål 

från näringslivet 
 Integrera olika kommunala funktioner utifrån ett helhetsåtagande gentemot näringslivet 
 Upparbeta goda relationer med finansiärer 
 Arbeta med Tillväxtprogrammets och den framtida Näringlivsplanens utformande 
 
Regionalt arbete 
 Invest in Norrbotten 
 Arvidsjaurs kommun är en av två pilotkommuner inom Invest in Norrbotten som tillsammans 

med bl.a. Business Sweden aktivt arbetar för att skapa relationer till internationella investerare 
in till det befintliga näringslivet  

 Norra Lapplands Affärsutveckling 
 Arvidsjaur deltar som en av sex kommuner i arbetet med att utforma en strukturfondsansökan 

(EU-medel) inför perioden 2015-17. Fokus är lokal tillväxt. 
 Akademi Norr  
 Ett tidigare långsiktigt arbete vidareutvecklas utifrån de fördelar som föreligger för det lokala 

Lärcentrat och som en av utförarna för det arbete som framkommer bl.a. inom kompetensrådet 
 Etableringar och samarbete med LTU 
 Relationer till LTU har vidareutvecklats då flera nya etableringar och befintliga företag har 

önskemål om ett närmare samarbete med LTU och LTU Affärsutveckling 
 Länsstyrelsen  
 Goda relationer till Länsstyrelsen och Tillväxtverket är upparbetade företrädesvis till 

Näringslivsavdelning och EUs 4 fonder 
 ALMI/Partnerinvest har engagerats vid externa investeringar  
 Ett nära samarbete med kommuner i Norrbottens Län har skett bl.a. via Kommunförbundet 

Norrbotten samt åtskilliga kontakter har tagits med Skellefteå kommun 
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 Swedish Lapland 
 Inför en ny ansökan till Tillväxtverket för perioden 2015-17 har ett nära samarbete skett främst 

med den lokala turistbyrån 
 Arbetsförmedlingen 
 Utifrån Arbetsförmedlingens roll avseende personalrekrytering lokalt och extern sker idag ett 

nära samarbete 
 
Internationella projekt 
Arvidsjaur kommun genomför partnerskapsprojekt inom ramen för ICLD´s verksamhet. 
Verksamheten är en del av det svenska biståndet och finansieras till 100% via SIDA. 
 Tanzania, Kilimanjaro Region Mwanga Distrikt. Lokala företag är medverkande. 
 Tanzania, Kilimanjaro Region HAI Distrikt. Lokala företag är medverkande. 
 Zambia, Copper Region Luanshya Distrikt. Lokala företag är medverkande. 
 
Övriga aktiviteter 
Som ett led i att tillvarata och utveckla det lokala näringslivet har kontoret genomfört och 
medverkat i bl.a. 
 Företagskontakter 
 Företagarnas styrelsemöten 
 Arvidsjaur handel styrelsemöten 
 Företagsbesök 
 Företagsfrukostar 
 Samarbeten kring evenemang etc. 
 Planera & genomföra kompetens-stärkande möten 
 Seminarier för ökad kunskap om de olika EU-programmen 
 Aktivt stötta kampanjen handla 110 % lokalt 
 
Intressanta utvecklingsprojekt  
Flertalet mycket intressanta utvecklingsprojekt pågår inom kommunen 
 BKM SWEDEN AB 
 Etablering ute på flygplatsen som ett administrativt och ekonomiskt nav för verksamhet i 21 

Europeiska länder. Viss produktion kommer även att ske vid företaget. 
 FLYGPLATSEN 
 Utbyggnaden av flygplatsen och den service som kan erbjudas för bl.a. företag inom biltest 

samt besöksnäring kommer att vara central för utvecklingen 
 LAVER/EVA fyndigheten 
 En gruvetablering inom kommunen kommer att tillföra många nya möjligheter. Utifrån de 

planer som idag presenteras kan en gruva i Laver öppnas med drift 2020. 
 TÅGTEST 
 Ett projekt som basera på redan tidigare investering av järnväg mellan Jörn och Arvidsjaur 

skulle inte enbart under uppbyggnaden men även efter driftstagande innebära mycket stora 
möjligheter för Glommersträsk och centralorten. 

 BÄRKRAFT/LIVSMEDEL m.fl. 
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Kommunen är starkt tjänsteproducerande och inom såväl privata som den offentliga sektorn,  i 
olika former så sysselsätter den flest människor i Arvidsjaurs kommun. Stora näringar i 
kommunen är besöksnäringen och olika näringsgrenar inom skog och trä. Bland de offentliga 
arbetsgivarna, utöver kommun och landsting, kan nämnas Arméns Jägarbataljon, 
Arbetsförmedlingens Kundtjänst, Kriminalvårdens transporttjänst och Fortifikationsverket.  
Arvidsjaurs kommun utgör också ett attraktivt boende för arbetskraft inom regionens 
expanderande gruvindustri. 
 
Nuläge 
Arvidsjaur kommuns näringsliv präglas av många små företag (upp till 25-30 anställda) med 
stark tillväxtpotential utifrån bl.a. vintertestverksamhet och den tillhörande besöksnäringen. I 
kommunen finns dessutom flera spetsföretag inom vitt skilda branscher som verkar på en 
nationell och internationell marknad. Arvidsjaurs handel och serviceföretagen är en stark 
bidragande faktor till kommunens attraktivitet och erbjuder dessutom många arbetsmöjligheter. 
 
Det stora intresset som finns från ett flertal internationella företagare/entreprenörer att etablera 
sig i kommunen kommer att ytterligare förstärka bilden av Arvidsjaur som en ”knutpunkt” för 
utveckling där flygplatsen har en central roll. 
 
De många nya företag som startat under 2014 fram till idag visar på att det finns framtidstro och 
det så viktigta entreprenörskapet samt att det finns möjligheter att starta företag inom många 
branscher. Flertalet av dessa ser ökningen inom besöksnäringen kopplat till testverksamheten 
som underlag för sina tjänster och service. Samtidigt erbjuder vår kommun en unik natur, god 
infrastruktur och en aktiv handel vilket har varit framgångsfaktorer för att nya företag etablerat 
sig i Arvidsjaur. 
 
Men, vad vore näringslivet utan de redan verksamma företag inom tjänstesektorn, producerande 
företag och handeln som måste ses stommen varifrån vår kommun kommer att utvecklas och 
växa. Många företag bedriver också en utveckling som kan liknas med spjutspetsar inom sina 
branscher. 
 
Nu i december inväntar vi en mycket intressant period där testindustrin bokstavligen invaderar 
Arvidsjaur tack vare ett mottagande och utbud av tjänster som uppskattas av internationella 
företag. Dessutom innebär denna verksamhet många möjligheter för närliggande verksamheter 
och handeln och är ett gott exempel på vikten av utveckling och kreativitet för att klara 
internationell konkurrens. 
 
 
Stina Johansson 
T.f näringslivschef 
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744 Arbetsmarknadsenheten 
 
Tkr 2014 2013 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 
budget % 

Redovisat 
 

Förändring 
mellan åren 

% 
Personal 17 251,0 18 264,1 106 18 583,6 -2
Verksamhet 8 510,5 8 377,4 98 8 626,6 -3
Interna hyreskostnader 1 379,5 1 379,5 100 1 309,9 5
Summa kostnader 27 141,0 28 021,0 103 28 520,1 -2
Intäkter -24 382,0 -24 814,4 102 -25 808,5 -4
Internhyror     
Summa intäkter -24 382,0 -24 814,4 102 -25 808,5 -4
Netto 2 759,0 3 206,6 116 2 711,6 18
        
Totaler 2 759,0 3 206,6 116 2 711,6 18

Avvikelse mot budget 447,6
 
Verksamhet 
Arbetsmarknadsenheten som vid årets ingång ingick som en del i Tillväxtenheten, sorterar efter 
den omorganisering som inleddes under våren 2014, nu vid årets utgång, direkt under KS som 
en egen fristående enhet. Arbetsmarknadsenheten omfattar Idéum, ensamkommande 
flyktingbarn, OSA, instegsjobb, feriearbeten, flyktingmottagning.  
 
Nedan följer en liten fördjupad beskrivning av Arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter 
 
Offentligt skyddat arbete (OSA): Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning (Soc) och 
Arbetsförmedlingen (Af) samverkar, där personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 
funktionsnedsättning erbjuds anställning inom kommunen.  Detta ger totalt 4 
heltidsanställningar. 
 
Feriearbetande ungdomar: Administration, utbildning och fördelning av 
kommunens/föreningars sommarjobb till ungdomar. 
 
Idéum: Centrum för enheten. Innehållande bl.a. administration, praktiksamordning, snickeri, 
Kaos-styrka (samhällsnära tjänster), samt utbildning. Avtal med Arbetsförmedlingen. Uppdrag 
mot näringsliv, föreningar och kommunala förvaltningar. 
 
Flyktingmottagning: Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om ett 
mottagande av 10 personer/år. 
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Ensamkommande barn: Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
Verksamheten är fördelad dels på 2 olika HVB hem (Kråkan, Korpen), Utsluss med 
träningsboende samt 18 + verksamhet (ungdomar 18-21 år) med lägenheter på samhället. Avtal 
med Migrationsverket om totalt 20 boendeplatser.  
  
Ungdomar/In: Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag bl.a. från organisationer 
i Tyskland, England, Italien, Portugal och Ungern.  
 
Ungdomar /Ut: Sändande av ungdomar för praktik och utbildning ut i Europa. I samarbete med 
Sandbackaskolan. 
 
Instegsjobb: Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar inskrivna 
vid SFI; ns slutfas erbjuds anställning inom kommunen, totalt 4 helårs tjänster. 
Detta verkar studie- och yrkesvägledande bl.a. med inriktning mot kommunens omsorgssida 
med framtida pensionsavgångar som en av målindikatorerna.  
 
Händelser av betydelse 
 
Arbetsmarknadsenheten: Stor omorganisation angående tillhörighet. Enheten går 
organisatoriskt från att vara en del av Tillväxtenheten, till att vara en självstående enhet liggande 
under kommunstyrelsen och kommunchef. 
Den kraftiga neddragningen av budgetram (-30%) inför 2014, har på ett påtagligt sätt påverkat 
hela enhetens arbete. Konsekvenserna av de förändrade förutsättningarna kommer att få full 
effekt först under 2015.   
 
Norrsken: Socialfondsprojektet tillsammans med Piteå kommun som projektägare. Avslutades 
2014-08-31. Metoden att lotsa inskrivna deltagare att hitta sin egen individuella väg till studier 
och arbete utifrån särskilda behov och förutsättningar, vilket har resulterat i att 89 % av de som 
upprättat en handlingsplan gått till studier och arbete. Det har resulterat i en mycket stor 
inverkan på kommunens försörjningsstöd. Arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen att ta 
med sig gjorda erfarenheter och vinster av projektet, in i de framtida gemensamma uppdragen 
har pågått under hela hösten. 
  
Ensamkommande flyktingbarn: Efter en lång rekryteringsprocess startartade den nya 
boendechefen sitt uppdrag 2014-08-18. Hela boendet Kråkan har under hösten flyttas till lokaler 
belägna i Borgargården. Nytt avtal förhandlas och förbereds med Länsstyrelsen inför 2015. 
 
Flyktingmottagningen: Integrationsarbetet fortsatt lyckosamt. Andelen personer som går mot 
jobb och utbildning främst kopplat mot omsorg, transport och skogsnäringen är fortfarande hög. 
Den unika utbildningssatsningen i samarbete mellan Arvidsjaur kommun, Arbetsförmedlingen 
och Migrationsverket/bosättningssektionen går ut på att rusta våra nyanlända för främst det 
lokala kompetensbehovet och inleds med att Bosättningssektion erbjuder utlandsfödda med god 
studievana och intresse för vissa utbildningar/tjänster möjlighet att komma till Arvidsjaur.  
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Vid ankomst till Arvidsjaur startar SFI och yrkessvenska.  Den planerade yrkesutbildningen sker 
i samverkan med ett instegsjobb. Avtalet om 10 platser årligen uppfylls. Vidare så sker en stor 
tillströmning av sk. anhörighetsbosättning (ABO) till vår kommun. Orsaken till detta är 
tillgången på lediga lägenheter och det goda rykte Arvidsjaur har bland målgruppen. Detta 
innebär att det vid årslutet finns 64 personer inskrivna inom verksamheten. 
 
Ekonomi 
 
Avvikelser på kostnadssidan/personal: 
 Större antal ferieungdomar gick till jobb än tidigare år.  
 Resursförstärkning på flyktingsidan p.g.a. av stor inskrivning. 
 Överinskrivning OSA.  
 
Avvikelser kostnadssidan/verksamhet: 
 Lyckat processarbete med anledning av ramnedragning. 
 Stängning av köket på Idéum. 
 Större interna kostnader till förmån för BUN. Orsak: fördubbling av antalet inskrivna till 64 st 

inom flyktingmottagningen. 
 
Avvikelser på intäktssidan: 
 Lägre beläggningsgrad ensamkommande, bl.a. på grund av flytt av Kråkan till Borgargården 
 Bokningar av intäkter inför bokslut, upptaget 80 %  
 
Personal 
 
Flyktingmottagning: Resursförstärkning på grund av fördubblad inskrivning.  
Feriearbeten: Högre andel än tidigare år, går till jobb. 
Idéum:1 tjänst vid kök/reception tas bort 
Ensamkommande flyktingbarn: Boendechefstjänst vakant 6 månader. Nu tillsatt. 
   
Sjukfrånvaro 2014 2013 
AME % % 
Ansvar   744 2,99 2,97 
Ansvar 7441 6,76 6,80 
Ansvar 7443 3,47 3,45 

 
Måluppfyllelse och kvalité inklusive nyckeltal 
En granskning av i vilken utsträckning enheten uppfyller sitt lagstadgade uppdrag kan vara 
något vanskligt, eftersom det fattas nyckeltal för att kunna göra denna typ av bedömning. Ett 
försök till bedömning utifrån de genomförda besiktningarna (anmälda och oanmälda) som 
genomförts av under året av Socialstyrelsen, så kan konstateras att de anmärkningar som 
framkommit varit av ringa karaktär och kunnat regleras/slutredovisats utan några större insatser 
ekonomist/strukturellt.  
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Beslut från sista inspektionen var att verksamheten ensamkommande flyktingbarn i ” alla större 
väsentligheter uppfyllde för verksamheten nödvändiga lag och förordningskrav, varvid 
beslutande ej såg nödvändigt att infodra eventuellt förtydligande eller kompletteringar”.  
 
Måluppfyllelse 
 

2014 2013 Mål 
Beläggningsgrad ensamkommande 16,1 st 16,4 st 20,0 st 
Mottagna flyktingmottagning 10 st 10 st 10 st 
Inskrivna flykting mottagning 64 st 32 st.  
Deltagare till arbete och studier (44 pers) 89 % 94% 50% 
Öppet arbetslösa kommun 178 st 186 st 0 st 
 
Framtiden 
 Stabilisera enheten mot uppställda mål 
 Nya avtalet med Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn innebär att antalet asyl 

platser höjs från 5 till 7 platser och totala antalet boendeplatser höjs från 20 till 38 stycken. 
 Nya utbildningssatsningar inom etableringssidan, med restaurangsidan som målbild. 
 Nya programperioden inom Sociala fonden inleds, med nya utlysningar 
 Utslussverksamheten utvecklas och införlivas in i ordinarie boenden.  
 Arvidsjaurs trafikskola läggs under enheten. 
 
 
Bengt Norén 
Chef arbetsmarknadsenheten 
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3 Fritids och kultur 
 
Tkr   2014   2013   
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr    i 

%

Personal  6 444 6 190 96 5 909 5

Verksamhet 2 738 2 942 107 2 366 24
Internhyror, kap kostn 6 877 6 877 100 7 014 -2
  
Summa kostnader 16 059 16 009 100 15 289 5
  
Intäkter -1 528 -1 679 110 -1 700 -1
  
Netto 14 531 14 330 99 13 589 5
      
Periodens resultat  201    
 
Verksamhet 
Allmänkulturell verksamhet för vuxna tillhandahålls främst genom föreningslivet men det som 
riktar sig till barn och ungdomar genomförs till stor del av kommunen eftersom det i princip inte 
finns några kulturföreningar med verksamhet för denna målgrupp. En stor del av utbudet ges 
inom förskola och skola. 
 
Bibliotekets verksamhet regleras i bibliotekslagen som har skärpts och både utlåning och 
besökandet har ökat något Utlåningen på alla bibliotek uppgår till 50 782 vilket är en marginell 
minskning från föregående år. Det som minskat mest är skolornas lån från folkbiblioteket samt 
utlåningen av AV-medier vilket innebär att utlåningen av böcker, både till barn och vuxna har 
ökat. Besökandet har ökat med 9% och uppgår till 36 318 besök. Till viss del beror detta på 
förtidsröstningen till de båda valen men de allmänna besökarna har blivit fler. 
 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för olika typer av verksamhet som genomförs av 
föreningar, företag eller privatpersoner. I källarplanet finns föreningslokaler av olika storlek  och 
from hösten har fd Galaxens lokaler börjat hyras ut. Nyttjandet har uppgått till 833 tillfällen på 
bägge planen och då skall noteras att från mitten av maj till mitten av augusti är det mycket få 
uthyrningstillfällen. 
 
Biografverksamheten erbjuds två-tre kvällar per vecka plus matinéer och dagbio. Tyvärr har 
besökssiffrorna på kvällsbion gått ner medan besöken på både matinéer och dagbio ökar. Snittet 
ligger på 40 besök per kväll. 
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Kulturskolan ingår numer i den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen ”Humlan” där personal 
från olika förvaltningar och föreningar/organisationer arbetar för att tillsammans med 
ungdomarna själva skapa en bra verksamhet. En viktig del i verksamheten är integration. 
Kulturskolan är tillgänglig för alla åldrar men mötesplatsen för ungdomar från 13 år upp tom 25 
år. Totalt har 427 barn- och ungdomar deltagit i den organiserade verksamheten. På mötesplatsen 
har besökandet legat på allt mellan 15-70 per kväll men snittet på högstadiekvällar är högre än på 
gymnasiekvällar. 
 
Föreningarna får ekonomiskt stöd för verksamhet som riktar sig till barn och ungdom upp tom 20 
år, till utomhusbassänger och till skötsel av skoterleder. Detta år gavs även ett extra stöd för 
föreningar som sköter och utvecklar kulturmiljöer i kommunen. Totalt 466.0 har fördelats. Utöver 
detta ges stöd till ungdomar som arrangerar för ungdomar med 25.0 tkr. Alla föreningar får nyttja 
kommunala lokaler utan kostnad. 
 
Händelser av betydelse 
Den nya mötesplatsen Humlan för ungdomar invigdes i slutet av augusti med ett öppet hus där de 
nya lokalerna och verksamheten visades upp. Resten av helgen blev en aktivitetshelg för den 
grupp ungdomar som varit med och forma den nya mötesplatsen. 
Översyn av det fritidspolitiska programmet har pågått och man har främst arbetat med insamling 
av kunskap genom medborgardialoger. 
 
Ekonomi 
Intäkterna har blivit högre än beräknat främst beroende på projekt som beviljats under året. Lägre 
kostnader på personal genom föräldraledigheter, lönebidrag samt vissa förändringar inom 
verksamheter, bl a köps dansverksamheten i kulturskolan som tjänst men var budgeterad som 
personal. 
 
Personal 
Personalen uppgår till 17 personer som delar på 13,8 tjänst plus timanställd personal. Sjukfrånvaron 
uppgår till 1,96%, i hela kommunen ligger den på 6,13%. 
 
Framtiden 
Fritidspolitiskt program är under framtagande och skall färdigställas under 2015. 
Biblioteksplanen skall revideras under första halvåret. 
Bidragreglerna skall ses över. 
Behovet av att stödja föreningarna i kommunen är viktigt för att kunna erbjuda den bredd vi önskar 
och på så sätt bidra till en attraktiv livsmiljö och gynna tillväxten i kommunen. 
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Måluppfyllelse 
 
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 
Deltar i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida). Ordnar aktiviteter och 
arrangemang som främjar mötet mellan nyinflyttade och de som redan bor här; tex dagbio med 
fika, bokcafeér, berättarkvällar, mötesplatsen för unga, öppen scen. 
 
Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas 
I alla kulturella beslut som rör barn och ungdomar tillfrågas kulturgrupperna på Fridhemsskolan 
och Sandbackaskolan. Elever från dessa grupper deltar också i utbudsdagar och röstar fram det 
kulturutbud som Arvidsjaurs kommun ger till målgruppen.  Kultur- och fritid ger ungdomar 
ekonomiska resurser för att arrangera kultur för andra ungdomar – UPP 
(Ungdomsprojektpengar). Under året har filmklubb och bokklubb ordnats för mellanstadiebarn. 
Personal från kultur-fritid deltar på demokratidagen för hög- och mellanstadiet. 
 
Öka antalet sektorsövergripande projekt/samverkan över kommungräns/förvaltningar/bolag 
Demokratidagen (olika förvaltningar), Kultur i vården (Kultur och Fritid, Sociala, Landstinget), 
Nätverk – musiker i Arvidsjaur (Kultur och Fritid, Barn- och ungdom, Arvidsjaurs församling), 
Nätverk Kulturskolor i Norrbotten, Skolans kulturutbud , Kommunträffar med NLL, Disco, nytt 
fotoarkiv i samverkan med Malå, Sorsele och Arjeplog, Mångfaldsveckan med församlingen, 
olika förvaltningar, studieförbund och andra organisationer, Humlan – möteplats för unga. 
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13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr  2014  2013  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr  
i %

Personal  0  

Verksamhet 565 472 85 142 

Internhyror, kap kostn 0  

  

Summa kostnader 565 472 85 142 

  

Intäkter 0  

  

Netto 565 472 85 142 

  
Periodens resultat 93  
 
Verksamhet 
Stödet till föreningar och organisationer regleras i kommunens bidragsbestämmelser där barn- 
och ungdomar upp till 20 år är prioriterade. Föreningsstödet för idrott har fördelats och betalas ut 
kontinuerligt under året. Summan uppgår till 221.0 tkr vilket är 65% av budgeterade medel och 
fördelad på 14 föreningar. För övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet avsätts 35% 
av budgeterade medel och 38.0 tkr har beviljats de sex föreningar som lämnat in ansökan.  
Kommunen avsätter även medel för skötsel av skoterleder och utomhusbassänger. Två föreningar 
har beviljats stöd för drift av utomhusbassänger, totalt 100.0 tkr och stödet till skoterleder har 
beviljats, tre föreningar som delat på 32,3 tkr. 
 
Kommunstyrelsen avsatte 75.0 tkr för att bevara och utveckla kulturmiljöer i kommunen. Dessa 
pengar fördelades efter ansökan på de fem föreningar som förvaltar värdefulla kulturmiljöer i 
kommunen. 
 
Arbetet med det fritidspolitiska programmet är igångsatt och arbetsgruppen har genomfört 
medborgardialog för att samla in kunskap om vad medborgarna önskar. 400 slumpvis utvalda 
personer i åldern 15-80 år inbjöds till dialogen. Tyvärr så kom endast ett 15-tal personer men 
dialogen genomfördes och kan ge en viss inriktning på vad medborgarna önskar. Ytterligare 
dialoger har genomförts, denna gång riktade till specifika åldersgrupper. Arbetet har tillviss del 
avstannat med anledning av ny mandatperiod och oklar politisk tillhörighet för kultur- och 
fritidsfrågorna. 
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Personal 
Utskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare. 
 
Händelser av betydelse 
Staten har höjt åldern för den statliga delen av LOK-stödet och kommunens regler för 
verksamhetsstöd är kopplade till detta så anpassning måste göras så att bidrag utgår för 
verksamhet riktad till unga tom 25 år.  
 
Ekonomi 
I årets budget ligger alla bidrag, därav den stora ökningen från 2013. Delar låg under ansvar 3 
tidigare. Budgeten har utökats med 75.0 tkr efter beslut om ett extra anslag till föreningar som 
förvaltar kulturmiljöer. 
 
Framtiden 
Det fritidspolitiska programmet kommer att göras om och detta kommer att påverka hur 
verksamheten skall bedrivas och hur medel skall fördelas. Troligen klart under 2015. 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2014  2013  

 Budget Redovisat Förbr i 
%

Redovisat Förändr  
i % 

Personal  1 553 1 701 110 1 492  

Verksamhet 982 715 54 849  

Internhyror, kap kostn 4 260 4 260 100 4 280  

   

Summa kostnader 6 795 6 678 94 6 621  

   

Intäkter -458 -520 113 -468  

   

Netto 6 337 6 156 92 6 153  

   
Periodens resultat 181   
 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten består av arrangemang och aktiviteter inom områdena konst, 
teater, musik, dans, film, folkbildning och kulturmiljövård. En stor del av verksamheten 
genomförs av det civila samhället och Norrbottens Kulturplan och det fritidspolitiska programmet 
samt politiska mål anger inriktningen för arbetet. Kommunens roll är att inspirera, stödja och 
samordna olika typer av aktiviteter. Stödet består av tillhandahållande av lokaler utan kostnad, 
sammanställande av kulturkalender och ibland att delta som medarrangör och medfinansiär. 
Den egna verksamheten är till största delen inriktad på barn- och ungdomar som ges möjlighet till 
eget skapande, ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang och förutsättningar att vara med och 
påverka eller arrangera själv. Under 2014 har en pott pengar kunnat avsättas för att stödja olika 
angelägna aktiviteter/arrangemang. Se statistik i bilaga 1. 
 
Kulturgrupperna på högstadiet och gymnasiet besöks regelbundet under skolåret och täta 
kontakter med elevråden upprätthålls. Stödformer för ungas eget arrangerande finns och 
kommunens ungdomsprojektpengar, UPP, har beviljats till olika typer av arrangemang. Till dessa 
har även stöd från landstinget sökts och i vissa fall beviljats. 
 
Ungdomsinflytandefrågor har delvis hamnat på kultur-fritid och den demokratidag som 
genomfördes i januari planerades med barn- och ungdomskulturchefen som ansvarig. Det 
operativa ansvaret ligger på Hälso- och trygghetsrådets barn- och ungdomsgrupp med 
representanter från olika verksamheter. 
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Akademi Norr erbjöd äldre ungdomar sommarjobb som unga kommunutvecklare för att 
undersöka hur unga i åldern 13-25 år vill utveckla sin kommun. Med resultatet från LUPP-
undersökningen, intervjuer och facebookgrupper har tre unga män arbetat med att ta fram det 
viktigaste för kommunen att utveckla. Resultatet finns redovisat i en broschyr och kommer att 
föredras för politiker och tjänstemän. 
 
Kultur i vården bedrivs utifrån tesen att alla har rätt till kultur och i och med ett åldrande med 
vissa svårigheter eller särskilt boende är det nödvändigt att anpassa utbudet till detta. 
Verksamheten har bedrivits i samverkan med projektet ”Kultur för äldre” som haft stöd från 
staten. Projektet avslutades sista mars men ordinarie aktiviteter fortgår. Fler deltagare har 
tillkommit under 2014 och vikten av att hitta rätt verksamhet för olika grupper är av största vikt 
och man provar sig fram på olika sätt. Gruppernas sammansättning har också stor betydelse för 
hur en verksamhet fungerar och bäst blir det när man blandar ”mentalt” friskare med dementa. 
Vid mätningar i Kkik får Arvidsjaur goda betyg när det gäller det sociala innehållet inom 
äldreomsorgen och kultur - fritids insatser har stor del i detta. Förändrade boendeformer har gjort 
att önskemål om fler aktiviteter har ökat och dessa tillgodoses så långt det är möjligt. I december 
gick socialnämnden och kultur-fritid ihop om en gemensam anställning på 50% för sortsatt arbete 
med kultur i vården, speciellt inriktad på uppsökande av den som inte kan delta i gemensamma 
aktiviteter samt med samisk inriktning. 
 
Problemen med Arvidsjaurs Fotoarkiv består men det projekt som skissats på har gått framåt. De tre 
grannkommunerna Arjeplog, Sorsele och Malå har alla gått med i projektet och ansökningar har 
skickats till Sametinget, Norrbottens Läns landsting, region Västerbotten och Framtidsbanken. 
Beslut väntas i början av 2015. 
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet har startat och den arbetsgrupp som utsågs har 
på olika sätt samlat in kunskap om vad medborgarna önskar. Förhoppningen är att under 2015 kunna 
ha ett nytt program klart men en ny mandatperiod och osäkerhet om politisk tillhörighet har gjort att 
arbetet delvis avstannat. 
Den nya kreativa mötesplatsen som öppnade i augusti har blivit ett viktigt nav i arbetet med och för 
ungdomar inom kultur - fritid med inriktning att vara just en mötesplats för unga men också för 
olika typer av aktiviteter som kan generera nya tankar och verksamheter. Med den fina blandning av 
kompetenser som skall arbeta ihop och inriktningen mot integration räknar vi med en uppgång på 
besökande och deltagande i kulturskolan. 
 
Ekonomi 
Högre personalkostnader pga projekt som bedrivits med externa intäkter och som ej var kända vid 
budgetens fastställande. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef, tillika bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef, samordnare för kultur i 
vården samt assistent för fotoarkivet, totalt fyra personer som delar på tre heltider. 
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Framtiden 
Stödformer för föreningar kommer sannolikt att förändras men det är för tidigt att säga hur. En 
utökning av stödet till att även omfatta verksamheter riktade mot vuxna skulle kunna bli aktuell. 
Dialogen runt det fritidspolitiska programmet blir viktig samt naturligtvis fördelningen av 
budgetram till kultur - fritid. Fritiden blir allt viktigare för människor och många har detta som 
utgångspunkt för sitt val av bostadsort, bl a så tittar man ofta noggrant på vad barnen kan göra på 
sin fritid.  
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32 Bibliotek 
 
32 Bibliotek   2014   2013 

  Budget Redovisat

Utfall mot 
budget 
(%) Redovisat 

Förändr 
i % 

Personal  2 226 1 942 87 2 064 -6 

Verksamhet 549 702 128 701 0 

 Interna hyreskostander 1009 1009 100 1 026 -2 

Summa kostnader 3 784 3 653 97 3 791 -4 

       

Intäkter -145 -163 112 -82 98 

       

Netto 3 640 3 490 96 3709 -6 

      

Årets resultat  149    
 
Verksamhet 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 
lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Uppdraget är att: 
- vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
- särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
- ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning. 
 
De prioriterade grupperna i den nya lagen är: 
-personer med funktionsnedsättning, 
-personer med annat modersmål än svenska, 
-nationella minoriteter. 
 
Grundläggande kvalitetskrav har införts när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och 
tjänster - det ska präglas av allsidighet och kvalitet. Samverkan poängteras i den nya lagen liksom 
ansvaret för de prioriterade grupperna som gäller för alla bibliotek. 
Biblioteksplaner skall finnas i varje region och i varje kommun. I Norrbotten pågår arbetet med 
den regionala planen som skall ligga till grund för arbetet i kommunerna. Den biblioteksplan som 
gäller för vår kommun revideras. 
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I kommunen finns ett huvudbibliotek och en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. På 
alla skolor finns skolbibliotek samt ett förskolebibliotek på den största förskolan. Genom avtal 
sköter folkbibliotekspersonalen alla skolbibliotek och svarar för inköp och utveckling i nära 
samarbete med skolorna. 
Tjänsten som barn- och skolbibliotekarie delas mellan skolan och folkbiblioteket. 
 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och ungdomar: 
Föräldrar till kommunens nyfödda har fått information från biblioteket om språkutveckling samt 
en inbjudan att komma och hämta ”Barnens första bok”. Barnbibliotekarien har besökt 
Arvidsjaurs församlings babyrytmikgrupp för att prata med föräldrarna om språkutveckling och 
bibliotekets utbud. 
 
Biblioteket deltog i speed-dejting med ungdomar från högstadiet och gymnasiet under 
ungdomsdemokratidagen. 
Biblioteket och kulturen har arrangerat ”Knattebio med knorr ” som riktar sig till förskolebarn. 
Efter sagostund blir det 30 minuters filmvisning i biosalongen. Filmvalet sker utifrån kända 
sagofigurer för att knyta samman läsning och film. I snitt har det varit drygt 40 besökare 
 
Andra välbesökta arrangemang har varit sagostund med rim, ramsor, sång och musik för 
förskolebarn och ”Barnrytmik och sagostund” i samarbete med församlingen. Båda arrangemang 
i Barnpoesiårets anda. Pyssellördagar för lågstadiebarn och äldre har haft 17 besökare i snitt. 
Under Världsbokveckan anordnades en sagostund för pappa, farfar eller morfar med förskolebarn 
på temat språkutveckling. Tyvärr kom endast två pappor.  
 
En ny aktivitet under hösten har varit sagostunder på fredagar för lediga barn och föräldrar. I snitt 
har vi haft drygt sju barn och föräldrar per gång. 
 
Nio mellanstadiepojkar -och flickor har deltagit i bokklubben ”Bokslukarna” under vårvintern. Vi 
har träffats på biblioteket varannan måndag. Under höstterminen var deltagarna färre. 
 
Åk 5 har haft ”boksläpp” och en utställning på biblioteket med deras egenhändigt skrivna 
deckarberättelser och bilder. Under kulturläget i juni startade lågstadiets barn sina aktiviteter med 
en högläsningsstund i biblioteket varje morgon. Biblioteket deltog med tipsrundor och priser vid 
sommarlovsaktiviteten ”Fotbollsskolan” för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Under 
Kulturlovet hade biblioteket en aktivitet för lågstadiebarn med läsning, pyssel och tävlingar. 
 
Under sommarlovet har biblioteket erbjudit barn- och ungdomar att delta i ”Sommarboken”, en 
aktivitet som vill stimulera till läsning och där man får en bok som tack för deltagande. Tyvärr 
har deltagandet varit mycket lågt. 
 
Under två veckor hade biblioteket en Krakel Spektakel-utställning med delar av scenografin från 
barnfilmen Krakel Spektakel. I samband med utställningen anordnades olika aktiviteter. Under 
Barnboksveckorna besökte många barn biblioteket på dagtid och kvällstid. Flera förskolegrupper 
och skolklasser bidrog till fina utställningar på årets tema som var ”Safari”. 
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Bokutställningar och boktips skyltas kontinuerligt på barn- och ungdomsavdelningen. I samband 
med lågstadiets två läsprojekt dukades det upp bokbord för föräldrar och barn att låna från. 
 
Vi kan se en liten ökning på utlån av barnböcker i Arvidsjaur under 2014. Barnomsorg och skola 
har lånat färre böcker i år. En orsak kan vara att vi plockat fler boklådor till skolklasser från 
Ringelskolans bibliotek istället för från kommunbiblioteket. 
 
Läsfrämjande arbete för att öka läsförståelsen och tillgång till litteratur 
Larmrapporter visar att barn och unga har allt sämre läsförståelse och att detta redan nu visar sig 
på högskolorna, i det allmänna skolväsendet och bland en bred allmänhet. Detta problem har 
uppmärksammats och från centralt håll pågår arbetet med att motverka den utveckling vi är inne 
i. I Norrbotten samarbetar vi för att göra insatser som främst riktar sig mot den yngre 
åldersgruppen och vi arbetar för att få skolorna att ansluta sig till rikstäckande Läslyftet, En 
läsande klass och liknande aktiviteter. En särskild grupp arbetar med frågorna och nästan alla 
kampanjer som genomförs handlar om att öka läslusten och därmed läsförståelsen. Under hösten 
har ett större projekt för läsfrämjande tagit form och medel kommer att sökas från centralt håll. 
En projektledare beskostas av länsbiblioteket. 
Ett samhälle med en stor grupp medborgare som inte behärskar språket i tal och skrift blir på sikt 
ett mycket stort problem för demokratin och kommer att skapa nya typer av klassklyftor.  
 
Länssamarbetet garanterar en större tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Genom 
den digitala katalogen kan låntagarna söka i hela Norrbottens bestånd och reservera och få 
levererat till sitt hemmabibliotek utan kostnad. Den som inte bor i tätorten med bibliotek kan få 
sina medier levererade utan kostnad via postboken. 
 
Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 
Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall 
man tillhandahålla medier i olika form för att göra information tillgänglig även för den som har 
särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av funktionshinder eller de som är ovana vid 
digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta eftersom grupperna är små, 
resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet än en gång till nytta genom att vi kan samordna 
och samnyttja vissa resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs gemensamt. 
 
Övrig verksamhet planeras utifrån låntagares och andra intressenters önskemål, behovet av att 
locka nya grupper till biblioteket och att anknyta till olika händelser lokalt, regionalt och i 
världen. Ett antal arrangemang ordnas kontinuerligt, både på dagtid och kvällstid. Ett exempel är 
att med anledning av det sk Supervalåret ordnades ett eget val ”Bokvalet” sedan riksdagsvalet var 
över. Vid detta val ingick fem partier: deckar-, humor-, biografi-, fakta-, och romanpartiet. 
(”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” av Jonasson vann stort, men kunde 
inte bilda egen regering då rösterna i övrigt var vitt spridda, alltså ungefär som i riksdagsvalet.) 
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Händelser av betydelse 
Ny bibliotekslag började gälla 1 januari 2014. Bibliotekens betydelse för det demokratiska 
samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till 
grund för den nya lagen. I lagen finns också en bestämmelse om avgiftsfri tillgång till elektronisk 
litteratur. I lagen sägs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
görs tydligare i den nya lagen. 
 

Ekonomi 
Något lägre kostnader på personal pga bidrag från AMV som ej beräknats i budget. 
 

Personal 
På biblioteket arbetar två bibliotekarier och fyra biblioteksassistenter, totalt 5,45 tjänst (0,5 
bibliotekarietjänst betalas av skolan) 
 

Framtiden 
Det nära samarbetet mellan kommunerna i Norrbotten fortsätter. 
 

Upphandling av en gemensam webportal har avslutats och arbetet med att ”fylla den” den pågår. 
Lanseringen var planerad till december men har blivit försenad pga problem med tekniska 
lösningar från leverantören. Då erbjuds en bra och gemensam webingång med fungerande 
katalog och många andra digitala resurser. 
 

Upphandling av RFID-märkning gjordes gemensamt för åtta kommuner och är avslutad. I 
Arvidsjaur börjar vi arbetet i maj 2015 och räknar med att vara klara i augusti.  
Ny transportupphandling är genomförd och det blev Bussgods som fortsätter som transportör. 
Även denna har gjorts gemensamt för länet.  
 

Nytt avtal om utlåning av e-böcker har slutits inom länssamarbetet. Det nya avtalet beräknades 
innebära högre kostnader och därför har antalet lån/låntagare begränsats. En analys av 
utlåningens första månader visar att vi kommer att klara budgeten för e-lib.  
En annan modell kommer på sikt att införas där låntagaren själv ”styr” över ett antal poäng som 
fritt kan användas varje månad. Eftersom nya böcker kostar mer än äldre så blir det inte rättvist 
med ett visst antal lån. Larmrapporter om att de digitala medierna tar stor del av bibliotekens 
mediebudget kommer med jämna mellanrum men för Arvidsjaurs del ligger den på 5,2% och i 
länet på 7% så detta är inget problem för oss. 
 

Arbete med utökade aktiviteter på biblioteket för småbarnsföräldrarna och deras barn kommer att 
fortsätta som ett led i att så tidigt som möjligt inspirera till läsning och biblioteksbesök. Vi 
hoppas på detta sätt kunna stimulera barnens språkutveckling för att om möjligt försöka 
motverka de nedslående resultaten som redovisas i Sverige kring barns och ungdomars 
läsförmåga.   
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33 Medborgarhuset 
 

Tkr 2014 2013  

 Budget Redovisat Förbr i 
%

Redovisat Förändr  
i % 

Personal  627 545 87 546 0 

Verksamhet 486 404 83 456 -11 

Internhyror, kap kostn 1 174 1 174 100 1 174 0 

   

Summa kostnader 2 288 2 123 93 2 176  

   

Intäkter -790 -725 92 -893 -19 

   

Netto 1 498 1 398 93 1 283 9 

   
Periodens resultat 100   

 
Verksamhetsberättelse 
Lokalerna hyrs ut och service ges till förhyrarna efter bästa förmåga med allt från teknisk hjälp 
till möblering och stöd med planering av deras arrangemang. 
Ett axplock av arrangemang 2014: sju knattedisco för 6-års – åk 4, två jazz- och swingkvällar 
med ABF, sex knattebio med knorr med biblioteket och barnkulturen, filmprojekt mellanstadiet, 
kulturläger under sommaren, galakväll tillsammans med UF företag från Sandbacka, skyltsöndag 
tillsammans med Turistbyrån, konsert med Kartellen tillsammans med ungdomskulturen, 
modevisningar med Röda Korset och SPRF, förskolans dag tillsammans med förskolan och 
barnkulturen, sommarbio,  höstmässa med privat aktör, skoterfilm med Ruffriders. 
 
Biografen har totalt haft 125 visningar, något färre än förra året. Besökandet har minskat med nio 
personer i snitt per visning jämfört med föregående år. Minskningen är enbart på den ”vanliga” 
kvällsbion. 
Under året har film visats även på onsdagar, 191 besökare på 13 föreställningar var dock ett 
mycket sämre snitt än beräknat.  
Snittet för året blev 40 besök och totalt blev det 4 967 besökare under 2014 en minskning med 
1444 pers. Man skall dock komma ihåg att 2013 års största film ”Hundraåringen” ensam drog 
675 besökare. 
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Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet för bion var 50 besök i snitt men resultatet blev 40 trots att utbudet ökades på med en kväll 
extra per vecka. Ett brett och varierat utbud betyder ju också tyvärr att snittet blir lite lägre än om 
man skulle välja att bara visa sk ”Blockbusters”, filmer som spelar in högre intäkter än vad de 
kostat att producera. 
 
Uskicken till nyinflyttade med erbjudande om att ”gå två betala för en” på bio har inte resulterat i 
en enda inlöst kupong och vid kontroll har utskicken inte fungerat, rutinerna måste ses över. 
Kundnöjdheten på dagbion var fortsatt bra och av 38 svarande gav ca 80% betyget fyra eller fem 
eller på den femgradiga skalan i fråga om helhetsintryck. 
Målen med antal arrangemang klarades också med råge.  
2014 har varit ett bra år med mycket aktiviteter och högt nyttjande av lokaler. 
 
Framtiden 
Nytt biljettsystem med möjlighet till bokning av biljett via internet och möjlighet att betala med 
Swish kommer att införas i början av 2015. Det var svårt att motivera kostnaden med så låg 
omsättning för att införa ”vanlig” kortbetalning. 
Lite färre föreställningar än tidigare blir det på bion men lika varierat utbud. 
Förhoppningsvis fler bokningar av privata så som bröllop och födelsedagsfester genom att extra 
resurser kommer att läggas på marknadsföra detta.  
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Kulturskola och kreativ aktivitets- och mötesplats 
 

Tkr   2014   2013 

  Budget Redovisat

Utfall mot 
budget 

(%) Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  2 037 2 002 98 1 806 11 

Verksamhet 155 649 419 352 84 

 Interna hyreskostander 433 433 100 533 -19 

Summa kostnader 2 625 3 084 201 2693 15 

       

Intäkter -135 -271 2012 -256 6 

       

Netto 2 490 2813 113 2436 15 

   

Årets resultat -322   
 
Verksamhet 
Under sommaren färdigställdes lokalerna i Humlan och kulturskolan och fd fritidsgården flyttade 
in i augusti. ”Humlan” kallas numera den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga och 
här finns möjligheter att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa 
vänner, fika, se på tv, lyssna på musik och spela spel. Tanken är att ungdomarna ska komma med 
egna idéer om vad man skulle vilja göra och få hjälp att realisera dem. För första gången 
samverkar personal från olika förvaltningar för att erbjuda en så kvalitativ mötesplats som 
möjligt. Personal från sociala, barn och utbildning och tillväxtenheten finns till hands kvällstid 
tillsammans med Kulturskolans personal som erbjuder öppna kostnadsfria aktiviteter. Även 
visstidsanställd personal arbetar på Humlan. Här kan man även möta andra vuxna, t.ex. personal 
från ungdomsboenden, Arvidsjaurs församling, studieförbund eller föreningar. I dagsläget 
samverkar man även med Sensus som erbjuder gratis pop- och rocklektioner en gång i veckan för 
högstadie- och gymnasieungdomar.  
 
Olika aktiviteter som tex föreläsningar, workshops eller läger har erbjudits på Humlan under 
helger. Till dessa måste man anmäla sig i förväg och ibland utgår en avgift. 
I arbetet med att forma den nya mötesplatsen deltog ca 25 ungdomar i olika åldrar och en del av 
dessa har fortsatt att medverka i arbetet i huset. I anslutning till skolstarten invigdes huset och 
aktiviteter pågick hela helgen för denna grupp. 
Verksamheten på kvällstid riktar sig till ungdomar från 13 – 25 år, det som sker på dagtid riktar 
sig till kulturskolans målgrupp. 
Arbetet genomsyras av en stark integrationstanke och utveckling utifrån ungdomarnas egna 
önskemål pågår hela tiden. 
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Kulturskolan samarbetar kontinuerligt med länets andra kulturskolor, både vad gäller 
fortbildning, lägerverksamhet, gemensamma konsert och länsmusikgrupper. 
 
Händelser av betydelse 
Kulturskolan i Arvidsjaur deltar i det 3-åriga projektet ”Om vi fick bestämma” tillsammans med 
19 musik- och kulturskolor runt om i Sverige. Projektet leds av SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) och SMoK (Sveriges musik- och kulturskolor) med medel från Allmänna Arvsfonden. 
Kulturskolans elever har en egen fokusgrupp/förening med elever genom RUM (Riksförbundet 
Unga Musikanter). Gruppen ska säkerställa ungas delaktighet och inflytande på Kulturskolan och 
har egen budget. I ett projekt med Akademi norr har ca 25 ungdomar haft inflytande över 
Humlans verksamhet – från att ta fram idéer till hur ”Humlan” ska utformas till att både realisera 
och utvärdera dem. Flera av ungdomarna ville fortsätta att jobba med ”Humlans” verksamhet 
inom ramen för Kulturskolans elevförening. Under hösten har ett arbete med Arjeplog inletts där 
Kulturskolan i Arvidsjaur säljer musiktjänster då Arjeplog inte har en egen musik- eller 
kulturskolan. En bra lösning för bägge parter som har blivit lyckad. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger ganska lågt eftersom delar av personalen anställts from hösten och 
dansverksamheten köps som tjänst och därmed belastar verksamhet. I verksamhetskostnaderna 
ingår numer kostnaden för lokalerna eftersom de hyrs av Arvidsjaurhem. I och med flytten till 
Humlan så ligger kostnaderna högt vad gäller inköp av material och tjänster. Här ligger också 
kostnader för fd Galaxens lokaler som ej budgeterats om för de sista fem månaderna. Påverkar ej 
totalen och är ändrat till 2015 års budget. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
en sångpedagog 50%, en bildlärare 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 265%  samt, under 
hösttermin, en danspedagog som har 3 grupper under 15 veckor. En lärare har varit tjänstledig 
under höstterminen och vikarie har tillsatts. 
 
Framtiden 
I och med kulturskolans flytt till Humlans lokaler har kursutbudet förändrats. Utvecklingen skall 
fortsätta och liksom att ge bättre och tydligare kursbeskrivningar i framtiden. Man vill även 
utveckla kurser för barn och ungdomar med särskilda behov/funktionsnedsättning och har under 
hösten erbjudit en sådan kurs. Vi har inlett ett samarbete med Ung scen norr för att utveckla 
drama. Dessutom har vi ett dramaprojekt på gång mot ensamkommande/nyanlända tillsammans 
med Sensus och Teater Mila där vi söker Arvsfondpengar. Vi använder numera ett nytt system vi, 
www.loggboken.org, för att underlätta det dagliga arbetet och uppföljningen. 
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Januari – december 2014        Bilaga 1 
 
Medborgarhuset  

2014 2013
BIOGRAF 

Antal förest Besök Snitt/förest
Antal 
förest Besök

Snitt/förest 

Kvällsfilm 87 2487 29 92 4 193 46 
Matiné 24 1785 74 25 1 647 66 
Dagbio 14 695 50 13 571 44 
TOTALT 125 4967 40 130 6 411 49 
 
Kultur i vården  
 2014  2013  
Aktivitet Antal Delt/gång Antal Delt/gång 
Samvarostunder 32 16-22 30 14-22
Öppen verkstad 32 12-22 32 6-10
Målargrupp, forts 47 5-8 41 4-8
Målargrupp ny, två grupper 12 2-4
Taltidning tisd och fred 87 79
Arr Solbacken, sång och musik 
med berättelser om 
Inlandsbanan 

 1 25

Konstutställning ”De fyra 
infallisterna” med deltagare från 
målargruppen  

14 dgr 24 besökare på 
vernissage, 
därefter drop-in

14 dgr 25 besökare 
på vernissage 
därefter 
dropin 

Fridas ReVisor  2 70 
Pärra och paulin  1 40
Bildberättande samtal, vår 23 1-10
Bildberättande samtal, höst 12 enskilda besök
Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande ensam i sin 
lägenhet och har svårt att ta sig ut. 
 
Professionell scenkonst samt film för barn och ungdom  

  
Sammandrag  2013 2012 
Antal förest, skol  34 28 
Antal besök, skol  4857 4281 
Snitt per förest   143 153 
Antal förest, off  20 17 
Antal besök, off  926 1311 
Snitt per förest   46 77 

 
Utöver dessa föreställningar görs många olika aktiviteter där barn- och ungdomar deltar i skapandet: 
”Öppen scen” i Medborgarhuset vid fyra tillfällen, uppvisningar i dans och musik vid flertalet tillfällen 
varje termin, skapandet av julkalendern i kommunhuset fönster, alla klasser från 6 års tom åk 6 samt 
bildgrupper från Fridhemsskolan och gymnasiet skapar 24 olika bilder med julmotiv som sätts upp, 
kulturgrupperna som deltar vid val av det professionella utbudet samt olika UPP-arrangemang. 
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Kulturskolan 2014 
i Humlan from aug 

Tjejer Killar Totalt Uppvisningar, 
läger mm 

Bild, from september 15 5 20 3 
Dans 47 14 61 3 
Drama, from september 13 0 13 0 
Musik 64 49 113 16 
Summa kulturskolan 139 68 207 22 
Övriga elever i grupper, 
uppdragsverksamhet 
och projekt 

ca 120 ca 100 ca 220 4 

Totalt 259 148 427 26 
 
 

Kulturskolan 2013 2012 2011 
 Höst Vår Höst Vår Höst Vår 
Instrumentalelever 
(i ensemble) 

135 
(65) 

122 
(65) 

124 
(62) 

126
(64) 

137 
(64) 

91 

Sång- och instrument-
introduktion åk 2 fr hösten 
2011, dessförinnan 
blockflöjt (ej avgift) 

57 56 56 67 67 46 

Dans 61 60 65 63 69 36 + 17 
Körer 35 35 50 50 55 -- 
Totalt  273 295 306 328 190 
%  av alla 5-16 år 42% 36% 39% 33% 42% 

 
Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar 

 2014 
Budget 340.0 tkr 

2013
  budget  340.0 tkr 

2012 
 budget 390.0 tkr 

 antal summa antal summa antal summa 
Idrott 14 221.0 tkr 13 220.7 tkr 13 221.0 tkr 
Övriga 6 38.0 tkr 10 48.0 tkr 8 38.5 tkr 
Skoterföreningar 3 32.2 tkr 1 7.0 tkr 3 27.2 tkr 
Utomhusbad 2  100.0 tkr 2 100.0 tkr 2  100.0 tkr 
Kulturmiljö 5      

From 2013 går 50.0 tkr till förhyrning av sporthall AJB 
 
Utlåning bibliotek 

 2014 Snitt/inv
(6494) 

2013 Snitt/inv
(6471) 

2012 Snitt/inv 
(6467) 

Utlån tot inkl skol* 50 782 7,8 51 949 8 55 589 8,5 
Besök HB(valår) 33 341 5,1 30 625 4,7 33 301 5,1 
Utlån HB 35 467 -- 35 586 -- 38 964 -- 
Moskosel --- -- 300 -- 699 -- 
Glommersträsk 5 372 -- 3 036 -- 2 809 -- 
Skolorna utlån (inräknat 
i totalen) 

9 943  9 890  8 682  

 


