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Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-03-21 85 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-16.00. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Marcus Lundberg (s) 
Lena Karlsson (s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Björn Lundberg (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Bjarne Hald (c) 
Martin Nilsson (c) 
Lennart Wigenstam (c), tjg ers 
Kristina Bäckström (c), tjg ers 

 
 
Övriga närvarande Åsa Andersson, bitr samhällsbyggnadschef, § 102 
 Kristina Grubbström, kultur- och integrationschef § 103 
 Katarina Landstedt, fritidschef, § 103 

Stina Johansson, näringslivschef, § 104 
Ann-Sofi Levander, socialchef, §§ 69-101 

 Annette Rylén skolchef, §§ 69-101 
Sara Eklund, ekonomichef §§ 105-107 

 Ulf Starefeldt, kommunchef 
Liselott Sandström, sekreterare 
Inga Sandström, sekreterare 
 

 
Utses att justera Kristina Bäckström 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-03-24, kl 14.00. 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 69-107 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Kristina Bäckström 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2017-03-21 
 
Datum då anslaget 2017-03-27 Datum då anslaget 2017-04-18 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 86 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Ks § 69 
Val av justerare samt tid och plats för justering 
 
Ks § 70 
Meddelandeärenden 
 
Ks § 71 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 72 Dnr 00272/2016 346 
Avgiftsbefrielse för vatten och avlopp 
 
Ks § 73 Dnr 00302/2016 292 
Skridskobana /Fritidsaktivitet  (Medborgarförslag) 
 
Ks § 74 Dnr 00305/2016 331 
Promenad till Garvaregatan för inspektion av Johannaparken 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 75 Dnr 00304/2016 513 
Cykelbana / Skoterled från Järnia till korsningen riksväg 94/95 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 76 Dnr 00064/2017 142 
Remiss – Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammahållen 
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 
 
Ks § 77 Dnr 00066/2017 042 
Årsredovisning år 2016 - Kommunstyrelsens verksamheter inklusive 
affärsdrivande verksamheter 
 
Ks § 78 Dnr 00202/2015 049 
Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 
 
Ks § 79 Dnr 00067/2017 049 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 
 
Ks § 80 Dnr 00115/2016 041 
Internbudget 2017 - kommunstyrelsens verksamheter 
 
Ks § 81 Dnr 00036/2017 042 
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2018-2020 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 87 
 

 
Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remittering 

Ks § 82 Dnr 00045/2017 052 
Bidrag för rådgivningsverksamhet under 2017 - Företagarna i Arvidsjaur 
 
Ks § 83 Dnr 00085/2017 042 
Underfinansierad budget för år 2017 – Socialnämnden 
 
Ks § 84 Dnr 00086/2017 042 
Underfinansierad budget för år 2017 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ks § 85 Dnr 00080/2017 041 
Begäran om tilläggsanslag till utökning av administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 
 
Ks § 86 Dnr 00073/2017 042 
Årsredovisning år 2016 – Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 87 Dnr 00073/2017 042 
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2016 
- Vatten och avlopp (VA) 
 
Ks § 88 Dnr 00116/2016 041 
Överföring av pengar från 2016 års investeringsbudget till 2017 
 
Ks § 89 Dnr 00053/2017 003 
Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 90 Dnr 00052/2017 051 
Taxa för renhållning (avfallhantering) 
 
Ks § 91 Dnr 00190/2016 009 
Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer 
 
Ks § 92 Dnr 00337/2016 009 
Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna 
(Medborgarförslag) 
 
Ks § 93 Dnr 00336/2016 009 
Motion – Vi vill ha flygskolan! 
 
Ks § 94 Dnr 000/2017 702 
Ändrad organisation för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom 
alkohollagens område 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 88 
 

 
 Ks § 95 Dnr 00264/2016 007 

Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom nämnderna 
 
Ks § 96 Dnr 00078/2017 107 
Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2017 
 
Ks § 97 Dnr 00079/2017 107 
Antal ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Ks § 98 Dnr 00070/2017 001 
Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22 
 
Ks § 99 Dnr 00116/2016 041 
Tilläggsäskande i investeringsbudget 2017 
– Digitala verktyg (läsplattor) till barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Ks § 100 Dnr 00099/2016 993 
Bolagsordning - Arvidsjaurs Energi AB 
 
Ks § 101 Dnr 00074/2017 110 
Valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019 och 
framåt 
 
Ks § 102 Dnr 00001/2017 101 
Verksamhetsuppföljning - Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Ks § 103 Dnr 00285/2012 003 
Delrapport – Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 104 Dnr 00001/2017 101 
Tema – Näringsliv, turism och besöksnäring 
 
Ks § 105 Dnr 00002/2017 101 
Kommunchefens rapport 
 
Ks § 106 Dnr 00002/2017 101 
Bolagsinformation 
 
Ks § 107 Dnr 00003/2017 101 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 89 
 

 
 
 
Val av justerare samt tid 
och plats för justering 

Ks § 69 
 
Kommunstyrelsen ska utse justerare för justering av dagens protokoll, samt 
besluta om tid och plats för justering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Bjarne Hald utses att justera protokollet. 

2. Kristina Bäckström utses till ersättare. 

2. Protokollet ska justeras 24 mars kl. 14.00 i förvaltningsbyggnaden. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 90 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Ks § 70 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Protokoll 2017-02-08  
- Norrbottens e-nämnd 
 

* Direktionens protokoll från 2016-11-25 
- Akademi Norr 
 

* Cirkulär 17:02 - Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 
2b) den 15 december 2015 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:06 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:07 - Information om Kompetenslyft 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Återkoppling - Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst (Dnr 196/2016) 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Nyhetsbrev mars 
- Inlandsbanan AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 91 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 71 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 7-16 2017 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 4-6 2017 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 30-33 2016 
   §§ 2-2 2017 
 

 Samhällsbyggnadschef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2017 
 

 Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2017 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 
 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är  §§ 4-5 2017 
 så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas 
 
 

 Planingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till Polisen angående upplåtelse  §§ 4-5 2017 
 av offentlig plats 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 92 
 

 
 
 
Avgiftsbefrielse för vatten 
och avlopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Erika Harr 
 

Ks § 72 Dnr 00272/2016 346 
 
Under våren 2016 har en genomgång av VA-abonnemang gjorts i byarna i 
Arvidsjaur samhälle. Det har visat sig att cirka 70 fastigheter har saknat 
abonnemang. Fastighetsägarna har fått meddelande om att ett VA-
abonnemang ska finnas på fastigheten. Däremot har inte alla föreningar fått 
det än. 
 
En skrivelse från vävstugeföreningen i Glommersträsk har inkommit där de 
önskar befrielse på grund av att de inte använder sig av vatten och avlopp 
samt att de är en liten förening där det inte finns ekonomiska resurser. 
Glommersträsk teatercirkel har även hört av sig och sagt att föreningen inte 
finns längre. 
 
VA-chef Erika Harr har lämnat tjänsteskrivelser i ärendet. 
 
Arbetsutskottet gav 2017-01-23 kommunchefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ändra nuvarande regler för föreningsbidrag så att alla 
föreningar behandlas lika vad gäller kostnader för vatten och avlopp. 
 
VA-chef Erika Harr och kommunchef Ulf Starefeldt har lämnat 
tjänsteskrivelser i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ansökan om befrielse av avgift för vatten och avlopp avslås med 

hänvisning till Lagen om allmänna vattentjänster (VAL 2006:412) 
som bl a reglerar att samtliga fastighetsägare som är anslutna till det 
kommunala nätet ska betala enligt den taxa fullmäktige har fastställt. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Erika Harr och Ulf Starefeldt 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 93 
 

 
 
 
Skridskobana 
/Fritidsaktivitet  
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Katarina Landstedt 
. Erika Harr 

Ks § 73 Dnr 00302/2016 292 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Isladan i Arvidsjaur används flitigt i föreningssyfte. Det är begränsade 

tider för allmän åkning. Många med mig skulle tycka att det vore trevligt 
med öppna banor (eller bana) utomhus. 
 

Förslagsvis kunde banan ställas i ordning på planen vid Nyborgsdagiset 
eller varför inte Nyborgstjärn. 
 

Nyborgstjärn används delvis för skoteruthyrning. Men tänkt så trevligt för 
bland annat turistnäringen om folk sågs åka skridskor mitt i samhället 
- på en begränsad del av sjön. 
 

Behov: Ploga bana/eventuell belysning. 
 

Tänk på folkhälsan, turister och nöje!” 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De 
föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 121 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Yttrande har inlämnats 2017-01-18 av fritidschef Katarina Landstedt 
och gatu- och VA-chef Erika Harr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslag bifalls. 

2. En skridskobana/isbana anordnas på försök under säsongen 2017/2018. 

3. Utvärdering av verksamheten ska ske i maj 2018. 

4. Förslagsställaren meddelas. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Katarina Landstedt, Erika Harr 
Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 94 
 

 
 
 
Promenad till 
Garvaregatan för 
inspektion av 
Johannaparken 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Erika Harr 
. Heikki Kairento 
 

Ks § 74 Dnr 00305/2016 331 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” På vägen dit längs Stationsgatan kan ni inte undgå att se hur ingången till 

Johannaparken förfulats! Väl nere på Garvargatan ser ni hur torftig parken 
blivit. Ett staket i bortre änden, den mot Storgatan saknas och ni ser hur 
parken riktigt längtar efter en avslutning, t.ex. i form av ett staket med en 
magnifik portal som entré men då måste ni först ta bort de P- platser som 
tar upp ytan i Kioskens förlängning. 
 

Fråga i anslutning därtill: VEM var det som lyckades sälja hörnet av 
parken mot Stationsgatan?” 

 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 123 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Tjänsteskrivelse har 2017-01-18 inlämnats av gatu- och VA-chef Erika 
Harr samt samhällsbyggnadschef Heikki Kairento. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslag besvaras enligt följande; 

Staketet kommer kommunen att se över men det är inte tänkt att det 
ska göras några förändringar i sträckning jämfört med hur det ser ut 
idag. Det ska vara helt och snyggt. De parkeringsplatser som 
medborgaren nämner är inte p-platser utan torgplatser och det är 
kommunfullmäktige som beslutat om försäljning av hörnet av parken 
mot Stationsgatan. 

2. Förslagsställaren meddelas. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Erika Harr, Heikki Kairento 
Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 95 
 

 
 
 
Cykelbana / Skoterled 
från Järnia till korsningen 
riksväg 94/95 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Åsa Andersson 
. Erika Harr 
 
 

Ks § 75 Dnr 00304/2016 513 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Jag är en flicka på sju år. Där jag bor finns ingen cykelbana, så jag måste 

cykla på riksvägen. Det tycker jag är jobbigt, för varje gång det kommer 
en bil så måste jag stanna och kliva av cykeln. 
 

Därför har jag ett förslag; 
 

Från Järnia till korsningen riksväg 94/95 går en skoterled. Den kan man 
rusta upp med packat grus och en liten bro nedanför slakteriet, så att jag 
kan cykla på den när jag ska in till samhället. Och på vintern kan 
skotrarna köra på den för då cyklar inte jag.” 

 
Kommunfullmäktiges har 2016-10-31 § 123 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gatu- och VA-chef Erika Harr och t.f samhällsbyggnadschef Åsa 
Andersson har inlämnat yttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Medborgarförslag avslås med hänvisning till följande; 

Sträckan som medborgarförslaget avser är 1,3 km långt och större 
delen av sträckan består av hårt packad jord. Att grusa en cykelväg 
längs denna sträcka är inte ekonomiskt försvarbart då det innebär en 
investeringskostnad samt en underhållskostnad. Det finns inga hinder 
att använda denna stig/led i sitt befintliga skick på sommaren. Vissa 
delar går att cykla på medans vissa delar kanske cykeln får ledas. 
Medborgaren kan även välja att korsa riksvägen vid Dollarstore och 
använda sig av den befintliga gång- och cykelbanan som finns där den 
sista biten in till samhället. 
 

2. Förslagsställaren meddelas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Erika Harr, Åsa Andersson 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 96 
 

 
 
 
Remiss – Slutbetänkandet 
”För Sveriges landsbygder 
– en sammahållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt 
och välfärd (SOU 2017:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Lotta Åman 
 

Ks § 76 Dnr 00064/2017 142 
 
Näringslivsdepartementet har översänt remiss av Slutbetänkandet ”För 
Sveriges landsbygder – en sammahållen politik för arbete, hållbar tillväxt 
och välfärd (SOU 2017:1). 
 
Kommittén lämnar i detta slutbetänkande ett stort antal förslag som ska 
bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i 
Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat ett övergripande 
mål för landsbygdernas utveckling i ett trettioårsperspektiv: 
 

 En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd. 
 
De mål och de förslag som redovisas i slutbetänkandet utgår från de 
analyser och principiella ställningstaganden som kommittén gjorde i sitt 
delbetänkande På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – 
landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar (SOU 2016:26). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att upprätta remissvar. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar, tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 
Slutbetänkandet 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 97 
 

 
 
 
Årsredovisning år 2016 
- Kommunstyrelsens 
verksamheter inklusive 
affärsdrivande 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomichef 
 

Ks § 77 Dnr 00066/2017 042 
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2016, fördelat enligt nedan; 
 
Tkr Årsbudget Redovisat Resultat mot 
 2016 2016 budget 
 

Kommunstyrelsen 12 267 12 456 -189 
 

Tekniska 23 392 21 870 1 522 
 

Fastigheter -11 230 -12 964 1 734 
 

Affärsverksamhet -1 899 -5 340 3 441 
 

Stödfunktionen 23 714 19 261 4 453 
 

Näringsliv 2 897 2908 -11 
 

Arbetsmarknad och Integration 4 202 -32 995 28 793 
 

Kultur 11 214 11 433 -219 
 

Fritid 7 457 7 067 390 
 

Räddningstjänst (from 1 juli) 2 882 5 153 -2 271 
 

Summa kommunstyrelsen 66 483 28 849 37 634 
 
Kommunstyrelsens samlade årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk 
avvikelse för 2016 med 37 634 tkr. Nästan alla verksamheter har hållit sin 
budget under året. 
 
Det ekonomiska överskottet handlar till största delen om att intäkterna, 
främst i form av statsbidrag, har blivit större än beräknat samt att vissa 
planerade aktiviteter senarelagts. 
 
Sammantaget bedöms frågan om god ekonomisk hushållning vara väl 
förankrad i verksamheterna.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

1 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

Årsredovisning / Bokslut 2016 
 

Kommunstyrelsens verksamheter 
 
 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

2 
 

 

   

Sammanfattning och analys av årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens samlade årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse för 2016 
med 37 634 tkr. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska 
överskottet handlar till största delen om att intäkterna, främst i form av statsbidrag, har blivit 
större än beräknat samt att vissa planerade aktiviteter senarelagts. Sammantaget bedöms frågan 
om god ekonomisk hushållning vara väl förankrad i verksamheterna. Stödprocesserna inom 
ekonomi- och personalområdet har förbättrats under året bl. a i syfte att underlätta uppföljningen 
och intern kontroll av verksamheterna. Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer 
att det varit svårt att i förväg kunna förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för 
flyktingmottagandet. Detta har i sin tur medfört svårigheter att planera viss verksamhet då 
resurstillgången varit osäker. Delar av de statsbidrag som kommunen erhållit är av 
engångskaraktär och därför inte något vi kan räkna med för kommande år.  
 
Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. Det har detta krävt stora arbetsinsatser av 
såväl flyktingmottagande enheter som av överförmyndaren. Frågan om flyktingmottagande har 
varit ett prioriterat område under 2016, såväl politiskt som verksamhetsmässigt. Ett annat 
område som prioriterats under året är upphandling. Även om det fortfarande finns mer att göra 
innan vi har en effektiv upphandlingsprocess så har medvetenheten om vikten av korrekta 
upphandlingar ökat. Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om 
bredbandsutbyggnad och frågan om förvaltning av kommunens stadsnät. Kommunens roll i 
arbetet med näringslivsfrågor har varit ett viktigt inslag under 2016.  
 
Investering har under året skett i Länsmansgärdan där många verksamheter kan inrymmas. 
Flyttning sker från och med 2017.  Kommunstyrelsens positiva ekonomiska resultat för 2016 ska 
ses som ett resultat för det enskilda året och inte som ett löfte om att kommande år kan ge samma 
resultat. Snarare är utveckling av skatteunderlag och generella bidrag i stor utsträckning mindre 
än de behov som verksamheterna hittills har beräknat. 
 
Räddningstjänsten har inköpt en ny ledningsbil under året. Den är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även 
utrustad med släckutrustning som en offensiv enhet vilket innebär att en inledande offensiv 
insats med ledningsbilen kan göras. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till 
nittio sekunder. Räddningstjänsten har också övergått till en annan metodik i utbildningen som 
innebär att bättre inlärnings- och utbildningseffekt erhålls samt en viss utökning av timmar för 
personalen  
En ny utalarmeringsanläggning har inköpts till Glommersträsk.  
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna 
till Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Nya skyddskläder, en 
lättare och kraftigare klipputrustning, dubbdäck mm har inköpts och därmed har också kvaliteten 
på räddningstjänstens utrustning förbättrats.  
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
  
Lotta Åman  Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef  
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Årsbudget Redovisat 

Avvikelse 
mot 

 2016 2016 budget 
 

  
 

KOMMUNSTYRELSEN  
Kostnader 12 267 12 467  
Intäkter 0 -11  
NETTO 12 267 12 456   -189 
 

  
 

TEKNISKA  
Kostnader 34 709 34 360  
Intäkter -11 317 -12 490  
NETTO 23 392 21 870 1 522 
 

  
 

FASTIGHETER  
Kostnader 23 450 22 515  
Intäkter -34 680 -35 479  
NETTO -11 230 -12 964 1 734 
 

  
 

AFFÄRSVERKSAMHET  
Kostnader 34 268 33 164  
Intäkter -36 157 -38 504  
NETTO -1 899 -5 340 3 441 
 

  
 

STÖDFUNKTIONEN  
Kostnader 31 509 29 565  
Intäkter -7 795 -10 304  
NETTO 23 714 19 261 4 453 
 

  
 

Näringsliv   
Kostnader 5 092 4 588  
Intäkter -2 195 -1 680  
NETTO 2 897 2908 -11 
    
Arb marknad och 
Integration   

 

Kostnader 29 145 34 467  
Intäkter -33 347 -67 462  
NETTO 4 202 -32 995 28 793 
 

  
 

KULTUR  
Kostnader 12 873 15 279  
Intäkter -1 659 -3 846  
NETTO 11 214 11 433 -219 
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FRITID     
Kostnader 8 416 8 338  
Intäkter -959 -1 271  
NETTO 7 457 7 067 390 
    
Räddningstjänst fr o m 1 
juli-16 

   

Kostnader 3 257 5 171  
Intäkter -375 -18  
NETTO 2882 5 153 -2 271 
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 

66 483 28 849 37 634 
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Kommunstyrelsen 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  1 619 1 625 100 1 405 

Verksamhet  7 875 8 069 102 8 040 

Internhyror  2 773 2 773 100 2 773 

       

Summa kostnader  12 267 12 467 102 12 218 

       

Intäkter  0 -11 0 -529 

       

Netto  12 267 12 456 102 11 689 
Budgetavvikelse                  -189 
 
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 
Vissa verksamheter har fr o m 2016 överförts till samhällsbyggnadskontoret då hanteringen sker 
där. 
Fr o m 1 juli har personal- och arbetsutskottet slagits ihop med ekonomiutskottet för att därefter 
heta kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ekonomi 
Verksamhet 00600 Effekter av mera resande för utbildningar och konferenser 62 tkr samt 
projektstöd beslutat i dec 2015 som ej beaktats i budget.  
Verksamhet 19300 Stöd till Arvidsjaurs Flygplats AB hade i budget tagit hänsyn till då uthyrda 
ytor där, vilket inte blev fallet för 2016. 
Övriga verksamheter har inte förbrukat sin budget 2016. 
 
Framtid 
Framtiden innebär att vara restriktiv med alla kostnader. 
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  Årsbudget Redovisning Förbrukning Redovisning 

     i %  
  2016 2016 2016 2015 
Verksamhet     
00600 Kommunstyrelsen 5 047 5 233 104 5 228 
02300 Föreningsbidrag 300 157 52 0 
03500 Allmänna utredningar 75 0 0 0 
03600 Strukturåtgärder 517 492 95 420 
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 150 107 72 119 
19100 Näringslivsstöd 78 78 100 78 
19300 Stöd till koncernen 5 000 5 350 107 5 161 
21100 Allmän markreserv 0 0 0 -74 
28400 Bostadsanpassning 1 100 1 034 94 1 050 
89100 Krisberedskap 0 0 0 -293 

  12 267 12 456 102 11 689 
      
Fetstilskoder har överförts till Samhällsbyggnadskontoret 
respektive Räddningstjänst   
Fetstilsmarkerade verksamheter finns i egen redovisning.   
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Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen  
 

Perspektiv Medborgare/Kund 

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Kommunstyrelsens mål Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s 

medborgarundersökning 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i riket Snitt i riket Över snitt i riket 
Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör referensvärde för 

kommande år. 
Uppföljning per 31 dec SCBs Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex stigit 65 

för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i riket för 2016 är 60. 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Kommunstyrelsens mål Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år 

2019 i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än 
100 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Ranking plats 251 eller 
högre 

Ranking plats 
201-250 plats 

Ranking plats 
200 eller lägre 

Jämförelsevärde Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års undersökning. 
Uppföljning per 31 dec Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2015 och på plats 285 för 

2016. 
 

Perspektiv Ekonomi 

KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som 

ger positiv ekonomisk effekt 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0-100 tkr 101-249 tkr 250 tkr < 
Jämförelsevärde Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.  
Uppföljning per 31 dec Utbildning i januari i kansliets regi där Arjeplogs och Sorsele 

kommuner bjöds  in. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska 

genomsnittlig totalindex vara högre än riket 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i riket Snitt i riket Översnitt i riket 
Jämförelsevärde Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns. Hösten 

2015 genomförs en undersökning som kommer att utgöra 
referensvärde inför 2016 års mätning. 

Uppföljning per 31 dec  Enkäten är genomförd men på grund av för låg svarsfrekvens 
kommer inga resultat att redovisas för 2016.  
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Bostadsanpassning  
 
Verksamheten 284 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  258 241 93 106 

Verksamhet  843 793 94 946 

Summa kostnader  1 100 1 034 94 1 053 

Intäkter  0 0 0 -3 

Netto  1 100 1 034 94 1 050 
 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2016 
62st, till en kostnad av 991 332 kr. 
 
Bokförd kostnad för 2016 
Den bokförda kostnaden för 2016 är 1 033 830 kr. 
 
Redogörelse för år 2016 
Under år 2016 inkom 62st ansökningar varav 61 med helt bifall och en med delvis avslag. Två 
av bidragen var återställningsbidrag. De vanligaste åtgärderna under årets har varit trösklar, 
handtag och spistimers. 
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2016 på belopp av olika storlek. 

Mindre än 1 000 kr 0 st 20 000 - 49 999 kr 5 st 
1 000 - 4 999 kr 36 st 50 000 - 99 999 kr 2 st 
5 000 - 19 999 kr 16 st 100 000 kr eller mer 3 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bidrag under år 2016 baserat på bidragsmottagarens ålder 

Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal bidrag: 17 st Antal bidrag: 29 st Antal bidrag: 16 st 

 
Händelser av betydelse  
Det blev en större anpassning under 2016 som gjorde att budgeten drog i väg. För denna enskilda 
anpassning beviljades 260000kr i bidrag. 
 
Framtiden 
Enligt Boverket går 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.  
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Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hem rehabilitering  
- 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. 
 
Intern kontroll 
Under året har de flesta fakturor granskats, det har i stort sett bra ut. Inga direkta felaktigheter 
har upptäckts. 
 
2016 års ärende hantering följer lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
Statistik/nyckeltal

 
Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år 2016. 
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Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 2001 och framåt. 

 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 2001 och 
framåt. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare 
 
  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BAB år 2001 ‐ 2016

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANTAL BESLUTADE BAB/ÅR



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

11 
 

 

   

Tekniska totalt exkl. Fastigheter, VA, Renhållning 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  13 524 13 208 98 11 936 

Verksamhet  20 292 20 259 100 19 325 

Internhyror  893 893 100 850 

       

Summa kostnader  34 709 34 360 99 32 112 

       

Intäkter  -11 317 -12 446 110 -11 523 

       

Netto  23 392 21 913 94 20 588 
 
Verksamhet 
Vi levererar dagligen mat till skolor och åldringsvård. Vi har under året mätt svinnet och 
påbörjat ett projekt för att minska detta svinn. Vi fick mindre goda betyg på maten på skolorna 
2015 och har under 2016 arbetat med detta. Under mätningen hösten 2016 blev betyget på 
skolmaten betydligt bättre än 2015. 
Vi arbetar kontinuerligt med olika detaljplaner. 
Vi har arbetat med många av rekommendationerna i Översikts- och Tillväxtplanen ÖTP. Bland 
annat Information och service till medborgare och företag, Besiktningar utemiljö, Förädling av 
Storgatan, Avfallsplan och VA-planer, Vittjåkksprojektet, Vattenförvaltningsplanen, Fler 
cirkulationsplatser, Väg för farligt gods samt Vandringsleder. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under året påbörjat detaljplaneringen av Vittjåkk efter att Länsstyrelsen avlägsnat 
reservatstatus för delar av berget som vi avser låta exploatera. Vi har under året påbörjat arbetet 
med att upprätta detaljplaner i egen regi efter att ha köpt in nödvändig programvara. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev väldigt bra, Tekniska går cirka 1,5 milj kr bättre än budget. 
Ledning får 0,3 milj kr över, Kollektivtrafiken går 0,6 milj kr bättre än budget på grund av 
återbetalningar från Länstrafiken. Kosten gör ett mindre överskott emedan Gata får drygt en halv 
miljon kr över på grund av en reavinst vid försäljning av en gammal traktor. Gatas egentliga 
verksamhet går enligt budget. 
 
Personal 
All personal har deltagit i kompetenshöjningsaktiviteter av olika slag. Personalomsättningen är 
relativt låg. All personal har deltagit i en anonym enkät, enhetsvis, med avseende på den 
psykosociala arbetsmiljön. Enkäterna visar att personalen till allra övervägande delen trivs och 
mår bra med sina arbeten, kollegor och chefer. Sjuktalen var 6,6 %. Kosten har sjuktal på 8,2 % 
medan övriga enheters sjuktal är 1,5 %. 
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Framtiden 
Vi har påbörjat arbetet med att försöka effektivisera vår transportverksamhet med avseende på 
bland annat kollektivtrafik, skolskjutsar och mattransporter. Dessa verksamheter kostar ganska 
mycket pengar. Vi har även startat en kostutredning som ska utreda konsekvenserna av 
entreprenadiserad verksamhet kontra varianter av nuvarande egen verksamhet. 
Vi kommer även att fortsätta arbetet med att förnya det ålderstigna detaljplanebeståndet i 
Arvidsjaurs samhälle. 
Vi kan eventuellt stötta våra grannkommuner med GIS- och Planarbete. 
Vi kommer fortsatt vara GIS-konsult åt Arvidsjaurs Energi AB. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Vi mäter den psykosociala arbetsmiljön på alla enheter årligen och det blir i allmänhet goda 
betyg på arbetstillfredsställelse och andra viktiga parametrar för trivseln i den dagliga gärningen. 
Vid vår internkontroll kontrollerar vi avtalstrohet och att fakturorna är i enlighet med avtalade 
priser och villkor. Vidare kontrollerar vi att de anställda får tillräckligt med 
kompetensutveckling. Alla anställda måste genomgå årlig kompetensutveckling för att inta 
stagnera i sin yrkesutövning. 
Skolmaten fick mindre gott betyg vid en mätning 2015. Under 2016 har vi arbetat med detta och 
vid mätning hösten 2016 var betyget betydligt bättre. 
 
 
Heikki Kairento 
Samhällsbyggnadschef 
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Fastighet 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  9240 8961 97 8544 

Verksamhet  14210 13554 95 12316 

Summa kostnader 23450 22515 96 20860 

Intäkter  -2703 -3502 130 -2585 

Internhyror -31977 -31977 100 -31566 

Summa intäkter  -34680 -35479 102 -34151 

Netto  -11231 -12964 115 -13291 
 
Verksamheten 
Fler investerings- och underhållsprojekt har utförts under året än tidigare år. 
Underhållsprojekten har bland annat bestått av utvändiga ommålningar av Ishallen, Sporthall och 
Brandstation i Glommersträsk, Nyborgs förskola samt toppning av Tallbackaskolans skolgård. 
Det har också varit en del ombyggnadsprojekt initierade av verksamheterna. T.ex. ombyggnad 
klassrum och grupprum på Sandbackaskolan, nytt personalrum på Nyborgs förskola, nytt kontor 
på Medborgarhuset, utbyte spånsug på Fridhemsskolan och nybyggnad av skolmoduler på 
Ringelskolan. 
Förberedelser inför förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 har gjorts och omställningsarbete 
och lokalförändringar har utretts åt socialnämnden. 
Därutöver har också flera investeringsprojekt utförts. 
Komplettering och utökning av brandlarm på Ringelskolan. Utvändig renovering av Parkskolan, 
Renovering av Harens förskola. Nya entrépartier och elektroniska lås på Fridhemsskolan. 
Energieffektiviseringar såsom utbyte av invändig belysning till LED på Fridhemsskolan, 
anpassning av värmesystem, utbyte termostater och ventiler på Fridhemskolan samt ny 
ventilation och belysning på Haren. Nya dörrar samt nya lås och ombyggnad av reception på 
Kommunhuset har utförts som en del i projektet kommunal ledningsplats. 
 
Händelser av betydelse  
Övertagande av fastighetsdrift och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 från Landstinget från 16/9. 
 
Ekonomi 
Intäkter är mer än budgeterat på grund av externa hyror som tillhör år 2015 (ca 320 tkr) och 
intäkter för drift-  och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 (ca 440 tkr) 
Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av mindre vikariekostnader på städ. 
Verksamhetskostnaderna är lägre på grund av att det även i år varit ett lite varmare år än normalt 
vilket har lett till lägre energikostnader på ca 250 tkr samt 400 tkr i planerat underhåll som inte 
hunnit utföras i år. 
 
Personal  
Personalen har utökats med en fastighetsskötare från 16/9. 
Fastighetsenheten har nu 21,2 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en byggingenjör, 
en städchef, 3,6 fastighetsskötare och 14,6 städpersonal. 
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Sjukfrånvaro för städ var 15% varav 13 % är långtidssjukskrivningar. För övrig personal är 
sjukfrånvaron 0,14%. 
Kompetensutveckling: Administrativa personalen har haft 5,5 dagar utbildning i snitt, 
fastighetsskötarna 5 dagar och lokalvårdarna 3 dagar. 
 
Framtiden 
Införande av ett fastighetssystem för bl.a. felanmälan, ärendehantering, tillsyn och skötsel. 
Nyckeltal för verksamheten ska tas fram 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Energianvändningen i kommunalägda lokaler har ligger på samma nivå som förra året. Dock var 
det året ännu varmare än året 2016. Energiförbrukningen har minskat med 11% jämfört med 
2009. 
Internkontroll för att kontrollera att avtal följs och att rätt priser fakturerats har utförts genom 
stickprovskontroll av inkomna fakturor. Ett fåtal felaktigheter har upptäckts och rättats. 
 
Den årliga arbetsmiljöundersökningen bland medarbetarna har utförts och kommunicerats. 
Den årliga brukarenkäten till verksamhetsansvariga har utförts. Enkätsvaren gav ett sammantaget 
betyget 3,7 på en 5-gradig skala.  
 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har arbetet påbörjats för att hitta formerna för en 
eventuell ny sim-och sporthall. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Vatten och avlopp 
 

Bokslut 2016 
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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 4 st avloppsreningsverk, 2 st 
minireningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 
km ledning.  
 
Verksamheten  
Året har varit gynnsamt med avseende på vattenfrysningar. Vi har haft enstaka vattenläckor och 
det har visat sig att när vi ska stänga av vattenledningen så har vi ibland problem med de ventiler 
som behövs stängas. En del vattenläckor har då i sin tur resulterat i även ett ventilbyte. Vi har i år 
börjat att områdesvis se över både brandposter och ventiler. 
 
Under vinterhalvåret har vi med egen personal bemannat den slambilen som vi köpt tillsammans 
med avfall. Vi har tömt våra verk, spolat ledningar och utfört en del extratömningar av enskilda 
brunnar. Från maj till december har bilen varit bemannad med personal som vi hyr in från flyget. 
 
Vi har åtgärdat två mindre reningsanläggningar. En i Hedberg där brunnen bytts ut samt att vi 
har försett den med en efterföljande rening och den andra är i Svedjan där vi bytt ut brunnen. 
 
Provpumpning av det gamla vattenverket Lärkan är genomförd. Det har visat sig att vi har bra 
kapacitet och godkända vattenprover. Verket kommer att renoveras och användas som 
reservvatten. Vi tittar även på att förstärka Arvidsjaurs vattenverk kapacitetsmässigt med ett till 
borrhåll. När dessa åtgärder är klara kommer vi att göra upprätta ett vattenskyddsområde för 
Arvidsjaur tätort. Arbetet med att ta fram ett nytt vattenskyddsområde i Abborrträsk är startat. 
 
Vi har dock fortsatt mycket avloppsstopp. 
 
Vi har i år investerat i en ny avvattningsutrusning på reningsverket i Arvidsjaur. Utrustningen 
funkar idag inte den ska. Det är en del inkörningsproblem. En pumpstation är ombyggd i 
Glommersträsk, utbytet av ledningar i Hedberg är klart, ventilationen är bytt i reningsverken i 
Moskosel och Glommersträsk. Ventilationen och avvattningsutrustningen kommer att ge oss 
mindre energiförbrukning. 
 
Arbetet med att upprätta en VA-plan är igång. En VA-plan är ett dokument som beskriver hur 
vattenförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet. 
VA-planen fastställs av kommunfullmäktige. Enligt tidplanen ska VA-planen vara framtagen till 
politisk beredning i första kvartalet 2018. 
 
Händelser av betydelse  
Vi har upphandlat nya VA-konsulter. Upphandlingen blev överklagad och det drog ut på tiden. 
Avtal kunde först tecknas i den senare delen av sommaren vilket inneburit att vi inte kunnat 
starta upp vissa projekt och utredningar. 
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Det har märkts stor skillnad på vårt arbete sen enheten utökades med en arbetsledare. Vi har 
blivit mer resurseffektiva. Vi ligger fortfarande efter med underhåll och planering men det är ett 
steg i rätt riktning. 
 
I april skickades brev till ca 70 fastighetsägare som har vatten och avlopp framdraget till sin 
fastighet men som inte betalar något abonnemang. De flesta har erlagts med ett abonnemang 
medan en del ligger under utredning. Alla fastigheter som har vatten och avlopp framdraget till 
tomten ska betala VA-avgifter oberoende om vattnet används eller ej. Enda sättet att undkomma 
avgift är om fastigheten är obebyggd. 
 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror främst på att taxan har höjts med 
3 % utöver KPI i år. Bidragande är även de abonnenter som blivit ålagda med ett abonnemang i 
år. Det har resulterat men en intäkt på ca 350 tkr. 
 
Årets kostnader är totalt högre än förra året. Avskrivningarna är i paritet med föregående år 
medan varor och tjänsteköp ökat. 
 
Internkontroll 
Under det gångna året har vi löpande granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer 
med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått 
göras. 
 
Personal  
Inom VA-verksamheten finns en arbetsledare och fyra heltidsanställda VA-maskinister samt en 
deltid som vi köper av fastighet 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, helst tre.  
 
Sjuktal 0,49% 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Inget av de vattenprover som tagits på kommunens producerade vatten har visat på otjänligt 
vatten. 
 
Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader 
är inte medräknade i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de 
ofördelade kostnaderna inräknade. De ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan 
Arvidsjaur och byarna och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar. 
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Kostnad exkl kapitalkostnad  
Arvidsjaur tätort 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  1 857 tkr 1 574 tkr 1 710 tkr 1 735 tkr 1 988 tkr 
Reningsverket  2 038 tkr 1 802 tkr 1 868 tkr 2 052 tkr 1 731 tkr 
Ledningar  1 456 tkr 2 062 tkr 2 040 tkr 2 036 tkr 1 520 tkr 
Totalt 5 350 tkr 5 439 tkr 5 617 tkr 5 823 tkr 5 239 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 1 152 kr 1 172 kr 1 210 kr 1 255 kr 1 129 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 10,62 kr 15,05 kr 14,89 kr 14,86 kr 11,09 kr 
      
Producerat vatten Arvidsjaur 
vattenverk/m3 

4,18 kr 4,14 kr 3,55 kr 9,98 kr 4,27 kr 

Renat vatten i Arvidsjaur 
reningsverk/m3  

2,63 kr 2,41 kr 3,00 kr 2,72 kr 2,13 kr 

      
 
Kostnad exkl kapitalkostnad 
Byar 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  2 164 tkr 1 768 tkr 1 681 tkr 1 736 tkr 1 663 tkr 
Reningsverket  1 953 tkr 1 695 tkr 1 945 tkr 1 902 tkr 1 755 tkr 
Ledningar  2 516 tkr 1 863 tkr 1 799 tkr 1 571 tkr 1 741 tkr 
Totalt 6 632 tkr 5 326 tkr 5 424 tkr 5 209 tkr 5 159 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 6 250 kr 5 021 kr 5 112 kr 4 908 kr 4 862 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 33,64 kr 24,92 kr 24,06 kr 21,00 kr 23,28 kr 
      

 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
 
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. 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 ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu 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 om förnyelse är nödvändig.  
 
2013 utförde miljökontoret miljötillsyn på 11 små avloppsanläggningar och alla har fått underkänt 
av olika anledningar. Vad som kommer att behöva åtgärdas på dessa kommer att variera i 
omfattning. Åtgärdsplan är lämnad till miljö och några är i dagsläget åtgärdade. Vi kommer även 
att titta på de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.  
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar 
 
Allt detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En femårig plan är för kort för 
denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd utan vi måste arbeta fram en 
långsiktig plan. VA-planen är ett första steg i denna process. Först måste det kartläggas vad vi har 
och i vilken riktning kommunen ska jobba.   
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Under 2017 släcks telefonnätet i flera av de byar där vi har kommunalt VA. Detta innebär att vi 
måste bygga om i våra verk och stationer för att vårt styr/övervakningssystem ska fungera. 
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. 
 
VA-taxa kommer att höjas med 3% årligen utöver konsumentprisindex fram till 2020 för att klara 
de investeringar vi måste göra. Våra avskrivningar ska komponentavskrivas och vi vet inte i 
dagsläget hur det kommer att påverka våra avskrivningar. 
 
 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef 
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Resultaträkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01 - 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  14 402 13 594 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 206 
0 

207 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
13 

 
13 

 Sidoordnade intäkter  127 110 
Summa intäkter 1 14 749 13 925 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -2 314 -1 607 
 Tjänsteköp   -5 361 -5 152 
 Personalkostnader   -3 868 -3 672 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 639 -1 650 
 Övriga rörelsekostnader  -484 -364 
 Sidoordnade kostnader    

Summa kostnader   -13 666 -12 445 

     
Rörelseresultat  1 083 1 480 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -548 -414 
     

Resultat efter finansiella poster  535 1 066 
     

ÅRETS RESULTAT  535 1 066 
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Balansräkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 20 887 21 181 
 Inventarier, verktyg och installationer  927 1 053 

   21 814 22 234 
     

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  21 814 22 234 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  358 329 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 1 020 
275 

846 
234 

Kassa och bank  0 0 
Summa omsättningstillgångar  1 653 1 409 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  23 467 23 643 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -199 
535 

-734 
1 066 

     
Summa eget kapital  -199 -734 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 21 814 22 234 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  108 0 

Summa långfristiga skulder  21 922 22 234 
     

Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  1 552 706 
 Övriga skulder  69 188 
 Intern kredit  0 1 177 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  123 72 

Summa kortfristiga skulder  1 744 2 143 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 467 23 643 
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr) 
 
  2016  % 2015            

% 
Försäljning till kommunen 762  5 823 6 
Försäljning till koncernföretag 2 645  18 2 382 17 
Försäljning till övriga fastighetsägare 11 123  77 10 500 77 

 14 530  100 13 705 100 

 
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 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr 
Vattenver
k  

Ledningar  
Avlopps
- verk 

Drift-
övervaknin
g 

Inventarie
r och 
maskiner 

SUMM
A 

         
Anskaffningsvärden        
Ingående investeringsutgifter 5 395 36 161 11 778 229 1 331 54 894 
Varav ingående investeringsink. 0 0 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 0 366 1 076 0 0 1 442 
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 -122 -685 0 0 -807 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

5 395 36 405 12 169 229 1 331 55 529 

         
Avskrivningar        
Ingående avskrivningar -3 509 -21 930 -6 714 -229 -278 -32 660 
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 161 694 653 0 35 1 543 
Årets avskrivningar -165 -895 -418 0 -161 -1 639 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-3 513 -22 131 -6 479 -229 -404 -32 756 

         
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 -265 -694 0 0 0 -959 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

-265 -694 0 0 0 0 

         
Ingående planenligt restvärde 1 886 14 231 5 064 0 1 053 22 234 
Utgående planenligt restvärde 1 617 13 580 5 690 0 927 21 814 

 
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 
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Avfallsenheten  
 
Verksamhetsberättelse  
 
Verksamheten  
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där 
ingår hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna är 
affärsdrivande verksamheter, då kunderna är kommunexterna företag.  
 
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 mm. 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 privatpersoner och företag med mening att 
varorna ska återanvändas. Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Om 
inte dessa varor återanvänts hade dessa varor istället kastats och kostnader för omhändertagande 
hade uppstått. 
 
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, för 
vidare transport till behandlingsanläggningar. 
 
Hämtning av hushållsavfall har skett av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under 
producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Slamtömning har skett i egen regi sedan 2015. 
 
En miljöalmanacka med miljö/avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll inom 
kommunen. 
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Avfallsenheten har ingått i ett projekt tillsammans med ICLD för utveckling och tillväxt i 
Mwanga i Tanzania. Främst har vi försökt hjälpa dem att komma igång med tips och idéer till en 
fungerande sophantering. Projektet är nu avslutat. 
 
Avfallsenheten följer de av Kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap 
miljöbalken inklusive de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet. 
 
Händelser av betydelse  
De avfallsupphandlingar gällande sophämtning, avfallstransporter samt förbränning som började 
gälla 2016-01-01 medförde ökade kostnader jämfört med de tidigare avtalen. Detta resulterade i 
höjda avfallstaxor.  
 
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av 
hushållsavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. Vi håller dock på med en del markarbeten i 
egen regi kring mellanlagringen. Detta tar längre tid än beräknat då vi använder oss av massor 
som lämnas in på ÅVC. 
 
Under perioden har sopbilens färdväg utökats så att vi kan erbjuda sophämtning till fler 
fritidshus. 
 
En reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter har under året tagits 
fram och är beslutad i kommunfullmäktige. Detta var även en rekommendation i Översikts- och 
tillväxtplanen. 
 
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit under denna säsong. I stort verkar 
slamtömningen fungera bra i egen regi.  
 
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor. På antalet 
anmälda ser man att intresset är större än förra året. I år hade vi även skräpplockardagar för 
allmänheten där en hel del visat intresse. Detta år hade totalt 1050st personer anmält att de skulle 
delta i skräpplockardagarna inom Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommun kom 2:a i 
Norrbotten och på 75:e plats i riket om man tittar på Håll Sverige Rents ranking. 
 
Vi har tidigare år haft problem med nattliga gäster på alla kommunens ÅVC under höstperioden. 
Vi har sedan dess sökt tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning och installerat 2st 
kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen, eftersom det främst är deras material som är mest 
åtråvärt för tjuvarna. Vi har även ett samarbete med länsstyrelsen där vi märker delar av avfallet 
samt monterar gps så att avfallet går att spåra. Detta har lett till att polisen hittat flera stora 
stöldgömmor som även kunnat härledas till andra brott. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i en medborgarundersökning som SKL har 
genomfört som heter ”kritik på teknik”. En sammanfattning i stort av resultatet för 
avfallsenheten lyder: 88% är nöjda hur det fungerar på återvinningscentralerna, 88% är nöjda 
med sin sophämtning. Man kan sammanfatta detta med att medborgarna är nöjda med 
avfallshanteringen i kommunen. 
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Ekonomi  
Totalt blev intäkterna 11 071 tkr mot budgeterade 10 031 tkr om man tittar på hela 
avfallsenheten. Avfallsenheten är dock uppdelat i flera verksamheter. För korrekt bedömning bör 
man titta på de olika delarna för sig.  
 
Nettoresultatet för hela avfallsenheten blev 1 069 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats 
på de olika verksamheterna dvs. lagstadgad avfallshantering och affärsdrivande avfallshantering 
enligt upprättade fördelningsnycklar.  
 
Lagstadgad avfallshantering har ett negativt resultat på ca -180 tkr, detta till stor del på grund av 
att den föreslagna taxehöjningen blev försenad bland annat av återremittering i politiken.  Denna 
verksamhet skall finansieras av avfallstaxa och ha full kostnadstäckning vilket den inte riktigt 
haft 2016. 
 
Den affärsdrivande avfallshanteringen har ett positivt resultat på cirka 993 tkr, budgeterat 
resultat var 690 tkr. 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. Denna verksamhet är ej lagstadgad och vi får och ska då tjäna pengar på 
denna verksamhet. 
 
Å-nyo-verksamheten har ekonomiskt haft ett bra år. Årets resultat blev 6,8 tkr, vilket är ca 134,6 
tkr bättre än 2015. Lönebidragen har ökat med ca 74,2 tkr mot föregående år och försäljningen 
med ca 61 tkr mot föregående år. Budgeterat resultat låg på -179,2 tkr, dvs att Å-nyo landar på ca 
186 tkr bättre än budget. Försäljningen på ÅVC bidrog detta år med cirka 178 tkr. Kommunala 
verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för ett värde av knappt 25 tkr. Anledningen till 
detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är små poster som skulle 
medföra omfattande administration ifall dessa skulle internfaktureras. Om verksamheterna som 
hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat mellan 200-
250tkr. Anledningen till att lönebidragen ökat är att en av de ordinarie i personalstyrkan är 
sjukskriven och vikarierna som jobbat har varit berättigade lönebidrag. 
 
Slamhämtningen har under 2016 gått bra och landar på ett positivt resultat i resultaträkningen på 
ca 247,3 tkr. 
Under de två åren vi kört i egen regi har vi löpande utvecklat och förbättrat sådant som vi sett 
kan förbättras. Detta har resulterat i extremt lite kundtjänstärenden om man jämför med tidigare 
år. Slamtömningen flyter på bra. 
Slamtömning är en lagstadgad verksamhet som ska finansieras av avfallstaxan. Detta år har vi 
inte behövt göra några åtgärder på slamlagunerna, vilket bidrar till det positiva resultatet. 
 
Prognos 
 
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 delvis även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har 
semestervikarier anställts på både ÅVC och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 19,47 % 
sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda, en ökning från föregående år med 10,6 %. Anledningen 
är en långtidssjukskrivning. 
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20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande 
verksamhet. Vikarierna på Å-nyo har ersatts med ett lönebidrag på totalt ca 151 tkr i under året 
och halvtiden på ÅVC ersatts med lönebidrag på ca 80 tkr under året. 
 
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.  
 
Personalen på avfallsenheten har under år 2016 kompetensutvecklats genom att gå kurser i olika 
ämnen som rör verksamheten. Tillsvidareanställda har haft mellan 3-8 dagar 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktigt både för kompetensförsörjningen samt att 
man ska kunna känna att man har tillräckliga redskap för att möta kraven som ställs och även för 
den egna personliga utvecklingen. 
 
Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2016 var 45075 stycken, vilket är en ökning från förra året 
med ca 4610 stycken. 
 
Mängden hushållsavfall har minskat med ca 57 ton jämfört med föregående år. 
 
Mängden ankommet osorterat avfall minskat med 7 ton jämfört med föregående år. 
  
 
Statistik avfallsenheten. Mängder i ton 
  2016 2015 2014 2013 2012 

           
Hushållsavfall eller likvärdigt 1376 1433 1445 1272 1355 
Övrigt brännbart 544 567 466 488 614 
Deponi 109 120 140 127 70 
Osorterat 40 47 22 31 68 
Lev till Boden Värmeverk 1920 2000 1921 1760 2051 
Försäljning Metallskrot  355 366 360 497 331 
Träavfall behandlat 764 493 497 900 2170 
Träavfall rent 190 249 189 185 420 
Ris 151 225 189 272 159 
Löv/gräs 100 100 97 97 95 
Spillolja 11,1  12,1  6,5 13 6 
Övrigt Farligt avfall (färg, småkem) 21  11,5  17 19 22 

Besök ÅVC 45075st 40 467st 37 794st 37 314st  34 208st 
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Intern kontroll 
Avfallsenheten har under det gångna året granskat fakturor och hur fakturor överensstämmer 
med gällande ramavtal osv. Resultatet har i stort sett bra ut. 
 
Framtiden 
Vi är på gång med en revidering av avfallstaxan, då prisbilden ser annorlunda ut med det nya 
avtalet gällande omhändertagande av farligt avfall. Även slamtaxan ses över. 
 
Arbetet med nedlagda deponier fortskrider 2017. 
 
Vi planerar för skräpplockardagar 2017. 
 
En stor fråga inom avfallsbranschen är det förslag som ligger hos regeringen, som innebär att 
kommunerna får hela ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial. I dagsläget är det 
FTIAB (förpacknings och tidningsinsamlingen) som har ansvaret för detta. Om detta hamnar på 
kommunerna kommer detta att medföra mer jobb och eventuellt så behövs även en ekonomisk 
insats beroende på hur ersättningsmodellen kommer att se ut. Vi väntar med spänning på ett 
slutgiltigt beslut och vilken ersättningsmodell det blir. 
 
Målrapportering 
Under 2016 har en ny renhållningsordning tagits fram, i denna finns det aktuella mål samt en 
plan om hur dessa ska följas upp. 
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Resultaträkning för 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  10 412 9 307 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 232 
0 
 

0 

177 
0 

 
0 

 Sidoordnade intäkter  427 297 
Summa intäkter 1 11 071 9782 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -715 -542 
 Tjänsteköp   -5 990 -6 001 
 Personalkostnader   -2 477 -2 534 
 Avskrivningar 2 -564 -557 
 Övriga rörelsekostnader  -99 -85 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 845 -9 718 

     
Rörelseresultat  1 226 64 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -158 -142 
     

Resultat efter finansiella poster  1 069 -79 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  1 069 -79 
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BALANSRÄKNING FÖR 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 5 117 5 196 
 Inventarier, verktyg och installationer  1 035 1 085 

   6 152 6 281 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  6 152 6 281 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 850 
192 

438 
147 

       
Kassa och bank  1 899 1700 
Summa omsättningstillgångar  2 941 2 285 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  9 093 8 566 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  1 479 
1 069 

410 
-79 

Summa eget kapital  1 479 410 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 6 152 6 281 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  6 152 6 281 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  1 108 459 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 87 
0 

136 
0 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 267 1 280 
Summa kortfristiga skulder  1 462 1 875 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 093 8 566 
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Not 1 a Intäkter 
 
Avfallsenheten per verksamhet  
 

2016-01-01--2016-12-31 Totalt Lagstadgad Slamhantering Affärsmässig ÅNYO 
Tkr  avfallshantering avfallshantering 
         
Rörelsens intäkter m.m.       
Förbrukningsavgifter 10 412 7 346 993 1 549 525 
Bidrag 232 80 0 0 152 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 427 224 14 203 0 
Summa intäkter 11 071 7 650 993 1 752 677 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och förbrukningsinventarier -715 -447 -184 -72 -12 
Tjänsteköp -5 990 -5 172 -361 -399 -58 
Personalkostnader -2 477 -1 535 -77 -266 -600 
Av- och nedskrivningar -564 -468 -88 -7 0 
Övriga rörelsekostnader -99 -73 -16 -10 0 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 845 -7 695 -726 -755 -670 
       
Rörelseresultat 1 226 -45 267 997 7 
       
Resultat från finansiella 
investeringar      
       
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 
Räntekostnader -158 -135 -19 -4 0 
       
Resultat efter finansiella poster 1 069 -180 247 994 7 
       
ÅRETS RESULTAT 1 069 -180 247 994 7 
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Not 1b Intäkter 
 
Fördelning av försäljningsintäkter 
 
 2016  % 2015 % 

Försäljning till kommunen 584  5 459 4,7 
Försäljning till koncernföretag 1 476  14 1 250 13,1 
Försäljning till övriga fastighetsägare 8 779  81 7 896 82,2 

 10 839      
100 

9 605 100 

 
 
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 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Återvinnings-
centralen 

Återvinnings-
stationer i 
byar 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
Ingående investeringsutgifter  8 267 996 2 686 11 949 
Varav ingående investeringsinkomster 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 215 82 64 361 
Årets köp  0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -5 -847 -852 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 482 1 073 1 903 11 458 
        
Avskrivningar       
Ingående avskrivningar -3 386 -681 -721 -4 788 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 59 45 -58 46 
Årets avskrivningar -430 -45 -89 -564 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 757 -681 -868 -5 306 
        
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 
        
Ingående planenligt restvärde  4 881 315 1 085 6 281 
Utgående planenligt restvärde  4 725 392 1 035 6 152 

 
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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Stadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaurs 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 
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, samt 
fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
I samband med kommunens försäljning av fastigheter har ett arbete påbörjats för att skapa 
ledningsrätter för de fastigheter där kommunen äger infrastruktur, dvs VA, fjärrvärme och 
fiberkabel. 
Under året har ledningsrätter för drygt 40tkr upprättats.  
Arbetet fortsätter under kommande år. 
 
Vi har drabbats av ett kylaggregats haveri som kostat ca 40tkr att åtgärda. 
 
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.   I samband med diskussionerna med IP-Only om att 
överta stadsnätet har en hel del information efterfrågats. Vi har därför noterat andra brister i vår 
dokumentation som måste åtgärdas. Dokumentationsproblemet får en lösning tack vare det 
samverkansprojekt som sjösattes i dec. 2016, se nedan. 
 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna. Därmed blir kostnader för kabelanvisning högre än normalt 
Vi är beroende av att samordna eventuella aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra 
respektive delar av näten sitter ihop. Kostnaderna för detta är därför okända. Men kan i värsta 
fall uppgå till ca 850TKr. 
 
Under året har kommunen beviljats ca 9mkr i bidrag att bygga ut fiberinfrastruktur i de ca 20 
områden som ansökts om. Tyvärr har Länsstyrelsen meddelat att Arvidsjaur inte kommer att 
beviljas bidrag från Tillväxtverket, eftersom vi har bättre ortssammanbindande nät än många 
andra kommuner i länet. Detta innebär att de områden som idag saknar fiber till området 
kommer att kräva annan teknisk lösning eller ytterligare finansiering, ev. i form av byakraft? 
 
En gemensam ramavtalsupphandling har genomförts för utbyggnad av fibernätet. Det är IT 
Norrbotten och 7 kommuner som är avropsberättigade. En mall för att genomföra egna 
upphandlingar togs fram i samma projekt.  
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En ny samverkansmodell har tagits fram, där IT Norrbotten blir Stadsnäts Operatör (SO) för de 
anslutna stadsnäten. Med detta upplägg får vi en sammanhållen organisation för både regionnät 
och stadsnät, samt att kontrollen och affären stannar i Norrbotten. I skrivande stund är fem 
kommuner engagerade. I upplägget ingår, förutom en gemensam supportorganisation även ett 
gemensamt dokumentationssystem. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurs Stadsnät med en 50%  tjänst.  
Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om 
nät och utrustning. 
Tack var den nya samverkansmodellen som etablerats under året kommer stadsnätet att bli bättre 
dokumenterat och fler personer kommer att ha större detaljkunskap om nätet. 
 
Ekonomi 
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning.  
Om tillräckligt många kommuner i Norrbotten ansluter sig till den nya samverkansmodellen 
kommer ersättningen till stadsnäten att öka och kostnaderna minska. Redan vid tre samverkande 
nät har vi bättre ersättning än dagens modell med Teracom som K.O. 
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. 
Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
Arbetet med att upprätta ledningsrätter på de fastigheter där kommunen äger infrastruktur 
fortsätter.  
 
Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra 
sträckor närmare större vägar ett projekt som pågår fram till år 2020. 
Vi avser att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger el-nätet. 
Omfattningen är oklar ännu. Men i värsta fall kan det medföra kostnader på ca 800TKR. 
 
Pga den utdragna processen, att försöka hitta en ersättare för nuvarande Kommunikations 
Operatör 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. 
Byte av elektronik kommer att ske i större omfattning under 2017. 
Vi har idag nio ADSL stationer i drift och fyra fibrerade byar som alla har föråldrad utrustning. 
I ett brev från Telia/Skanova har meddelats att alla telestationer där det finns ADSL utrustning 
idag, utom Arvidsjaur och Glommersträsk kommer att läggas ned, med start i September 2017. 
Inga investeringar kommer därför att genomföras på dessa stationer. 
 
Både Telia och Net4Mobility har byggt det mobila telefoni/datanätverket i kommunen. Även om 
det finns områden med usel täckning är dock täckningsgraden i stort ganska bra. 
 
Under 2017 kommer KommunikatonsOperatören Teracom att ersättas av Samverkansmodellen 
med IT Norrbotten. Stadsnätet kommer att drabbas av ökade kostnader i samband med 
övergången, eftersom det är ny utrustning som ska ersätta den gamla, kommer två system att 
vara i drift under en period.  
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Resultaträkning för Stadsnätet tkr    

 Not 2016-01-01-  
2016-12-31 

2015-01-01-  
2015-12-31 

Rörelsens intäkter mm    
Avgifter och ersättningar  1 794  1 733 
Övriga rörelseintäkter  0 0 
Summa intäkter mm 1 1 794 1 733 
Rörelsens kostnader    
Material   0 
Tjänster  -1 295 -1 785 
Löner  -357 -376 
Övriga kostnader 2 0 -550 
Projekt    
Avskrivningar 3 -443 -459 
Rörelseresultat  -301 -1 437 
    
Ränteintäkter  0 0 
Räntekostnader 4 -41 -42 

    
Resultat efter finansiella poster  -342 -1 479 
    
ÅRETS RESULTAT 5 -342 -719 
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BALANSRÄKNING FÖR ARVIDSJAURS STADSNÄT  

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 9 2 469 2 289 
 Inventarier, verktyg och installationer  0 0 

   2 469 2 289 
Finansiella anläggningstillgångar  0  
     
Summa anläggningstillgångar  2 469 2 289 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  70 47 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  431 355 
 Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 

 183 126 

     

Kassa och bank  0 0 
     
Summa omsättningstillgångar  684 528 
SUMMA TILLGÅNGAR  3 153 2 817 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Ingående eget kapital   - 6 804 -4 605 
 Årets resultat  -342 -1 479 
     

Summa eget kapital  -7 146 -6 084 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 2 469 2 289 

 Avsättning bredband 7 479 0 
     

Summa långfristiga skulder  2 948 2 540 
     

Kortfristiga skulder 8   
 Internkredit  7 190 3 137 
 Leverantörsskulder  141 160 
 Övriga skulder  20 19 
 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 0 0 

Summa kortfristiga skulder  7 351 3 316 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 153 2 817 
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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 endast debiterats under 2011-2013 med 172 tkr per 
år. Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Övriga rörelsekostnader 
Konkurrensverkets utredning angående upphandling enligt LOU har medfört  kostnadsdebitering 
med 550 tkr för år 2015.   
 
Not 3 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   7 år 

 
Not 4 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 5 Årets resultat 
 
Årets underskott på – 342 tkr (-1 479 tkr år 2015) 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 Avsättningar 
 
Kommunens avsättning till förmån för Arvidsjaurs byar 2013 har kunnat växlas upp till det 
dubbla. Total avsättning blev därför 1 348 tkr. Av detta används hälften till bredband i 
kommunen med 674 tkr. 196 tkr är upparbetat i den utredning som gjordes kvartal 2 år 2015. 
Återstående belopp att nyttja är då 479 tkr. 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 
 
Internkredit 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 9 Materiella anläggningstillgångar 
 

 
Utbyggnad  
bredband-  

Övertagen 
utrustning 

Egenbyggt 
stadsnät SUMMA 

 statsbidrag    
     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 1 576 600 2 991 500 4 135 795 8 705 257 
Ingående 
investeringsinkomster 0 -189 000 0 - 189 000 
Årets investeringsutgifter 0 0 622 768 622 768 
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 4 758 563 9 137 663 
     
      
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar -1 252 580 -2 613 500 -2 360 354 -6 226 234 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -157 660 0 - 284 906 -442 566 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 1 410 240 - 2 613 500 -2 645260 - 6 668 800 
     
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 324 020 189 000 1 775 641 2 288 661 
Utgående planenligt 
restvärde 166 360 189 000 2 113 503 2 468 863 
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Camp Gielas 2016 
 
Verksamheten 
 
Camp Gielas omfattar verksamheterna: 
 

 Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken 
campingstugor och 150 stycken husvagns- och campingtomter med tillhörande 
servicebyggnader. 

 Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en 
sporthall som innehåller internationella mått.  

 Skidspår: Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårsystem samt det så kallade 
Kommunspåret.  

 Prästberget: Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus. 
 Vittjåkk: Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyrning, 

serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad. 
 
Händelser av betydelse  
Nya band till den ena pistmaskinen har införskaffats. Detta innebär förhoppningsvis att livslängden 
ökar för pistmaskinen i några år framåt.  
 
Gästnätterna i stuglägenheterna har minskat något. Däremot har gästnätterna på 
husvagnsparkeringen ökat.  
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas har bytt samtliga tak i stugbyn under sensommaren. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Detta beror främst på att Gielas glädjande 
nog fick stöd för en personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare inte har påverkat 
verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med cirka 1,3 mkr för år 2016.  
 
Verksamhetskostnaderna är lägre än föregående år. Detta beror främst på att reparationskostnaderna 
för Gielas maskinpark har varit betydligt mindre.  
 
Camp Gielas totala intäkter är liknande som föregående år.  
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en anläggningschef, en 
pistör och en fritidschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. 
Under år 2016 är sjukfrånvaron 0,75 %.  
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Verksamhetens lokalvårdare har genomgått utbildning om städmetoder tillsammans med 
Fastighetskontorets personal. Pistör och anläggningschef har deltagit vid SLAO:s utbildningsdagar. 
Delar av personalen har besök den årliga Idrottsdialogen som Norrbottens Idrottsförbunds & SISU 
anordnar. 
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkomande fakturor har genomförts 
kontinuerliget under året. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
 
Stugby och camping 
 
Camp Gielas har under sommar och vinter 2016 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: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 

 
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. Det är dock något bättre betyg än vid 
föregående års mätningar, vilket antas bero på att en standardhöjning så sakteliga håller på att 
genomföras. 
 
Träningsläger längdskidor 
 
Camp Gielas har under november och december 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid anläggningen gällande: kundbemötande, 
service, boendestandard, kvalitet på skidspår, matens kvalitet samt aktivitetsutbud i Arvidsjaur. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för året visas nedan: 
 

 2016      
Vinter 4,5      

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det även att träningslägren är nöjda med standarden 
på boendet, kvaliteten på skidspåren samt de måltider som har levererats. Glädjande är också att 
aktivitetsutbudet i Arvidsjaur upplevs som bra. 
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Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 
9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 25 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Gästnätter 

 År 2016 År 2015 

Antal gästnätter i stugor 21 580 23 515 

Antal gästnätter i camping 40 132 36 557 

Totalt antal gästnätter 61 712 60 072 

 
Framtiden 
En helt ny brandskyddsdokumentering för hela Camp Gielas har upprättats. Ett nytt brandskydd har 
installerats i sporthallsbyggnaden under december månad. Brandlarmsinstalleringen fortsätter med 
stugbyn i början av år 2017 och beräknas vara färdig innan påskhelgen. 
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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RESULTATRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter m.m.    
 Förbrukningsavgifter  255 296 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 368 
0 

593 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
8 

 
8 

 Sidoordnade intäkter  8 578 8 355 
Summa intäkter 1 9 209 9 252 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -873 -771 
 Tjänsteköp   -3 239 -3 843 
 Personalkostnader   -3 981 -4 146 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 098 -1 087 
 Övriga rörelsekostnader  -137 -204 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 328 -10 051 

     
Rörelseresultat  -119 -799 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -296 -236 
     

Resultat efter finansiella poster  -415 -1 035 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  -415 -1 035 
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BALANSRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 
 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 11 079 11 557 
 Inventarier, verktyg och installationer  548 641 

   11 627 12 198 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  11 627 12 198 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 0 
0 

261 
0 

Kassa och bank  0 8 
Summa omsättningstillgångar  0 269 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  11 627 12 467 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -3 951 
-415 

-3 284 
-1 035 

Summa eget kapital  -3 699 -3 284 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 11 627 12 198 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  11 627 12 198 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  482 557 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 169 
3 008 

119 
2 877 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

6 
 

40 0 

Summa kortfristiga skulder  3 699 3 553 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 627 12 467 
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Not 1 a Intäkter 
 
Camp Gielas per verksamhet 
 

2016-01-01 – 2016-12-31 tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Stugby 
              
Rörelsens intäkter m.m.         
Förbrukningsavgifter 255 138 0 107 0 10 
Bidrag 368 0 0 0 0 368 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter        
och bidrag 8 0 0 0 0 8 
Sidoordnade intäkter 8 578 1 061 483 0 100  6 934 
Summa intäkter 9 209 1 199 483 107 100 7 320 
         
Rörelsens kostnader        
Varor och 
förbrukningsinventarier -873 -257 -7 -177 -147 -285 
Tjänsteköp -3 239  -741 -713 -479 -239 -1 067 
Personalkostnader -3 981 -730 -105 -310 -217 -2 619 
Av- och nedskrivningar -1 098  -305 -309 -51 -61 -372 
Övriga rörelsekostnader -137 -23 -16 -34 0 -64 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 328 -2 056 -1 150 -1 051 -664 -4 407 
         
Rörelseresultat -119 -857 -667 -944 -564 2 913 
         
Resultat från finansiella 
investeringar        
         
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -296 -98 -43 -21 -14 -120 
         
Resultat efter finansiella poster -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
         
ÅRETS RESULTAT -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
   2016  % 2015 % 
Försäljning till kommunen  42  1 12 1 

Försäljning till externa kunder  8 791  99 8 747 99 
  8 833  100 8 759 100 

 
 
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 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Camp 
Gielas 

Fritids-
anläggningar 
vinter (inkl 
Vittjåkksstugan) 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
        
Ingående investeringsutgifter 21 322 11 824 2 743 35 889 
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 750 0 0 750 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar -260 71 -30 -219 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 21 812 11 895 2 713 36 420 
        
Avskrivningar       
        
Ingående avskrivningar -12 994 -8 595 -2 102 -23 691 
Omklassificeringar -3 -26 25 -4 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -590 -420 -88 -1 098 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -13 587 -9 041 -2 165 -24 793 
        
Nedskrivningar       
        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -27 -12 -39 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 
        
Ingående planenligt restvärde 2016 8 328 3 229 641 12 198 
Utgående planenligt restvärde 2016 8 225 2 854 548 11 627 
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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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Trafikskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Årsavvikelse 

Personal  1 461 1 485 1 241 -24 

Verksamhet  311 479 378 -67 

Internhyror  0 0 0 0 

Övriga kostnader                         11 24 -11 

Summa kostnader  1 772 1 974 1 643 -202 

       

Intäkter  -1 772 -1 681 -1 349 -91 

       

Netto  0 294 295 -294 
 

Trafikskolan   
Balansräkning   
   
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 
   
Kundfordringar 134 95 
   
Eget kapital 134 95 

 
Verksamhet 
Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknadsenheten har varit affärsverksamhet sedan 2016 
men har bedrivits här sedan mars 2015. Juli månad hålls Trafikskolan stängd under samma tid som 
Trafikverkets funktionärer. 
 
Personal 
Tidigare administratör har slutat och ersatts av ny. 
 
Ekonomi 
Årsresultatet visar minus trots att inga internhyror belastat verksamheten. 
 
Framtid 
En privat entreprenör har visat intresse att förvärva verksamheten under våren 2017. 
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Stödfunktionen 
 

Tkr   2016   2015 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
(%) Redovisat 

Personal  19 956 18 982 95 18 502 

Verksamhet 12 213 10 583 87 11 807 

Interna hyreskostnader 0 0  0 

Summa kostnader 32 169 29 565 92 30 309 

      

Intäkter -8 455 -10 304 122 -11 862 

      

Netto 23 714 19 261 81 18 447 

Avvikelse mot budget  4 453  2 029 
 
 
 

Stödfunktionen Budget Redovisat Förbrukn Redovisat 

  2016 
budget %              
2015 

700 Ledning 1 541 826 54 -682 
701,73 Personal  6 333 4 378 69 4 242 
711 Service 3 545 3 353 95 3 302 
7113 Samisk koordinator 0 1 0 0 
721 Ekonomi 6 795 5 596 82 6 687 
761 IT-enhet 5 152 4 724 92 4 897 
762 IT-strateg 348 385 111 0 
 20 476 19 261 81 23 952 

 
Verksamheten 
Stödfunktionen skall som namnet anger stötta övriga verksamheter i deras utövning 
 
Händelser av betydelse 
Afrika-projekten går mot sin slutfas.  
Hemsidan har uppdaterats. 
Nya vägar för betalningsströmmar har genomförts från plusgiro till bankgiro. Förberedelse för ny 
kodplan har skett för införande från och med 1 januari 2017. 
Från 2016 sker en förändring på IT sidan då IT-strategin bryts till egen enhet parallellt med 
Stadsnät.   
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Ekonomi  
Verksamheterna ger totalt överskott. Vakanser har inte kunnat fyllas och projekt har senarelagts. 
 
Personal 
Vissa avgångar har skett liksom byte av befattningshavare. 
 
Framtiden 
Gemensamt för alla enheter är att se över arbetssätt och arbeta bort manuella rutiner.  
Serviceenheten förbereder införande av ärendehanteringssystem. 
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7113 Samisk koordinator 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  407 166 41 413 

Verksamhet  253 143 57 255 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  660 310 47 667 

       

Intäkter  -660 -309 47 -667 

       

Netto  0 1 0 0 
 
Verksamheten 
2010 blev Arvidsjaurs kommun samisk förvaltningskommun vilket innebär en del förpliktelser 
gentemot lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En samisk koordinator är 
anställd och verkar som stöd för de kommunala förvaltningarna i deras arbete med att uppfylla de 
lagkrav som regleras i lagen enligt ovan genom att verka för att den samiska handlingsplanen 
efterlevs i kommunens övriga verksamhetsplaner och verksamheter för att; 
* skydda och främja det samiska språket genom att ge samer möjlighet att behålla och utveckla sin 

kultur, språk och näring och då särskilt barnens rätt till kulturell identitetsutveckling och 
användandet av det egna språket 

* barnomsorg och äldreomsorg på samiska med samisktalande personal med insikt och kunskap om 
den samiska kulturen/näringen 

*samråd med den samiska befolkningen 
 
Händelser av betydelse 
Årets verksamhet har bl a varit inriktad på att få till stånd ett deltagande i den skogssamiska 
forskningsplattformen knuten till Umeå universitet. Arvidsjaur har haft svårt att hitta formerna för 
deltagande men förhoppningen är att det skall lösas under 2017. 
 
Bidrag av olika slag har beviljats för att främja det samiska språket och den samiska kulturen.  
 
Den samiska koordinatorn, som varit tjänstledig på 50% för att prova annat arbete,  har valt att 
avsluta sin tjänst och rekryteringen av ny påbörjades under december. 
 
Arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde har bytt deltagare under året. 
 
Årets Vägvisare blev Ivan Eriksson som uppmärksammades i anslutning till kultur- och 
näringslivsgalan i november. 
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Ekonomi 
Kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av 50 % tjänstledighet samt långtidssjukskrivning. 
Även verksamhetskostnaderna ligger lägre pga detta. 
 
Personal 
En anställning på 100% täcks av statsbidraget för samisk förvaltning. 
 
Framtiden 
De skärpta kraven från Sametinget och Länsstyrelsen på förvaltningskommunerna innebär  bl a att 
kommunerna ska upprätta aktuella verksamhetsplaner, handlingsplaner eller motsvarande för arbetet 
med de nationella minoriteterna och dessa bör innehålla långsiktiga planer som bör fastställas i 
ansvarig styrelsen/nämnd. 
 
Erhållet statsbidrag skall användas i enlighet med beslutande verksamhetsplaner eller motsvarande 
och kan användas till del av personalkostnad om den utgör en merkostnad. 
Kontrollen blir striktare och överblivet eller felaktigt använt statsbidrag kan komma att krävas 
tillbaka. 
 
En handlingsplan för samisk förvaltning är upprättad och den bör ligga till grund för övriga 
förvaltningars verksamheter och planering för att uppfylla lagkraven i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilket innebär att det i övriga förvaltningars 
handlingsplaner/verksamhetsplaner ska finnas en långsiktig planering för hur man uppfyller sitt 
åtagande som samisk förvaltningskommun.  
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741 Näringslivsenheten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
Näringslivskontorets verksamheten drivs i ny organisation sedan april 2015 och ägnar sig åt 
rådgivning och stöd till befintliga företag och nyföretagande. I verksamheten ingår även 
destinationskontoret som handhar besöksnäringens frågor och turistbyrån. 
 
Händelser av betydelse  
Näringslivskontoret har fastlagt ny organisation samt deltagit i proaktivt tillväxtskapande 
utvecklingsarbete, företags & affärsutveckling,  lyft fram infrastrukturs frågorna samt haft dialog 
med olika samarbetspartners lokalt och regionalt. Detta i samband med deltagande i tre 
strukturfondsprojektsansökningar som beviljades 2015.  Ett rådgivande destinationsråd och en 
strategisk näringslivsgrupp har varit betydelsefulla i vårt arbete.  En kommunikationsplan för 
besöksnäringens företag är färdigställd och framarbetad tillsammans med företagen. Den skall 
implementeras under 2017. 
 
Personal 
Under året har kontoret haft 5 anställda varav 3 är projektfinansierade samt sommarpersonal. 
Belastning har varit hård i slutet på året pga sjukskrivningar. 
 
Ekonomi 
Verksamhetens kostnader är till stor del finansierad via projektmedel. Näringslivskontoret har under 
perioden något lägre intäkter jmf med budgeterat på näringslivssidan,  då North Business Arena 
projektet bantades innan det beviljades och tar därmed inte de budgeterade kostnaderna i samma 
omfattning.  
 
  

  
Årsbudget 

2016 
Utfall 2016 Utfall 2015 Budget Avvikelse 

Personal  3 030 2 804 3 215 226 

Verksamhet  2 062 1 784 1 117 278 

Summa kostnader 5 092 4 588 4 332 504 

Intäkter  -2 195 -1 680 -973 -515 

Netto  2 897 2 908 3 359 -11 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kontoret har haft  i uppdrag att verka för goda relationer med de befintliga företagen, ansöka om 
näringslivsprojekt samt stimulera till företagsamhet och ge god service till företag vid start och 
etablering. Svenskt Näringslivs företagsklimat ranking 2015 redovisade +12 steg upp mot ett bättre 
företagsklimat. Indikationer kom tidigt på ett lägre resultat jmf med föregående år och det blev en 
tillbakagång.  Båda projektens mål är hitintill uppnådda både vad gäller aktiviteter samt deltagande 
lokalt av företagen.  
Vad gäller översikt & tillväxtplanens mål är nästan alla bearbetade av näringslivskontoret under 
året.  
 
Framtiden 
Under hösten fortsätter utvecklingsarbetet inom NBA & DCB projekten med full kraft i nära 
samarbete med de lokala företagen och andra aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del av 
det samarbetet. Vi är fortsatt en del i regionens och nationens samlade utvecklingsarbete. 
 
 
Stina Johansson 
Näringslivschef 
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Arbetsmarknadsenheten 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  17 144 26 133 152 18 497 

Verksamhet  11 035 9 342 85 13 588 

Internhyror  966 966 100 966 

Summa 
kostnader  

29 145 36 441 125 33 052 

Intäkter  -33 347 -69 144 207 -33 513 

Netto  -4 202 -32 703 778 -461 
 
Verksamheten 
Arbetsmarknadsenhet, flyktingmottagning, ensamkommande barn och Trafikskola. 
Verksamheten för ensamkommande barn består av tre HVB-hem – Nasti, Korpen och Kråkan samt 
18plus. 
 
Arbetmarknadsenheten 
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa 
sysselsättning för arbetslösa. Alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder är samlade under AME. 
 
AME:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och utbildningsplatser på olika kommunala 
arbetsplatser, på Idéum, i näringslivet eller hos olika föreningar. Utbudet av verksamheter måste ha 
en sådan bredd att den enskilde deltagaren ges reella möjligheter att sysselsättas med arbetsuppgifter 
som de anser meningsfulla. På Idéum finns praktikplatser inom verkstad, snickeri, timring, 
snöskoterledspreparering och KAOS-styrkan. Tillverkning av produkter inom verkstad, snickeri och 
timring har främst inriktats på produktion till företag och organisationer och till en mindre del till 
privata kunder.  
 
Deltagarna medverkar i hela processen med beställarkontakter, produktionsplanering, 
materialanskaffning, produktion och leverans. De levererade produkterna upplevs av kunderna ha 
mycket hög kvalitet vilket är ett resultat av ständigt pågående metodutveckling.  
 
Till AME anvisar Arbetsförmedlingen både ungdomar och äldre arbetslösa. Anvisningstiden för 
deltagarna i de olika åtgärderna kan variera från någon vecka upp till ett år. Avsikten är att 
deltagarna genom de aktiviteter som bedrivs på AME ska ges en meningsfull sysselsättning och att 
de efter anvisningstidens slut ska ha förvärvat erfarenheter och kunskaper som gör att de stärkt sina 
möjligheter till arbete eller utbildning.  
 
Organisation 
Eftersom den statliga arbetsmarknadspolitiken ofta styrs genom snabbt genomförda beslut, är det 
nödvändigt att AME har en organisation och en verksamhet som är mycket flexibel och som snabbt 
kan ställa om till nya förutsättningar. 
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En väl fungerande AME förutsätter att det finns ett antal kompetenta och engagerade handledare 
som ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver projekt för dessa. Under 2016 fanns 6 
handledare anställda. Handledarna arbetar dagligen mycket nära Arbetsförmedlingen och 
kommunens Individ- och familjeomsorg. Resurser i form av vägledare och socialsekreterare är 
knutna till verksamheten. 
 
Handläggning av feriearbetare sköts också av AME. 
 
Avsikten med denna organisation är att kommunen skall kunna agera mer kraftfullt och rationellt 
vad avser de lokala insatser som görs för de arbetslösa samt att kunna svara upp mot de ökade krav 
som statsmakterna lägger på kommunerna i ambitionen att minska den öppna arbetslösheten. 
 
Åtgärder/deltagare 
Förutom de som anvisas från Arbetsförmedlingen tar AME och Idéum även emot elever från 
gymnasieskolan - elever som är i behov av annan verksamhet än studier på Sandbackaskolan 4 st. 
 
Dessutom finns ett antal deltagare som inte anvisats från någon myndighet. Dessa kan komma från 
kriminalvården, kommunens sociala omsorg. Gemensamt för dessa är att de är i stort behov av 
social aktivering och kräver mycket handledning. 
 
Antalet sysselsatta inom de olika åtgärderna har under 2016 uppgått till ca 132 personer (plus de 
som anvisats som löne har koll på). Dessutom har 95 feriearbetare sysselsatts. Totalt inom de olika 
åtgärderna har vi tillhandahållit de platser som Arbetsförmedlingen och socialsekreterarna 
efterfrågat. Dock har vi vid något enstaka tillfälle varit tvungna att skjuta upp starten för vissa 
anvisade för att inte få en överrepresentation av deltagare med t ex drogproblem. 
 
EU-projekt 
Idéum driver och deltar dessutom i ett antal EU-projekt. Under 2016 har följande projekt varit 
aktuella:  
 
Volontärprojekt 
Ideum tar emot ca 4 volontärer per år. Volontärernas uppgifter är att verka som en resurs till 
flyktingmottagningen och 18+ verksamheten. De verkar även som en resurs till ungdomar IN 
verksamheten där de är behjälpliga för att de ungdomsgrupper som kommer till Arvidsjaurskall få 
en trivsam och innehållsrik vistelse i vår kommun. 
 
Inkommande grupper 
Under 2016 hade vi besök av sammanlagt 102 ungdomar och ledare framförallt från Tyskland men 
också från England och Italien. Den huvudsakliga sysselsättningen för dessa ungdomar har varit 
inom vår organisation på Ideum. Bland annat har vi spångat mer än 20 km av turistlederna inom 
kommunen. Andra göromål har varit att tillverka grillplatser för försäljning samt uppstädning i skog 
och mark. De utländska grupperna och ledarna har genom praktiken i Arvidsjaur fått möjlighet att 
uppleva den vackra natur vi har och det vänliga klimatet människor emellan. Flera av tidigare 
deltagare har återvänt hit under året för att uppleva Arvidsjaur igen. 
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KOFA - Kompetens för alla är ett projekt som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning 
och nyanlända invandrare. Grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden men som i 
många fall har mycket att ge. Under projekttiden får deltagarna stöd och hjälp att hitta en lämplig 
arbetsgivare. Vi erbjuder insatser som praktik, språkstöd, prova på studier och subventionerad 
anställning. Från starten 1 januari 2016 har 19 personer deltagit i projektet. Varav 10 st fått 
språkundervisning i svenska för att öka möjligheten att gå till arbete eller fortsatta studier. Av dessa 
har 6 st gått till arbete i varierande grad från 75-100%. De övriga har tagit steget till en praktik vilket 
är en framgång för individen. Inom ramen för projektet är ett uppdrag att involvera andra parter som 
till exempel en folkhögskola. Vi har fått förmånen att samarbeta med Älvsby folkhögskola vilka 
startade en folkhögskolefilial i Arvidsjaur den 20 oktober 2016. Första kursen som erbjudits är en 
etableringskurs för nyanlända. På planeringsstadiet är fler kurser aktuella. 
 
Skyddat arbete OSA 
Skyddat arbete är avsett för arbetslösa personer med socialmedicinska handikapp och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avsikten är att kommunen skall ta ett utökat och mera 
långsiktigt ansvar genom att integrera sitt ansvar enligt socialtjänstlagen med ett arbetsgivaransvar. 
Arbetstagarna anvisas av Arbetsförmedlingen i samråd med socialsekreterarna och AME.  
Våra resurser var avsedda att klara 3,75 årsarbetare.  
Under året har 7 personer på hel- eller deltid anvisats.  
 
Feriearbetande ungdom 
Arbetssökande ungdomar som finns i ÅK 9 eller år 1 på gymnasiet erbjuds feriearbete. Anvisning 
sker i 2-veckorsperioder. Via kommunens hemsida görs ansökan och där ungdomen önskar var 
han/hon vill göra sitt feriearbete. I de allra flesta fall uppfylls deras önskan.  
Under 2016 sysselsattes totalt 95 ungdomar. Det fanns gott om arbetsplatser, hela 141 stycken. 
 
KAOS Styrkan 
Verksamheten organiserar olika arbetsuppgifter som sysselsätter anvisade ungdomar och andra 
arbetslösa. Bland de anvisade finns ungdomar som kräver en högre grad av råd och stöd från 
handledarna. Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att de anvisade, när anvisningsperioden är slut, 
har stärkt sina möjligheter till att få ett arbete på den öppna marknaden. 
Under anvisningstiden praktiserar deltagarna bl.a. inom olika yrken, deltar i utbildningsaktiviteter 
samt får ta del av kvalificerad vägledning och rådgivning.  
 
Flyktingmottagning – HVB-hem och 18+ 
Arvidsjaurs kommuns flyktingmottagning tog emot 17 anvisade nyanlända under året. Dessa ingår i 
etableringen och ersättning utgår för varje person. Alla har uppehållstillstånd när de kommer. Så fort 
som möjligt efter ankomsten påbörjar man sin SFI med samhällsinformation. Barn skrivs in i skola 
eller förskola. 
På HVB-hemmen bor de ensamkommande barnen som alla är asylsökande. Antalet varierar mycket 
och till Arvidsjaur kom inte så många nya ensamkommande som beräknat. Tre boenden har varit i 
gång, Kråkan, Korpen och Nasti. De ensamkommande barnen har alla en god man och påbörjar sin 
skolgång så snart som möjligt, oftast med språkintroduktion.  
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18+- verksamheten har varit inrymd på mötesplatsen Humlan. Där finns personal som stödjer 
ungdomen, som bor i eget boende, på olika sätt. På dagtid deltar man på lektioner, på eftermiddagar 
och kvällar stödjer man med läxläsning, ekonomiska frågor och andra angelägna områden i syfte att 
förbereda ungdomen för ett självständigt liv efter 21-årsdagen. Man gör också olika aktiviteter runt 
helger och lov. 
 
Händelser av betydelse 
Ett förändringsarbete är inlett på AME. Nya sätt att använda lönestödpengar diskuteras för att få ut 
så många som möjligt i arbetslivet. Samarbetet mellan AF och kommunen skall utvecklas i syfte att 
få till ett bättre nyttjande av våra resurser. 
 
Under början av året inrättades ett nytt HVB-hem, Nasti, på grund av det stora antal 
ensamkommande flyktingbarn som kom till kommunen i slutet av 2015 och början av 2016. Det tog 
både tid och resurser att få till stånd HVB-hemmet Nasti, men verksamheten startade innan 
sommaren och personal anställdes. Då det blev nya nationella politiska direktiv, så kom avsevärt 
färre barn till Sverige och även till Arvidsjaur. Under hösten har därför planer på att stänga Nasti 
inletts och provanställd personal har inte fått tillsvidareanställning. Mycket tid har lagts på att skapa 
bättre struktur i verksamheten, både hur HVB-hemmen ska samverka med soc och skola samt hur 
handledare och kontaktpersoner ska få tydligare arbetsbeskrivningar. Personalen har också deltagit i 
två större utbildningsinsatser. 
 
Ekonomi 
Ensamkommande flyktingbarn har mycket stora intäkter tack vara ett bra avtal med 
Migrationsverket Ett stort antal 18 åringar som ännu inte fått uppehållstillstånd gör att ekonomin är 
svår att beräkna.  
AME:s verksamhet har inte nått upp till förväntade intäkter detta år, bl a beror detta på färre 
anvisningar från AF men troligen har även de chefsbyten som gjorts påverkat. Kontinuiteten bryts 
och osäkerhet hos personalen som inte alls varit insatt i de ekonomiska frågorna på något sätt. 
 
Personal 
Chef AME har haft tjänstledig sedan 2016-04. Därefter tog kommunchefen över ansvaret för 
verksamheten. HVB-hemmen har haft många tidsbegränsade anställningar på grund av den ovissa 
framtiden då de nationella politiska direktiven inte presenterades förrän i december. 
Den 1 oktober gick förvaltningen ihop med kulturen och bildade kultur- och 
integrationsförvaltningen med en kultur- och integrationschef samt en biträdande kultur- och 
integrationschef. Förvaltningen ligger under kommunstyrelsen. 
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Framtiden 
AME kommer att flytta till nya lokaler i Hälsocentralen. Verksamheten kommer att förändras och 
det blir mer fokus på att använda de avsatta medlen för lönestöd effektivt. Samarbetet mellan 
kommunen och AF kommer att utvecklas och intensifieras ytterligare under 2017. Nya uppdrag att 
ta över ansvaret för äldreomsorgens tvätt samt starta en bilpool är under utredning och kommer att 
”sjösättas” under första halvåret 2017. 
 
Migrationsverket har sagt upp avtalet om mottagande av ensamkommande barn. Barn i HVB-hem 
får 1350 kr/dygn och barn medan ensamkommande flyktingbarn som är inskrivna i skolan får 750 
kr/dygn och barn. Dessutom utgår en schablonersättning på 52.000 kr per barn, vilket är hälften av 
vad som tidigare har utgått i ersättning. De nya snäva ekonomiska ramarna har framtvingat flytt av 
verksamheten från Nasti, samtidigt som det är ovisst hur många ungdomar som faktiskt kommer 
under 2017. Prognosen säger 7 barn. Under 2017 kommer vi att jobba intensivt med utbildningar 
och metoder som ska ge verksamheten en bättre struktur och tydlighet. Vi kommer också att ge 
ungdomar tydligare verktyg för ett framtida liv i Sverige. Vi ska använda materialet ”Hitta rätt” där 
kontaktpersonerna ska arbeta metodiskt med varje ungdom så att de tillgodogör sig innehållet hur 
det svenska samhället fungerar. Dessutom lägger vi energi på att husmötena ska bli ungdomarnas 
organ för delaktighet och inflytande. Ungdomarna får reellt inflytande då de alla tillsammans 
förfogar över sina aktivitetspengar och måste genomföra demokratiska processer hur de ska 
användas. 
 
18+ kommer att byta lokaler och flyttar ihop med AME i Hälsocentralen. De får mer flexibla lokaler 
samtidigt som studieron förbättras. De lokaler man haft tidigare har inte fungerat så bra med tanke 
på allt annat som händer i Humlan-huset. Antalet under 2017 beror på hur många som får 
uppehållstillstånd. Migrationsverket ligger efter i sina beslut. 
 
Flyktingmottagandet ökar pga nya kommuntal för alla kommuner och Arvidsjaur har accepterat att 
ta emot 31 nyanlända under 2017. 
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Kultur och fritid 
From 1/10 Kultur- och integrationsförvaltningen 
 

  Årsbudget 
Utfall 
 2016 

Förbr. i 
% 

Utfall  
2015 

Personal  7 387 8 179 111 6 923 

Verksamhet  2 984 4 598 154 3 520 

Internhyror  2 502 2 502 100 6 577 

Summa 
kostnader  

12 873 15 279 119 17 020 

Intäkter  -1 659 -3 836 243 -2 520 

Netto  11 214 11 433 102 14 501 
 
Verksamhet 
 
Allmänkultur och föreningsstöd 
Den allmänkulturella verksamheten har bedrivits med inriktning mot fler arrangemang inom 
mångfaldsområdet, som är fokusområde 2016 i hela länet. Liksom tidigare är föreningar och 
civilsamhälle en viktig aktör tillsammans med kommunen för att säkerställa ett bra och brett utbud i 
syfte att skapa en attraktiv kommun. Stödet till föreningar består av ett ekonomiskt stöd, fria lokaler 
samt stöd och hjälp från förvaltningen. Det ekonomiska stödet har varit oförändrat i många år. 
Förutom tillgång till kommunala lokaler hyrs AJB:s sporthall ett antal timmar per vecka för de 
verksamheter som ej ryms i kommunens hallar. Kultur i vården fortgår och är en uppskattad 
verksamhet för den som inte själv kan ta sig till arrangemang. 
 
Kulturskola med mötesplats 
Barn- och ungdomar har ett brett utbud av fritidsaktiviteter genom den verksamhet som bedrivs på 
kulturskolan och Humlan, den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. 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. Verksamhetsmålet för den öppna mötesplatsen är att inspirera till och stödja 
aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande, där 
ungdomarna ska få stöd att tillfredsställa sina behov av trygghet, egen identitet, gemenskap, uppleva 
möjlighet att påverka, uppleva positiv förväntan, ta ansvar, uttrycka sig, rättvisa. Kulturskolan hade 
drygt 400 deltagare under våren, något fler tjejer än killar. Arbetet genomsyras av en stark 
integrationstanke och kommer att utvecklas utifrån ungdomarnas egna önskemål. Verksamheten för 
18plus sker i Humlans lokaler alla dagar under veckan. Kulturskolan samarbetar kontinuerligt med 
länets andra kulturskolor, både vad gäller fortbildning, lägerverksamhet, gemensamma konserter och 
länsmusikgrupper. 
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Medborgarhuset 
Medborgarhusets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för olika typer av aktiviteter, de flesta som 
arrangeras av föreningar men även företag och privatpersoner kan hyra lokalerna. Uthyrningarna är 
många och de lokaler som finns i nedre plan, föreningscentrum; är speciellt anpassade för 
styrelsemöten, studiecirklar och liknande. Under året har hörslingor monterats in i tre av lokalerna, 
köken har utrustats bättre och en höj- och sänkbar bioduk har monterats in. Förbättringarna har 
planerats i dialog med föreningsrepresentanter. Under detta år har man haft 884 uthyrningstillfällen, 
mer än hälften i nedre plan. Biografen drivs av Medborgarhuset och besökandet har ökat under 
perioden. Matinéer är de mest välbesökta. 
 
Biblioteket 
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 lagen är 
 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska 
 nationella minoriteter. 

 
Biblioteket ingår i det gemensamma biblioteket i Norrbotten som startade 2013. Detta är ett bra stöd 
i biblioteksarbetet, särskilt för den lilla kommunen. Länssamarbetet garanterar även en större 
tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt 
erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier i olika form för att göra 
information tillgänglig, även för den som har särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av 
funktionsvariation eller ovana vid digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara 
detta eftersom grupperna är små, resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta 
genom att vi kan samordna och samnyttja våra olika resurser. Utbildningar och kompetenshöjning 
görs gemensamt. 
 
Händelser av betydelse 
I oktober gjordes en omorganisation och alla fritidsfrågor ligger nu på föreståndaren för Camp 
Gielas. Arbetsmarknad och integration flyttades till en ny förvaltning, kultur- och 
integrationsförvaltningen. 
Under året har biblioteket infört ytterligare förbättringar för låntagarna i och med att man numera 
själv kan hämta ut och låna sina reserverade böcker. 
Sedan årsskiftet är biblioteket även konsumentrådgivning.. Bibliotekets personal har gått en kortare 
utbildning i konsumentfrågor och under året har man haft 41 ärenden, med 1-3 kontakttill-
fällen/ärende. 
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Kulturskolan med mötesplatsen har gått med i Fritidsforum och kommer att få bl.a. regionala 
utbildningar på orten inom kort. Vi deltar i tre arvsfondsprojekt, två  via Kulturskolerådet och 
kopplat till ensamkommande/nyanlända barn och ungdomar och det tredje Ung scen norr, som 
handlar om att öka tillgängligheten och stärka delaktighet när det gäller teater för barn och unga i 
länet och specifikt lokalt. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnader, personalkostnader och intäkter ligger högt tack vare projektmedel, de medel 
som omfördelats från ensamkommande samt försäljning av musiklärartjänster till Arjeplog. 
 
Personal 
I förvaltningen fanns vid årets slut 23 personer anställda, 16 kvinnor och sju män. Av dessa arbetar 
12 deltid och 11 heltid, total tjänstgöringsgrad är 18,6 tjänster. Sjukfrånvaron har ökat till 6,99% pga 
långtidssjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse  
Se bilaga 2 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet gick ut på remiss men har återremitterats med 
önskemål om kompletteringar.  
En av de stora utmaningarna för biblioteken idag är att tillgodose efterfrågan på medier på andra 
språk än svenska. Enligt bibliotekslagen är det kommunens ansvar att tillgodose försörjningen av 
medier på andra språk än svenska. I hela landet pågår en övergång från ett klassifikationssystem till 
ett annat, från SAB till Dewey. 
Arbetet med revideringen av biblioteksplanen är påbörjat och kommer att slutföras innan årsskiftet. 
Vi ska fortsätta att utveckla kulturskolans kursutbud till att innefatta även nycirkus och slöjd samt ge 
bättre och tydligare kursbeskrivningar framöver. Vi vill också utveckla kursen för barn och 
ungdomar med särskilda behov/funktionsnedsättning och erbjuder också en sådan kurs. Vi ska 
ytterligare stärka samarbetet med Ung scen norr för att få teater som ett ämne i kulturskolan. Vi 
ingår också i ett nationellt Arvsfondsprojekt kallat Sverige berättar där ensamkommande barn i 
Arvidsjaur ska få delta. När det gäller mötesplatsen så kommer vi dels jobba med att få stabilitet i 
arbetsgruppen där gemensam fortbildning och tätare planeringsmöten är ett medel för att nå detta. 
Men det handlar också om att få en person inom gruppen som bär ett större ansvar för 
verksamheten. 
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Januari – december 2016        Bilaga 1 
 
Medborgarhuset  

2016   2015   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 73 3 408 47 68 4 126 86 
Matiné 29 1 716 59 21 1 062 51 
Dagbio 14 693 50 16 1 107 69 
TOTALT    105 6 295 60 
 116 5 817 50    

 
Uthyrning lokaler 2016  2015  

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Egen verksamhet 158 18 129 15 
Studieförbund 41 4 52 6 
Pensionärsorganisationer 79 9 98 12 
Kommunal verksamhet 103 12 90 11 
Övriga 55 6 65 8 
Föreningscentrum, nb 448 51 412 48 
Totalt 884 100 846 100 

 
Kultur i vården  

 2016  2015  
Aktivitet Antal Delt/gång Antal Delt/gång 
Samvarostunder, Länsmans, Ringelsta och 
Solbacken 

49 4-23 28 14-20 

Bildberättande samtal   34 4-8 
Samiska besök 33 3-4 46 4-5 
Enskilda besök på boenden 41 1-2 70 6-11 
Kåtan , april - oktober 18 6-18 16 8-20 
Kultur i kåtan + julfika 8 6-14   
”Herrklubb” Ringelsta     
Blåklockan och Björken 11 8-14   
Ringelsta övr avd + hemtjänst 4 8   
Ängsbacka samvaro och julfest 2 10   
Kulturutflykt i minibuss 1 5   
Höstfest Sameland 1 110   
Musik, bild, film Ringelsta 3    
Teater 1 41 2 65-70 
Fotoutställning 3    
Höstfest Länsmans och Solbacken 2 37   
Julfester på Ringelsta, Länsmans, A-service och 
hemtj på Medborgarhuset 

4    

Julmarknad 1 100   
Öppen verkstad -- upphört 26 10-20 
Målargrupp, forts -- upphört 28 3-5 
Målargrupp ny, A-service  11 5-11 26 4-6 
Utsikten   2 6-7 
Taltidning tisd och fred -- upphört 96  

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.  
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Professionell scenkonst samt film för barn och ungdom  
 

Sammandrag 2016 2015 2014 
Antal förest, skol 23 26 37 
Antal besök, skol 4894 4973 4767 
Snitt per förest  212 191 128 
Antal förest, off 19 19 22 
Antal besök, off 1113 983 1452 
Snitt per förest  58 51 66 

 
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 skapar 24 
olika bilder med julmotiv som sätts upp, kulturgrupperna som deltar vid val av det professionella utbudet samt olika 
UPP-arrangemang. 
 

Kulturskolan  Tjejer Killar Totalt Uppvisningar, 
läger mm 

Bild 30 0 30 2 
Dans 24 2 24 3 
Drama 10 17 27 0 
Musik 75 57 132 8 
Nycirkus 13 2 15 0 
Summa kulturskolan 152 78 230 13 
Övriga elever i grupper, uppdragsverksamhet 
och projekt 

Ca 120 Ca 100 Ca 220  

Totalt 272 178 450  
 
 

Sommarlovsaktiviteter 
med stöd från MUCF 

Ålder Tjejer Killar Totalt 

Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik, lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, läger, utflykt, ridning, film, golf, lek, 
skrivarkurs, vävning, slöjd, flottbygge, djur- och 
naturvård 

6-8 år 72 48 120 
9-12 år 85 63 148 

13-15 år 29 29 58 
    

Totalt 186 140 326 
Aktiviteterna utfördes av föreningar i första 
hand. De fick stöd för inköp av material och 
utrustning samt för ledare. 
Total summa:161.0tkr 

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

 2016 
Budget 340.0 tkr 

2015 
Budget 340.0 tkr 

2014  
Budget 340.0 tkr 

   antal summa antal summa 
Idrott 221.0 11 12 225.0 14 221.0 tkr 
Övriga 33.0 6 5 27.0 6 38.0 tkr 
Skoterföreningar 21.6 2 2 21.6 3 32.2 tkr 
Utomhusbad 100.0 2 2 100.0 2  100.0 tkr 
Kulturmiljö 31.5 2 2 38.5 5 75.0 tkr 
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Utlåning bibliotek 
 2016 Snitt/inv 

(6 442) 
2015 Snitt/inv 

(6467) 
2014 

(valår) 
Snitt/inv 

(6494) 
Utlån tot inkl skolor 52 470 8,1 50 602 7,8 50 782 7,8 
Besök HB 34 669 5,3 *  33 341 5,1 
Utlån HB 34 699 -- 33 886 -- 35 467 -- 
Glommersträsk 5 264 -- 5 199 -- 5 372 -- 
Skolorna utlån (inräknat 
i totalen) 

12 507 -- 11 517  9 943  

*Ej kunnat räkna besök på helår pga nyinstallation som ej fungerade förrän i slutet av året 
 
Konsumentvägledning, via biblioteket 
 

 
Ärenden 

Arvidsjaur 
Ärende Kontakttillfällen Tid 

Antal Antal                       Timmar   
Rådgivning 41 76 53 
 Klagomål 27 57 39 
Förfrågan 14 19 14 
Totalt 41   
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 Bilaga 2 
Måluppfyllelse 
 
Medborgare/kund 
KF:s mål: 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 
KS:s mål: 
Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s medborgarundersökning. 
 
Kultur-fritid 
Mål: Medborgardialog om kultur-fritids verksamhet en gång per termin - öppet dialogmöte på 
Medborgarhuset med enhetsledare och förvaltningschef 
Två dialogmöten har hållits, dock var det ett fåtal besökare men vissa synpunkter kom in som vi 
tagit till oss. 
 
Mål: Göra minst en enkät per termin, med olika metoder. 
Biblioteket har gjort  mätning efter ett arrangemang med ”Happy or not”-maskinen vilken gav ett 
positivt resultat. 
Kulturskolan mätte vad deltagarna i kulturlägret tyckte. Gav också ett positivt resultat. 
 
 
Utveckling/tillväxt 
KF:s mål: 
Långsiktig hållbar utveckling. 
 
KS:s mål: 
Underlätta för näringsliv och företagare 
 
Kultur-fritid 
Mål: Genom ett brett och allsidigt kultur- och fritidsutbud göra kommunen attraktiv att bo och leva 
i. 
I bilaga 1 redovisas hur utbudet sett ut under 2016. Stödet till föreningarna genererar många 
aktiviteter. Arvidsjaurs utbud är brett och allsidigt. 
 
Mål: Tillhandahålla lokaler med bra service. 
De lokaler kultur-fritid tillhandahållit har till största delen kunnat erbjuda bra service men vissa 
anläggningars standard är undermålig.  
 
 
Ekonomi 
KF:s mål: 
God ekonomisk hushållning 
KS mål: 
Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt. 
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Kultur-fritid 
Samverkan är grunden för att uppnå ett brett och allsidigt kultur-och fritidsutbud och externa medel 
söks så fort det är möjligt. 
Mål: skapa minst en samarbetsaktivitet som ger positiv ekonomisk effekt. 
Samverkansprojekt med några av kulturskolorna i Norrbotten har givit verksamhet utöver det vi 
kunnat erbjuda själva, en kvalitetshöjning utan nettokostnadsökning.  
 
Arbetsgivare 
KF:s mål: 
Attraktiv arbetsgivare 
KS:s mål 
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittligt totalindex vara högre än 
riket. 
 
Kultur-fritid 
Mål: vara en arbetsgivare som tex: 

 ger möjlighet till samarbeten 
 ger frihet att utforma sitt arbete utifrån verksamhetsplaner 
 ger möjlighet att byta arbetsuppgifter 
 ger möjlighet att påverka sina arbetstider 
 ger möjlighet att relativt fritt välja sin semesters förläggning 
 skapar och ger möjlighet till kontinuerlig fortbildning 
 är lyhörd och tar vara på arbetstagarnas idéer och kompetens 

 
Vi har jobbat efter dessa mål och uppmuntrat personalen till att verka utifrån dessa. Den HME-
enkät som gjordes hade för låg svarsfrekvens för hela kommunen men för kultur-fritid var den 
tillräckligt hög och gav ett gott resultat. 
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Fritid Gielas 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  3 302 2 976 90 0 

Verksamhet  1 037 1 288 124 0 

Internhyror  4 074 4 074 0 0 

       

Summa kostnader  8 413 8 338 99 0 

       

Intäkter  -956 -1 271 133 -0 

       

Netto  7 457 7 067 95 0 
 
Verksamheten 
Fritid Gielas innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sim-och sporthall. 
Fritidsanläggningarna är Ringelhallen- och Ringelvallen samt de skidspår och tennisbanor som finns 
ute i byarna.  
 
Centrumbadet i Arvidsjaur omfattas av verksamheterna äventyrsbad, simbassäng och sporthall. 
Under sommaren finns det en 50 meters simbassäng utomhus. Centrumbadet bedriver 
simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Sporthallen i centralorten 
upplåts till grundskolan på dagtid samt till föreningar kvällar och helger under hela året.  
 
Händelser av betydelse  
I syfte att effektivisera verksamheter som berör fritid har Ringelhallen- och Ringelvallen flyttats till 
Camp Gielas. Tanken är då all både personella- och ekonomiska resurser ska fördelas på bästa och 
effektivaste sätt. 
 
Centrumbadet har tidigare organisatoriskt tillhört samma enhet som Camp Gielas. Badet har dock 
haft helt egen ekonomi och redovisats separat från Camp Gielas.  
 
Ett nytt ekonomiskt ansvarsområde med benämning Fritid Gielas har bildats. Detta ansvarområde 
innefattar då fritidsanläggningar och sim- och sporthall. 
 
Medfinansiering till Arvidsjaur ryttarförening 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att stödja Arvidsjaur ryttarförening med ett ekonomiskt 
bidrag på 198 tkr. ARF beviljades motsvarande ekonomiskt stöd hos Idrottslyftet. Detta har 
inneburit att ARF har kunnat genomföra investeringar i ny belysning till paddock och ridhus. Under 
hösten upphandlades och genomfördes en entreprenad för att byta ut hela underlaget i ridhuset. Det 
befintliga materialet från ridhuset användes sedan till förstärkning i de blöta hagarna utomhus. 
Samarbetet fortsätter i början av kommande år. Det återstår inmontering av ny nödbelysning i 
ridhuset. Projektet kommer att avslutas under år 2017.  
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Fritid Gielas fick glädjande nog stöd för en 
personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Verksamhetsbudget har överskridits. Detta beror helt på de cirka 200 tkr som kommunen har 
finansierat till Arvidsjaurs ryttarförenings investeringar. 
 
Intäktsbudget ger ett överskott. Detta beror till stor del på de intäkter som ARF fick från 
Idrottslyftet. Ringelvallen har även fått ett bidrag på cirka 44 tkr för konstgräsplanen.  
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare. Den totala sjukdomsfrånvaron vid 
Centrumbadet har under år 2016 varit 0,96 %.  Anläggningar har en heltidsanställd. Den totala 
sjukdomsfrånvaron vid Anläggningar har under år 2016 varit 4,33 %. 
 
Centrumbadets personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
Kompentensutveckling för anläggningssidan har under året varit utbildningar i skötsel av gräs- och 
konstgräsplaner samt en intensivkurs i ismakeri. 
 
Framtiden 
En arbetsgruppgrupp för sim- och sporthallen har bildats och löpande information kommer att 
presenteras för politiken.  
 
Målrapportering 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2016 blev 99 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2015 var 
simkunnigheten 100 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2016. 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: 
 
Juli  2009 4,5 April 2010 4,4 
Juli  2011 4,3 April 2012 4,0 
Juli  2013 4,3 April 2014 4,1 
Juli  2015  4,3 April 2016 4,0 
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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.  
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad 
under vårterminen. 94 stycken fria bad har nyttjats.  
 
 
Katarina Landstedt 
Fritid Gielas 
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Räddningstjänsten 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  2 382 2 861 120 4 460 

Verksamhet  404 1 828 452 1 668 

Internhyror  481 482 100 963 

       

Summa kostnader  3 257 5 171 159 7 091 

       

Intäkter  -375 -18  -164 

       

Netto  2 882 5 153 179 6 927 
 
Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens laguppfyllnad mot Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). 
Det innebär kortfattat att förebygga olyckor genom t.ex. utbildning och tillsyn. Räddningstjänsten 
skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. Samt att vi skall utreda olyckor. Räddningstjänsten har två 
brandstationer belägna i Arvidsjaur och Glommersträsk samt ett brandvärn i Moskosel. 
Räddningstjänsten rycker ut på cirka 100 larm per år. 
Från och med 1 juli är den administrativa hemvisten kommunstyrelsen från att tidigare ingått i 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Händelser av betydelse 
En ny ledningsbil är inköpt under året. Den fungerar som ledningsbil och är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även utrustad 
med som en offensiv enhet vilket innebär att vi med hjälp av bilen kan utföra en inledande offensiv 
insats. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till nittio sekunder.  
Utalarmeringsanläggningen i Glommersträsk gick sönder och en ny köptes in för att ersätta den 
trasiga. 
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna till 
Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Vi har inhandlat nya 
skyddskläder, ny lättare men kraftigare klipputrustning, dubbdäck till våra fordon etc. 
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
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Ekonomi 
Räddningstjänstens resultat blev -2670 tkr. Budgeterat 5764 tkr mot utfallet på 8433 tkr på 
helårsbasis. 
Det relativt stora minusresultatet på en felaktighet gällande löner i budgeteringen samt 
ombyggnationen av kontorsdelen på brandstationen i Arvidsjaur och möblering till densamma. 
Övriga stora poster är dubbdäck till våra fordon, skyddsutrustning samt utbildning. Minusresultatet 
är sedan tidigare kommunicerat med ekonomiledningen och förvaltningschefen.  
 
Personal 
I Arvidsjaur har vi anställt två personer på heltidstjänster under året. Detta för att täcka upp för en 
pensionsavgång och den andra tjänsten för att uppfylla uppgifterna enligt LSO gällande tillsyn och 
utbildning. Vi är totalt tre heltidsanställda med placering i Arvidsjaur. 
Vi har fortfarande en för stor omsättning bland deltidspersonalen. Vi har vänt trenden när det gäller 
att rekrytera personal och har nu människor på väntelista som vill ha anställning på 
räddningstjänsten, vilket är glädjande men vi behöver reducera personalomsättningen då en 
brandman kostar ungefär 150 tkr att utbilda. 
I Glommersträsk har vi fyra vakanta tjänster men tre av dessa beräknas vara tillsatta under våren.  
Vi ligger efter med utbildning av personalen och uppfyller därmed inte den i handlingsprogrammet 
fastställda utbildningsnivån hos deltidspersonelen. En plan är utarbetad för att komma upp i 
fastställd nivå över tid. 
 
Framtiden 
Under året ska det nya IT-systemet implementeras. En samordnare i Norrbotten med placering i 
Kalix kommer att leda arbetet via systemansvariga placerade på varje räddningstjänst.  
En diskussion om det nya avtalet för räddningsmän i beredskap(RIB) förs nationellt. På flera håll i 
landet säger personalen upp sig i protest mot det nya avtalet. Vi ser ännu inga sådana tendenser vare 
sig i Arvidsjaur eller i Norrbotten. Det finns en viss frustration över avtalet och vi följer noggrant 
utvecklingen.  
Räddningstjänsten ser ett behov av en annorlunda organisation där vi går mot en räddningstjänst 
med en primär offensiv enhet som är först på plats för att sedan bygga upp en slagkraftig styrka med 
större fordon sekundärt. Detta har testats i Arvidsjaurs tätort med gott resultat och räddningstjänsten 
vill införa den metoden även i Glommersträsk och i Moskosel.  
En dialog förs med regionen om att Räddningstjänsten skall åka på hjärtstoppslarm om ingen 
ambulans finns att tillgå i kommunen. Det handlar om ett komplement till ambulansen och 
kommunen ska inte ta över uppgifter från regionen. En dialog förs på tjänstemannanivå och det 
finns ännu ingen vidare förankring inom kommunen även om det är praxis över stora delar av landet 
med liknande lösningar. 
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Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 
 

Ks § 78 Dnr 00202/2015 049 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2015-02-11 § 37 internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter 2015. 
 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 
som syftar till att: 
 

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

- Säkerhet - inbrott, skadegörelse och övriga larmärenden 
- Avtalsuppföljning 
- Nyttjande av anläggningar - hur sporthallar och andra anläggningar 

nyttjas 
- Efterlevnad av delegationsordning 
- Fordonsinventering 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens år 2016 

verksamhetsområde godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställd uppföljning 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2017-03-21 § 78. 1 (5) 
 

Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter år 2016 
 
Område Fråga Uppföljning 

Säkerhet  Sammanställning och 
redovisning av inbrott, 
skadegörelse och övriga 
larmärenden  

Insamling av statistik 
 

Skadegörelse: 
‐ Vid inbrottsförsöket på ÅVC förstördes ytterdörren och fakturan för den nya dörren har ännu inte 

kommit. Beräknad kostnad är ca 10 000 kr (kommer att bokföras på 2017). 
‐ Camp Gielas: den 28 december 2016 klockan 22.10 körde någon in en bil i entrén varav dörrarna 

förstördes. I dagsläget har vi ingen summa på vad detta kostar att laga. Självrisken är dock 122 tkr. 
‐ Fastigheter: januari – juli - glasruta i ytterdörren på huvudentrén till kommunhuset krossades en 

natt i början av  januari - ny glasruta 2582 kr. Glasruta i ytterdörren på entrén till Fridhemsskolan 
krossades en natt i början av mars- provisorisk ruta, ny glasruta, uppstädning 8 924 kr.  

 1 augusti – under helgen har någon förmodligen skakat ner 6 st utebelysningsarmaturer från stolpar 
utanför Sandbackaskolan . Armaturerna var ej trasiga utan gick och återmontera. 8 tim eget arbete. 

 5 augusti - Söndersparkat staket runt sandlådan på Skogsbackens förskola.  Eget arbete. 
 13 augusti - krossat glasruta i entrédörren till Hemtjänsten (kommunhuset) – 2172 kr (Öhmans 

glas) + Egen arbetskraft sopa glas, provisorisk ruta mm. 
 
Inbrott och stöld: 
‐ antal intrång på ÅVC i Arvidsjaur samt ett inbrottsförsök i kontorsbyggnaden. Detta har resulterat i 

totalt 8 st polisanmälningar, de flesta på det senare halvåret. Total kostnad för detta år är ca 5000 kr 
i personal och traktorkostnader (städ).  

‐ I byarna har intrången kostat ca 6000 kr om man slår ihop Glommersträsk och Moskosel. Dessa 
kostnader är till största delen städkostnader för att städa upp sådant som obehöriga dragit ut. 

‐ Inbrott i Camp Gielas sporthallsbyggnad.   
‐ BoN Sandbackaskolan: inbrottet på skoteravdelningen containern i början av oktober 20161006 ca. 

Kl. 02:00. En fyrhjuling och en skoter blev stulna. Kostnader för självrisk blev 3 000 kr. 
‐ SoC: IoF haft ett försök till stöld av extraljus från leasingbil, försöket misslyckades, inga kostnader. 
 

 
   



 2 (5) 
 
Område Fråga Uppföljning 

Upphandling Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar enligt 
gällande avtal. 

Följande avtalsleverantörer har kontrollerats; 
 
1. Securitas – Kommunen inkl bolag har flera av varandra oberoende avtal som inte är upphandlade. 
SKL kommentus har ett avropsavtal där Securitas är leverantör i Arvidsjaurs kommun. Arbetet är 
påbörjat med att försöka säga upp icke upphandlade avtal och efter det avropa från SKL 
2. Lelu – Icke avtalsleverantör 
3. Företagare i Glommersträsk – Icke avtalsentreprenör 
4. AGA Gas – Icke avtalsleverantör 
5. Uvedes – Icke avtalsleverantör 
6. XXL – Icke avtalsleverantör 
 

På Securitas fanns det under 2016, 30 st fakturor till ett värde av 347 589 SEK. 
De fakturor som kontrollerats var alla märkta med referensnamn och AK nummer. 
Inga fakturerings eller fraktkostnader. Av Securitas så köper kommunen vaktronder och liknande. 
 

På Lelu fanns det under 2016, 128 st fakturor till ett värde av 208 527 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och de har alla AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Däckhotell 
 Torkarblad 
 Repsatser  
 etc 

 

Hos ”En företagare i Glommersträsk” fanns det under tertial 3, 12 st fakturor till ett värde av 
108 402,40 SEK. 
Det fanns inga faktureringskostnader eller fraktkostnader. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Drift av återvinningsstationen i Glommersträsk 
 Inköp av byggmtrl (kommunen har ett avtal hos Tools på järnhandelsvaror, men Wigenstam 

har köpt på Järnaffären och fakturerat kommunen). 
 Etc 
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Område Fråga Uppföljning 

Upphandling, forts. Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar enligt 
gällande avtal. 

På AGA Gas fanns det under 2016, 50 st fakturor till ett värde av 94 509,60 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och de har alla AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Medicinsk gas 
 Gasol 
 Hyra gasolflaskor 
 Etc 

 

På Uvedes fanns det under 2016, 2 st fakturor till ett värde av 62 952,80 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och emballagekostnader till ett värde av 2 612 SEK , de har alla 
AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 UV lampor 
 Kvartstub 

 

På XXL fanns det under 2016, 1 st faktura till ett värde av 11 060 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och den har AK nummer.  
Inköp som är gjorda är bl a 

 Badshorts 
 Skor 

 

Reflektion: 
Verksamheterna måste bli avtalstrogna, samt få förståelse för att icke avtalade produkter/tjänster hos 
en avtalsleverantör räknas som en otillåten direktupphandling och kan leda till sanktioner hos bl a. 
Konkurrensverket. 
De leverantörer som kommunen har är även duktiga på att kontrollera så att deras avtalsprodukter inte 
köps hos en annan leverantör, vilket kan leda till att kommunen får betala produkterna två gånger - 
dels där de är köpta och dels till avtalsleverantören som då får betalt men slipper leverera. 
Direktupphandling får man bara göra enligt LOU om det är enstaka köp. Vid återkommande köp hos 
en leverantör och/eller en produktgrupp gäller en upphandling, (förenklad eller öppen) oavsett under 
eller över tröskelvärden. Detta gäller kommunens totala inköp per leverantör och/eller produkt. 
Att inte handla hos en avtalsleverantör för att man inte har hunnit planera är något som Konkurrens-
verket inge godtar. 
Enligt kommunens egen inköpspolicy så ska beställarna i första hand handla på orten om inget avtal 
finns. (Ex badshorts och skor).  
Fakturor från leverantörer det handlas några enstaka gånger per år eller för låga summor per faktura 
blir jättedyra i hanteringen. 
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Område Fråga Uppföljning 

Översyn av nyttjande av 
anläggningar 

Mäta hur sporthallar och 
andra anläggningar nyttjas 

Under v 39 och v 49 kontrollerades nyttjandet i sporthallarna vid Camp Gielas och Centrumbadet.  
Vi undersökte: 
Om det var rätt förening på rätt tid 

 Om det fanns ledare för aktiviteten 
 Hur många pojkar respektive flickor som fanns där 
 Vilken ålder: låg-, mellan-, högstadiet-, gymnasiet eller vuxna. 

Camp Gielas sporthall 
Nyttjade tider under vecka 39 var 100 %. IFK Fotboll och IFK Alpina tränade fortfarande utomhus vid 
mätningen. 
Nyttjade tider under vecka 49 var 100 %. IFK Alpina tränar på Prästberget som har öppnat. 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att i sporthallen på Camp Gielas under v 39 var det 100 % av tiderna 
som nyttjades. Vid kontrolltillfället tränade fortfarande IFK Fotboll & IFK Alpina utomhus. Under v 
49 var det 100 % av tiderna som nyttjades. IFK Alpina hade då flyttat sin träning till Prästberget. 
Centrumbadets sporthall 
Nyttjade tider under vecka 39 var 52 %.  
Nyttjade tider under vecka 49 var 60 %. 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att i sporthallen på Centrumbadet under v 39 var det 52 % av tiderna 
som nyttjades. Det var främst de riktigt sena tiderna samt dagtiderna på helgerna som inte hade 
närvaro. Under v 49 var det 60 % av tiderna som nyttjades och även vid detta tillfälle var det de riktigt 
sena tiderna samt dagtiderna på helgerna som inte nyttjades. 
Bilagt finns de scheman som gällde vid mättillfället. Grönt betyder att allt stämde och rött innebär att 
ingen nyttjade tiden.  
Frågan om nyttjandegraden av hallarna hålls aktuell och tas upp med de föreningar som kommer till 
tidsättningsmötet innan sommaren. 
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Område Fråga Uppföljning 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar 
hur det fungerar med 
enskilda löneförhandlingar 
/lönetillägg 

23 enskilda löneförhandlingar är genomförda under 2016. Huruvida samråd med HR-chef skett i 
ärendena är oklart, då det inte framgår i protokollen och pga tidigare HR-chef lämnat organisationen. 
Det som känns till är att vid minst tre av förhandlingarna har samråd med HR-chef skett och där man 
inte har varit överens. Det finns två fall utöver dessa där det inte rätt delegat, här beror det på att vår 
delegationsordningen inte stämmer överens med skollagen. Det har inte heller i protokoll framgått att 
parterna inte varit överens vid samråd.  
När det gäller enskilda lönetillägg är det oklart hur många som har samråtts, även här av ovanstående 
anledning, men de uppgår till 12 st och är förhandlade av rätt delegat under förutsättning att de 
samråtts med HR-chef och parterna har varit överens. 
Under 2016 har det även förhandlats om 8 st sommaravtal, dvs lönetillägg för avbruten semester, 
samtliga med rätt delegat. För att på sikt kunna följa upp dessa uppgifter bör det finnas krav på att det 
tydligt framgår i protokollet att man har samrått samt om parterna är överens eller inte.  
Vi nyanställningar finns också krav på samråd med HR-chef enligt delegation utifrån att vi som en 
sammanhållen arbetsgivare ska kunna ta ansvar för vår gemensamma och önskvärda lönebild. Enligt 
kända uppgifter så har delegationen följts gällande nyanställningar. 
 

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

Lista på kommunen fordonspark har tagits fram. 
Idag finns det ingen total samordning när det gäller avyttring/byte. 
behov av avyttring/byte (När leasingavtalen måste förnyas utgår man från, om inget annat sägs, från 
det antal fordon som finns i idag.) Varje år beställs en lista ut från Trafikverket om vilka fordon 
kommunen äger, för att på så sätt stämma av aktuellt innehav av registrerade fordon. 

 
  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
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Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-03-21 99 
 

 
 
 
Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Berörd personal  
. Ekonomi 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 79 Dnr 00067/2017 049 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 
som syftar till att: 
 

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

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur 
den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll 
utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste 
finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens 
aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och 
sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet 
ske till nämnden. Nämnden skall även i samband med delårsrapportens och 
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Identifiering av riskområden inom kommunstyrelsen har upprättats, vilken 
ligger som grund för de prioriteringar som ska utgöra internkontrollplan för 
år 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 

2017 fastställs. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan för 2017 
Riskinventering 
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2017-03-21 § 79. 1 (4) 
 

Internkontrollplan 2017 – Prioriteringar från identifierade riskområden 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för 

uppföljning 
Frekvens Kontroll-

ansvarig 
Tidplan 
återrapportering 
nämnd 

Inköpspolicy Avtalstrohet Kontroll att kommunens 
verksamheter handlar 
hos avtalspart. Åtgärd 
vidtas där köp inte skett 
enligt ingångna avtal. 
 

Kontroll av hur många 
nya leverantörer som 
registreras under året 
utanför avtal 

Stickprov 
 
Där avvikelser 
upptäcks 

2 gånger per 
år  

Upphandlare I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 

Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

Efterlevnad av 
delegations- 
ordning 

 

Delegationer följs 
inte/beslut skrivs inte 
när det gäller delegation 
inom personalområdet 

Stickprov 2 gånger per 
år 

HR-chef I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 

Skattelagstiftning Körjournaler Körjournaler till 
kommunens personbilar 
kontrolleras. 

Samtliga körjournaler 
till kommunens 
personbilar 
kontrolleras 

2 gånger per 
halvår 
- i början och 
mitten på året 

Förvaltnings-
chefer 
(Bilpoolen när 
den är inrättad) 

I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 

Miljöbalken 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 

Luftkvalité Kontroll av luftkvalitet i 
kommunens lokaler 
samt lokaler som 
används av kommunens 
verksamheter 

Provtagning 2 gånger per 
år 
- vinter och 
sommar 

Fastighetschef 
/Samhällsbygg-
nadschef 

I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 
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Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 
- inför fastställande av Internkontrollplan för år 2017 
 

Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

 Säkerhet - 
Redovisning av 
inbrott, 
skadegörelse 
och övriga 
larmärenden 

Brister i rutiner och 
lokaler 
 

Insamling av statistik K/Å: Fastighetschef 

3 4 12 Medel 

Regelverk för 
uthyrning av 
lokaler 

Nyttjande av 
sporthallar 

Sporthallar bokas utan 
att nyttjas 

Mätning 2 gånger per år K: Fritidschef 
 
Å: Kommunchef 

3 3 9 Låg 

LOU Upphandling Kontroll av att 
leverantörer fakturerar 
och levererar enligt 
gällande avtal 
 

Stickprov på faktura K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 3 5 15 Medel 

LOU Avtalstrohet Avtalsbrott, vilket kan 
medföra straffavgift 
Risk att de samlade 
inköpen blir dyrare än 
nödvändigt 
Ökning av antalet 
leverantörer 

Kontroll att kommunens 
verksamheter handlar 
hos avtalspart. Åtgärd 
vidtas där köp inte skett 
enligt ingångna avtal. 
Kontroll av hur många 
nya leverantörer som 
registreras under året 
utanför avtal  

K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 

4 5 20 Hög 
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Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

Delegations-
ordning 
 

Efterlevnad av 
delegations- 
ordning 

Delegationer följs 
inte/beslut skrivs inte 

Stickprov av delegation 
i personalfrågor 

K: Personalchef 
 
Å: Kommunchef 

3 4 12 Medel 

Rekryterings-
policy 

Personal- 
försörjning 
 

Organisationen har fel 
kompetens 
 

Risk att medarbetare 
slutar 
 

Kostnad för vikarier 
 

Vakanser 
 

Löpande. 
 
Återrapport i samband 
med delårsrapportering 
och årsbokslut. 

K: Personalchef 
 
Å: HR-chef 

3 4 12 Medel 

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

Köp av fordon utan 
samordning. 
Avtal löper ut och 
förlängs 

Stämma av ägarlista från 
Transportstyrelsen mot 
verksamheterna 

K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 

3 4 12 Medel 

 Verkställighet 
av politiskt 
fattade beslut 
 

Den politiska 
styrningen försvinner 
när verkställighet 
dröjer eller uteblir 

Kontroll att besluten 
följs. 
 

K/Å: Kommunchef 
 

2 4 14 Medel 

 Hantering av 
leasingbilar 
bilpool och i de 
verksamheter 
bilar inte ingår i 
poolen 

Skador på bilar anmäls 
inte till försäkrings-
bolaget 
Dyra reparations-
kostnader. 
Leasingbilar körs för 
mycket/för lite 

Löpande vid 
återlämning. 
 
Årligt stickprov samt i 
samband med leasingens 
upphörande 

K: Ansvarig 
     verksamhetschef 
 
Å: Kommunchef 4 4 16 Medel 

 Körjournaler 
bilpool? 
/verksamheter?) 

Brott mot 
skattelagstiftning 
Bilar används privat 

Körjournaler till 
kommunens personbilar 
kontrolleras. 2 gångar/år 
halvårsvis. 

K: Kultur/integr.chef 
 
Å: Kommunchef 

5 4 20 Hög 
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Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

 Stödfunktioner Förväntning att 
chefer/verksamheter 
ska lära sig/kunna 
spetskompetensen hos 
stödfunktionerna  
 

Stödfunktionerna tar 
över arbete från 
verksamheterna 

Enkät K/Å: Kommunchef 
  

3 4 12 Medel 

 Övertid Övertid beviljas för 
arbetstagare med 
oreglerad arbetstid 

Rapporter från Personec K: HR-chef 
 
Å: Kommunchef 

3 5 15 Medel 

 Personalstatistik Bristande kontroll på 
grund av brister i 
personalsystemet ger 
fel statistik till SCB. 
Viktigt att statistiken 
är rätt vid planering av 
verksamhet 
 

Brist i förtroende hos 
medborgarna 

Trendbevakning 
Se till att rätt statistik 
levereras. 

K/Å: HR-chef 
 

4 5 20 Hög 

 Omplaceringar Verksamheten 
fungerar otillfred-
ställande 
 

Otydlig gränsdragning 
av ansvar och rutiner 

Enkät till personalledare 
om hur verksamheten 
fungerar 
 

Översyn/återrapporte-
ring av styrdokument 
som reglerar ansvars-
fördelning 

K: HR-chef 
 
Å: Kommunchef 
 3 4 12 Medel 

 Luftkvalité Dålig luftkvalité kan 
medföra hälsoproblem. 
Konsekvensen kan 
vara allvarlig utifrån 
människors hälsa 

Kontroll av luftkvalitet i 
kommunens lokaler 
samt lokaler som 
används av kommunens 
verksamheter 

K/Å: Fastighetschef 

4 5 20 Hög 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-03-21 100 
 

 
 
 
Internbudget 2017 
- kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Berörda 
. Ekonomi 
 

Ks § 80 Dnr 00115/2016 041 
 
Förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter har 
upprättats.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2017 fastställs. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget 
 

Utdragsbestyrkande 

 
   



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2017-03-21 § 80. 1(2) 
 
 
 

Internbudget kommunstyrelsen 2017 
 

2016  2017  Förändr 
 

Kf       

10000000   Kommunfullmäktige  1 348  1 348  0 

        

11700000   Överförmyndare     620  640  ‐20 

        

17000000   Revision     675  700  ‐25 

        

18000000   Valnämnden     10  10  0 

2 653  2 698  ‐45 

Ks    

11000000 
Ks: ordf   Kommunstyrelsen     11 167  10 829  338 

11400000  Bostadsanpassning     1 100  1 000  100 

12 267  11 829  438 

Affärsverksamheter    

11300000   Camp Gielas     327  366  ‐39 

        

64100000   VA     ‐2 806  ‐2 379  ‐427 

        

11800000   Stadsnät     1 650  1 650  0 

        

68100000   Avfall     ‐1 070  ‐733  ‐337 

   vht 668       

7440000  Trafikskolan     0  150  ‐150 

   ‐1 899  ‐946  ‐953 

Kultur    

30000000 
Res.chef   Allmänkultur o Ledning  3 363  3 424  ‐61 

        
32100000 
Res.chef   Bibliotek     3 119  3 119  0 

        

33100000   Medborgarhuset     2 260  2 260  0 

        
35100000 
Musikled   Kulturskolan o Humlan  2 472  2 602  ‐130 

11 214  11 405  ‐191 

  
 
   



 2(2) 
 

2016  2017  Förändr 
 

   Integration     ‐7 268  ‐17 814  10 546 

  

36000000  Arbetsmarkn o Integration  3 066  2 431  635 

Tekniska    

60000000 
Res chef   Ledning        2 213  2 644  ‐431 

        

62100000   Gator o Vägar, Parker  6 419  6 440  ‐21 

        

69000000  Bidrag, koll trafik mm  3 104  2 719  385 

        

77000000   Kostenheten     11 656  12 424  ‐768 

      23 392  24 227  ‐835 

        

61100000 
Fast.chef   Fastighetsenheten     ‐11 230  ‐11 875  645 

        

Stödfunktionen       

70000000 Kommunchef      1 541  1 371  170 

        

70100000   Personal o Löner     6 333  6 213  120 

        

71100000   Service, kansli     3 545  3 581  ‐36 

71130000  Samiskt förvaltningsområde  0  0  0 

        

72100000 Ekonomi     6 795  6 358  437 

        

76100000 IT‐enheten     5 152  6 196  ‐1 044 

        

76200000 
IT‐
strateg        348  598  ‐250 

23 714  24 317  ‐603 

74100000 Näringslivsenhet     2 897  3 442  ‐545 

116  Fritid          

67100000   Bad‐ o Sporthall     7 457  8 186  ‐729 

  

Räddningstjänst        5 764  6 498  ‐734 

  

Summa  72 027,0  64 398,0  7 629 

RAM  72 027,0  64 398,0  7 629 

0,0  0,0 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21 101 
 

 
 
 
Gemensamma 
planeringsförutsättningar 
inför 2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Ledningsgrupp 
. Revisorer 

Ks § 81 Dnr 00036/2017 042 
 
Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen 
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. 
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. 
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör 
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 
 
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för 
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet. 
 
Förslag till gemensamma planeringsförutsättningar inför 2018-2020 har 
upprättats. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-02-15 § 26 beslutat att återremittera ärendet för 
översyn av driftbudget 2018-19 med anledning av 1%-målet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Nämnderna ska ta fram en reviderad budget med -4% för budgetåret 

2018 med utgångspunkt från 2017 års budgetplan för respektive nämnd. 

2. Risk- och konsekvensanalys ska medfölja revideringsförslaget. 

3. Redovisning ska ske av ansvarig förvaltningschef vid arbetsutskottets 
sammanträde den 25 april. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Gemensamma planeringsförutsättningar 2018-2020 

Utdragsbestyrkande 
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Bidrag för 
rådgivningsverksamhet 
under år 2017 
- Företagarna i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Företagarna i Arvidsjaur 
. Ekonomi 
. Näringslivskontoret 

Ks § 82 Dnr 00045/2017 052 
 
Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med 78 000 kronor för 
täckande av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under 
2017. 
 
Kommunstyrelsen har för år 2016 beviljat 78 000 kronor i bidrag för 
rådgivningsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Företagarna i Arvidsjaur beviljas bidrag med 78 000 kronor för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 19100. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Underfinansierad budget 
för år 2017 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Socialchef 
. Kommunstyrelsens ordförande 
. Kommunchef 
 

Ks § 83 Dnr 00085/2017 042 
 
Socialnämnden har lämnat följande information till kommunstyrelsen: 
 
Socialnämndens budgetram för 2017 är 173 093 tkr. Efter att personalbudget 
och verksamhetens behov i övrigt räknats ihop saknades det ca 5 miljoner 
för att alla verksamheters behov skulle rymmas i ramen. Socialchef och 
ekonom tvingades minska alla personalbudgetar med 3 % för 2017. Enda 
undantaget gjordes för Bryggan som enligt beslut under hösten 2016 skulle 
få en ökad personalbudget då antalet platser utökas. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått minskad budget för institutionsvård 
barn och unga samt vård av missbrukare. 
Viss sänkning av budgeten för förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen har 
gjorts. 
 
På intäktssidan har en smärre uppräkning gjorts av hyresintäkter och 
vårdavgifter.  
 
Sammanfattningsvis betyder detta att det är en underbalanserad budget. 
 
Inför 2018 kommer socialtjänsten att lämna förslag till besparingar trots att 
verksamheten redan sparat bort de delar som inte är lagstadgade och att det i 
många fall redan är på gränsen till vad lagen ställer som krav på 
socialtjänstens insatser. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Med hänvisning till det budgetläge kommunen står inför 2017 och 

kommande år, samt anvisningarna i reglementet för verksamhets- och 
ekonomistyrning punkt 3.1 sista stycket, ska förslag till budget i balans 
för år 2017 lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 25/4. 

2. Dialog ska föras med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2017-03-13 

Utdragsbestyrkande 
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Underfinansierad budget 
för år 2017 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Skolchef 
. Kommunstyrelsens ordförande 
. Kommunchef 
 

Ks § 84 Dnr 00086/2017 042 
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande information till 
kommunstyrelsen: 
 
I dagens läge med nu kända fakta visar barn- och utbildningsförvaltningens 
budget för 2017 en underfinansiering med mellan 4,5 och 5 mkr. Detta beror 
främst på minskade statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket men 
även att ökade lönekostnader inom vissa av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter har gjort sig synliga. 
 
Det beviljade tilläggsanslaget för inrättande av två nya förskoleavdelningar 
har till vissa delar (ca 1,4 mkr) kunnat omallokeras till andra verksamheter 
och ingår således i prognosen. Detta har gjorts eftersom avdelningarna inte 
kommer att sättas igång förrän efter sommarsemestern. Noteras bör att 
befintliga förskoleavdelningar har ökat antal personal med anledning av ökat 
antal barngrupper. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Med hänvisning till det budgetläge kommunen står inför 2017 och 

kommande år, samt anvisningarna i reglementet för verksamhets- och 
ekonomistyrning punkt 3.1 sista stycket, ska förslag till budget i balans 
för år 2017 lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 25/4. 

2. Dialog ska föras med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-13 

Utdragsbestyrkande 
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Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
 

Ks § 85 Dnr 00080/2017 041 
 
Begäran om tilläggsanslag till utökning av administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 
 
Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har 
socialnämnden lämnat förslag till lösning samt skickat en begäran om 
tilläggsanslag till kommunfullmäktige. 
 
Ekonomisk beräkning 
Administratör socialkontoret  450 000 kr 
Utökning samordnare personalpool  120 000 kr under 2017  
Utökning chef Korttidsplatser  150 000 kr 
Utökning admin ÄO (tas från AFF)  255 000 kr 
Utökning chef AFF (utökningen balanseras 
till viss del av att admin försvinner)  400 000 kr 
 

Totalt  1 375 000 kronor 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Avslag till begäran om tilläggsanslag. 
 
Marcus Lundberg (s) 
Återremiss för upprättande av en konsekvensanalys med uppsatta mål 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar hon 
att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet återremitteras för upprättande av en konsekvensanalys med 

uppsatta mål. 
 

_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2017-03-13 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning år 2016 
– Arvidsjaurs kommun 
 

Ks § 86 Dnr 00073/2017 042 
 
Årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern. 
 
Budgetavräkning tkr Budget Redovisat Utfall mot  
 2016 2016 budget 2016 
 

Verksamhetens intäkter 181 798 230 464 48 666 
Verksamhetens kostnader  -580 854 -613 948 -33 094 
Av- och nedskrivningar -16 050 -14 206 1 844 
 

Verksamhetens nettokostnader -415 106 -397 690 17 416 
 

Skatteintäkter 288 681 288 172 -509 
Generella statsbidrag och utjämning 130 499 130 966 467 
Finansiella intäkter 1 000 1730 730 
Finansiella kostnader -100 -11 89 
 

Resultat före extraordinära poster 4 974 23 167 18 193 
 
Årets resultat  4 974 23 167 18 193 
 
Kommunens resultat för 2016 ger ett överskott med 23,2 Mkr. Avvikelsen 
mot budgeterat resultat är +18,2  Mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 
48,7 Mkr jämfört med budget. 
 
Statliga riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat till skola, 
vård och omsorg. Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 
till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet är 8,8 Mkr. 
Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler. 
Framförallt har bidrag från Migrationsverket ökat till följd av ökat 
mottagande av olika flyktingkategorier. Nytt avtal skrevs i december 2015 
varför de nya högre talen inte fanns i budget, särskilt vad avsåg ersättning 
för obesatta platser. 
 
Verksamhetens kostnader är 33,1 Mkr högre än budget. Här ingår statligt 
bidrag till flygplatsen med 8,8 Mkr. Här ingår också extra pensionsinlösen 
med 30 Mkr, varför man kan säga att kostnadsbudgeten inte är helt 
förbrukad. Flyktingmottagandet har haft behov av ökade resurser. 
 
Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 1,8 Mkr.  
Skatteintäkterna och generella bidrag blev sammantaget nästan i 
överensstämmelse med budget. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 86, forts. 

 
Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2016 utom miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 0,2 mkr högre 
nettokostnader än budgeterat.  
 
Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 8,1 Mkr som är 4 Mkr 
bättre än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor. 
Reinvesteringar har i något fall betraktats i budget som driftskostnad och ger 
i utfall en positiv budgetavvikelse. Arvidsjaurs Flygplats AB har driftsbidrag 
och kostnadstäckning från kommunen med 5,3 Mkr och koncernbidrag med 
1 Mkr. Övriga dotterbolag har klarat resultatet och dessutom kunnat avsätta 
medel för framtiden i obeskattade reserver. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning för 
affärsdrivande 
verksamheter år 2016 
- Vatten och avlopp (VA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 87 Dnr 00073/2017 042 
 
Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster 
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra 
verksamheter med resultat och balansräkningar. 
 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som 
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra 
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. 
 
Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st minireningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km 
ledning.  
 
VA-enheten har upprättat årsredovisning för år 2016 utifrån gällande 
riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2016 för kommunens VA-verksamhet godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
 

Utdragsbestyrkande 
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Överföring av pengar från 
2016 års investerings-
budget till 2017 
 

- Mål- och resursplan 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 88 Dnr 00116/2016 041 
 
Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 
året investeringar. 
 
I samband med att investeringsredovisning för 2016 upprättades, lämnades 
önskemål från kommunens verksamheter om att få flytta över ej förbrukade 
medel från 2016 års investeringsbudget till 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Överflyttning görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 till 

2017 med 5 308 tkr för den skattefinansierade verksamheten samt med 
tilläggsbudget om 370 tkr till fastighetsenheten för 2017, 
totalt 5 678 tkr. 

2. Överflyttning görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 
inklusive 2017 med 8 131 tkr för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Eklund 
Au 2017-03-01 
 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för investeringar 
– Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 89 Dnr 00053/2017 003 
 
Kommunfullmäktige fastställd 2015-04-14 § 61 riktlinjer för investeringar. 
 
Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet 
syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och 
redovisning för att uppnå det bästa samlade resursutnyttjandet. Målet är 
även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetet med investeringar. 
 
Avfallschef Johan Åberg har inlämnat en skrivelse där han önskar ett tillägg 
i riktlinjer för investeringar under punkten 4.1 Lös egendom; 
 

 Försäljning av inlämnat återbruksmaterial som säljs via Ånyo och 
Återvinningscentralen undantas från ovanstående. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Riktlinjer för investeringar för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2008-05-05 § 83 samt 2015-04-14 § 61 
upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Förslag till riklinjer 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 

Utdragsbestyrkande 
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Taxa för renhållning 
(avfallhantering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 90 Dnr 00052/2017 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-12 § 29 "Taxa för renhållning".  
 

Avfallschef Johan Åberg har i tjänsteyttrande föreslagit revidering av taxa 
för renhållning.  
 
Anledning är att Arvidsjaurs kommun har tillsammans med 17 andra 
kommuner upphandlat omhändertagande av farligt avfall. Det nya avtalet 
har lett till billigare priser på flera olika fraktioner. Därför är det nu läge att 
justera avfallstaxan så att priserna ligger i rätt läge. 
 
Kommunen behöver inte heller betala till El-kretsen för butikskylar varför 
denna avgift kan tas bort. Dessa ingår numera i producentansvaret. 
 
Förslag finns på en ny grundavgift som gäller föreningar som verkar i egna 
fastigheter som kan jämföras med fritidshus, exempelvis byastugor. 
Förslaget ligger på 250 kr inkl moms.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för renhållning (avfallshantering) antas. 

2. Delegera rätt till avfallschefen att sätta avgifter för mottagning av avfall 
som ej räknas som hushållsavfall. Detta gäller endast de fraktioner som 
finns inom punkt 3 i bifogat taxedokument. Dessa är affärsdrivande 
verksamheter och ingår ej i kommunens avfallsmonopol. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 29 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Förslag till taxa 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 
 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Försäljning av 
arrendetomter vid 
Arvidsjaursjön till 
arrendatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 91 Dnr 00190/2016 009 
 
Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m). 
 
Släpp tomterna fria 
 

Jag föreslår 
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina 
tomter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 68 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande har 2017-01-31 inlämnats av planingenjör Britta Lundgren. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut  

2015-03-24 § 74, att kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på 
fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Sälj tomterna vid 
båthusviken, 
Arvidsjaursjön till 
arrendatorerna 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 92 Dnr 00337/2016 009 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid 

båthusviken Arvidsjaursjön till arrendatorerna.” 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. 
De föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 168 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande har 2017-01-31 inlämnats av planingenjör Britta Lundgren. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunstyrelsens 

beslut 2015-03-24 § 74, att kommunen fortsätter att arrendera ut 
tomterna på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 
Medborgarförslag  

 Utdragsbestyrkande 
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Motion – Vi vill ha 
flygskolan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 93 Dnr 00336/2016 009 
 
Lars Ralph lämnade in följande motion vid fullmäktiges sammanträde den 
29 november 2016: 
 
”Flygvapnets flygskola har i nära 40 år utbildat sina flygelever på samma 
sorts skolflygplan. När nya skolflygplan anskaffas kan det också bli dags 
att byta flygfält. 
 
Arvidsjaur som har haft en civil flygskola, har både flygfält med stort 
luftrum och lämpliga militära och civila lokaler. 
 
Vi, moderaterna i Arvidsjaur, föreslår att kommunen arbetar för att 
flygskolan skall lokaliseras till Arvidsjaur.” 
 
Kommunfullmäktige har 2016-11-25 § 167 beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arvidsjaurs Flygplats AB har lämnat yttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget varken finns 

något förslag eller intresse hos Försvarsmakten att omlokalisera delar 
av flygskoleverksamheten. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Anne Åberg 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Ändrad organisation för 
handläggning, tillstånds- 
och tillsynsansvar inom 
alkohollagens område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 94 Dnr 00087/2017 001 
 
Socialnämnden har alltsedan ansvaret flyttades från Länsstyrelsen för 20 år 
sedan haft tillstånds och tillsynsansvar inom alkohollagens område.  
 
Diskussioner har förts med tjänstemän inom miljö- och hälsoskydd och från 
verksamhetens sida är man positiva till förändring. Alkohollagen är en 
social skyddslagstiftning men många kommuner har valt att lägga tillstånd 
och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddssidan då tillsynsfrågor inom andra 
angränsande områden ligger på miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
Fördelar med förändringen är att medborgarna får mera av ”en väg in” då 
man vid tillståndsprövning behöver ha miljögodkännande som miljö- och 
hälsoskydd håller i. 
 
Förslaget innebär att ansvaret flyttas över från socialnämnden till miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01 under 
förutsättning att alla erforderliga beslut tagits. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område 

flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
från och med 2017-07-01. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 20187-03-13 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
– Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 95 Dnr 00264/2016 007 
 
Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska 
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och 
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna 
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas 
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte 
vara tillräcklig. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 
• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska 

hanteras under tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på 
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få 
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller 
byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 129 beslutat att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och att redovisning ska ske till 
fullmäktiges sammanträde i april 2017. 
 
Sammanfattning av lämnade yttranden från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och IT-enheten har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Med hänvisning till att vidtagna åtgärder i stort svarar mot revisorernas 

rekommendationer, läggs rapporten med beaktande till handlingarna. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sammanfattning av inkomna yttranden 
Yttranden från berörda verksamheter 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Stämmodirektiv till 
Arvidsjaur 
Kommunföretag AB’s 
bolagsstämma år 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 96 Dnr 00078/2017 107 
 
Enligt Aktiebolagslagen 7 kap. § 16 utövas aktieägarens initiativrätt vid 
bolagsstämman. Kommunens initiativrätt ska skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast en vecka före bolagsstämman då kallelse utfärdas. 
 
Eftersom delar av fullmäktiges presidium utsetts som ombud har Björn 
Lundberg i egenskap av 2:e vice ordförande i fullmäktige lämnat förslag till 
stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s (AKAB) 
bolagsstämma år 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s 

bolagsstämma 2017: 
 

- AKAB och dotterbolagen ska vid respektive bolagsstämma 
anta av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningar och 
ägardirektiv. 

- AKAB och dotterbolagen ska vid respektive bolagsstämma 
observera kommunfullmäktiges beslut gällande uppdraget 
som vice ordförande i samtliga bolag. 

- AKAB och dotterbolagens arvoden ska följa kommunens 
årliga omräkning. 

- AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträdet 
skriftligen redovisa hur uppföljning sker i enlighet med 
2016 års stämmodirektiv gällande att minska dotterbolagens 
ekonomiska stöd från kommunen. 
Redovisningen ska innehålla åtgärder/förslag på kort och 
lång sikt. 

- AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträde 
skriftligen redovisa hur arbetet med koncernsamverkan sker 
i enlighet med 2016 års stämmodirektiv samt ägardirektiven. 
Redovisningen ska innehålla åtgärder/förslag på kort och 
lång sikt. 

- AKAB ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april 
2018 skriftligen redovisa effekterna av ekonomiska mål för 
kommunens samtliga bolag i enlighet med 2016 års 
stämmodirektiv. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Björn Lundberg 

Utdragsbestyrkande 
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Antal ordinarie ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 97 Dnr 00079/2017 107 
 
En ändring i kommunallagen från 2014-02-01 gör det möjligt för 
kommunerna att själva välja antalet ledamöter i kornmunfullmäktige. För 
kommuner med färre än 8 000 röstberättigade är minsta antalet tillåtna 
ledamöter 21. 
 
Beslut om antal ledamöter måste enligt kommunallagen beslutas av 
kommunfullmäktige senast under februari månad valåret. Om beslut om 
ändrat antal ledamöter fattas, kan beslutet först tillämpas när val av 
fullmäktige förrättas nästa gång. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 24 att antalet ordinarie 
ledamöter i Arvidsjaurs kommuns kommunfullmäktige skulle vara 29. 
 
Frågan tas upp till behandling inför mandatperioden 2019-22. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lotta Åman (s) 
Oförändrat 29 ledamöter 
 
Bjarne Hald (c) 
25 ledamöter 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lotta Åmans förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Antal ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 

29 ledamöter. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Martin Nilsson (c), Kristina Bäckström (c) och Lennart Wigenstam (c) 
reserverar sig till förmån för Bjarne Halds förslag. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
 

Utdragsbestyrkande 
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Politisk organisation för 
Arvidsjaurs kommun 
mandatperioden 2019-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ./. Bilaga 
 

Ks § 98 Dnr 00070/2017 001 
 
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. 
Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i 
kommunfullmäktige innan valdagen. 
 
Diskussion om den politiska organisationen inför kommande mandatperiod 
har förts i Mål- och demokratiberedningen. Partiernas gruppledare 
presenterade sina förslag vid beredningens sammanträde 2017-02-16. 
 
Beslut fattades om att överlämna förslagen till kommunstyrelsen, att inför 
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april bereda frågan om politisk 
organisation inför nästkommande mandatperiod. 
 
Mål- och demokratiberedningen har överlämnat tre förslag till 
kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande politisk organisation, förordas av L och V Bilaga 1 
2. Förändrad politisk organisation, förordas av S och M Bilaga 2 
3. Förändrad politisk organisation, förordas av C Bilaga 3 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till förslag nr 3. 
 
Margoth Holmqvist (v) 
Vänsterpartiet ansluter sig till förslag nr 3. 
 
Marcus Lundberg (s) 
Återremiss till arbetsutskottet för att ta fram en risk- och konsekvensanalys 
för vart och ett av de inlämnade förslagen, med verksamhetsmässiga och 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet 
ska avgöras i dag eller ej. Efter framställd proposition förklarar hon att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
Votering begärs. 
 
Efter avslutad omröstning har kommunstyrelsen, med 6 röster för och 
5 röster emot, beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstningsresultatet bifogas protokollet. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Olika förslag till ny politisk organisation 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 98, forts. 
 
Lotta Åman (s) 
Bifall till förslag nr 2. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på lagda förslag, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslag nr 3. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22 

fastställs enligt förslag nr 3. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Lotta Åman (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Marcus Lundberg (s), Björn Lundberg (s), Lena Karlsson (s) 
och Ylva Stråhle Andersson (s) reserverar sig till förmån för Lotta Åmans 
förslag. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Olika förslag till ny politisk organisation 
 

Utdragsbestyrkande 
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Tilläggsäskande i 
investeringsbudget 2017 
– Digitala verktyg 
(läsplattor) till barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ks § 99 Dnr 00116/2016 041 
 
Skolchef Annette Rylén har 2017-01-11 till kommunstyrelsen överlämnat 
tilläggsäskande i investeringsbudget för 2017 avseende digitala verktyg 
(läsplattor) till barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Skolverket har fått ett regeringsuppdrag att föreslå en Nationell strategi för 
digitaliseringen av skolväsendet inklusive förskola, förskoleklass och 
fritidshem. 
 
Arvidsjaurs kommun uppfyller redan idag till stor del strategins krav på åk 
4-9 samt gymnasiets nationella program. Kommunen behöver under de 
närmaste tre åren investera i fler digitala verktyg för förskola, 
förskoleklass, åk 1-3, förberedelseklasser och gymnasiets icke nationella 
program samt fritidshemmen för att uppfylla målen i den nationella 
strategin. 
 
Ekonomisk analys 

Sandbackaskolan 35 st till språkintroduktionsprogrammet och SFI 
 

Fridhemsskolan 5 st till förberedelseklass och elever i behov av stöd 
 

Ringelskolan 15 st åk 1-3 till elever i behov av stöd (här finns idag 
halvklassuppsättningar) 
20 st förskoleklass + 6 st till personal 
20 st till fritidshemmen (kommer då halvvägs, 10 
elever (enhet mot den nationella strategins mål om 5 
elever /enhet) 

 

Förskolan 25 st barn. Här räknar förvaltningen med att under 
kommande år återanvända 3 år gamla enheter från 
åk 4-6 och successivt nå målet på 5 barn/enhet.  

 
Ovanstående kostar totalt 360 000 kronor i inköp (läsplattor + skal). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 

360 000 kronor för inköp av 126 läsplattor med skal enligt ovanstående 
redovisning. 

2. Pengarna tillförs barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget.  
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Annette Rylén 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-13 

Utdragsbestyrkande 
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Bolagsordning 
- Arvidsjaurs Energi AB 
 

Ks § 100 Dnr 00099/2016 993 
 
En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 
 
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två 
regelsystem beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och 
aktiebolagslagen som gäller för aktiebolaget. 
 
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten 
återfinns. 
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB har varit föremål för översyn.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 
tillsammans med bolagen. 
 
Bolagsordning för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och 
revidering. Ärendet återremitterades av fullmäktige 2017-02-28 § 31 för 
översyn av § 4, Bolagets ändamål, vad gäller tillhandahållande av 
ändamålsenliga lokaler och bostäder till bolagets kunder samt att se över 
formuleringen att trygga kommens energiförsörjning. 
 
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-03-20 och 
föreslår följande; 
 

att trygga kommunens energiförsörjning  
AKAB anser att formuleringen kan stå kvar då den föregås av orden 
”bidrar till”  
 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder till sina kunder 
AKAB anser att man kan stryka frasen ”till sina kunder” för att 
undvika missförstånd om att till exempel fjärrvärmekunderna på så 
sätt har förtur till lokaler och bostäder. 

 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Följande ändringar föreslås i § 4: 
 

Andra meningen ändras till: 
 

”Detta ändamål sker genom att bolaget bidrar till fjärrvärme i Arvidsjaurs 
tätort.” 
 

Tredje meningen stryks. 
Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
AKAB’s styrelse 2017-03-20 
Kf 2017-02-28 § 31 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 100, forts. 

 
Marcus Lundberg (s) 
Bifall till Arvidsjaurs Kommunföretags förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att 
kommunstyrelsen bifallit Marcus Lundbergs förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaurs Energi AB fastställs. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
AKAB’s styrelse 2017-03-20 
Kf 2017-02-28 § 31 
 

Utdragsbestyrkande 
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Valdistriktsindelning för 
Arvidsjaurs kommun 
mandatperioden 2019 och 
framåt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Ks § 101 Dnr 00074/2017 110 
 
Enligt vallagens 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre 
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre 
än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
 
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen 
året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas. 
 
Arvidsjaurs kommun har idag 6 valdistrikt, av vilka två är distrikten 
Glommersträsk och Moskosel. Den 1 mars 2017 hade Glommersträsk 379 
valberättigade och Moskosel 394. Det innebär att de ligger under vallagens 
gräns om hur stort ett valdistrikt ska vara. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2005-12-01, efter förslag från Arvidsjaurs 
kommunfullmäktige, att slå ihop valdistriktet Abborrträsk med Arvidsjaur 1. 
Anledningen var att säkerställa valhemligheten. Abborrträsk inrättades som 
särskilt röstmottagningsställe. Länsstyrelsen anmodade också kommunen att 
överväga om omfattningen av Glommersträsk och Moskosels valdistrikt är 
tillämpliga.  
 
Valnämndens ordförande har tagit initiativ till översyn av kommunens 
valdistriktsindelning. Valnämnden har 2017-03-20 § 1 beslutat om förslag 
till ny indelning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande; 

 

- ny valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun 
- särskilda röstningsmottagningsställen inrättas i byarna Moskosel och 
  Glommersträsk 

2. Abborrträsk kvarstår som särskilt röstmottagningsställe. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Vn 2017-03-02 § 1 
Tjänsteskrivelse 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
- Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 

Ks § 102 Dnr 00001/2017 101 
 
Biträdande samhällsbyggnadschef Åsa Andersson informerar om 
verksamheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Lommen 
Planerna på utvecklingen av Lommen-området fortsätter. En grupp är 
tillsatt för att arbeta med processen. Nästa vecka bjuds alla fastighetsägare 
och verksamhetsutövare i området in till en gemensam träff där 
planförslaget ska diskuteras. 
 
Grönskötselytor på entreprenad 
Upphandlingen ligger ute. Anbuden öppnas den 28 mars och en förhandling 
med Kommunal enligt MBL 39 § är inplanerad kort därefter.  
 
Vittjåkk 
Detaljplanen har varit ute på samråd. Alla synpunkter har svarats på och 
planen har reviderats. Nästa steg är att lägga ut planen för granskning. I 
samband med det söks prövning enligt 7 kap. 28a § Miljöbalken, dvs en 
prövning avseende tillstånd för åtgärder inom Natura 2000-området. 
 
Badhus 
Om det blir ett badhusbygge är planen att göra en partneringupphandling 
istället för en vanlig traditionell upphandling. Det innebär att man redan 
inför planeringsskedet handlar upp en partner som sedan är med i hela 
processen. Ett partnersamarbete kan när som helst säjas upp. Det är vanligt 
att man gör partnerupphandlingar i större projekt eftersom man tar ett större 
gemensamt ansvar för byggprojektet. 
 
Trafik 
Trafikverket håller för tillfället på med en åtgärdsvalstudie avseende 
korsningen vid Dollarstore och korsningen vid Mellanströms Motor. 
Trafiklösningarna där är inte optimala. I närtid görs trafikmätningar efter 
Storgatan, Järnvägsgatan och Sten Laestadius tillsammans med 
Trafikverket för att mäta trafikmängder och flöden av tung trafik.   
2016 mätte den lokala trafiksäkerhetsgruppen (LOTS) cykelhjälms-
användningen. 275 observationer gjordes (varav 238 barn och 37 vuxna) - 
hjälmanvändningen för barn var 74 % och för vuxna 3 %. 
LOTS-gruppen har även kontrollerat bilbältesanvändningen som var 87 % i 
centrala Arvidsjaur och 96 % i utkanten av samhället (Norrlandsbil). Det 
kan vara så att man tar på sig bilbältet i högre utsträckning när man kör 
längre sträckor.  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 102, forts. 

 
Inskrivningar fastighetsregistret 
Vid utgången av 2018 kommer vissa inskrivningar av nyttjanderätter och 
servitut som beviljats innan den 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret. 
Om rätten ska fortsätta gälla måste man göra en anmälan om förnyelse av 
inskrivningen innan den 31/12 -18. Inskrivningarna får tas bort utan att 
rättighetshavaren underrättats. Just nu inventeras kommunens inskrivna 
rättigheter.  
 
Alkoholtillsyn 
Förvaltningen arbetar med övertagandet av alkoholtillsyn från 
socialförvaltningen. Några gemensamma tillsynsbesök är inplanerade med 
konsulten som för tillfället sköter handläggningen och tillsynen.  
Kontaktnät byggs med polis, skatteverket och tullen som kan komma att 
medverka vid framtida tillsyner. Arbete med att ta fram rutiner, mallar, 
register, delegationsordning och taxa pågår. 
 
Miljöpolicy och lokala miljömål 
Ett första utkast till miljöpolicy och lokala miljömål har tagits fram. 
Ledningsgruppen ska lämna synpunkter innan förslaget går vidare till Ks. 
 
Elsäkerhet 
Den 1 juli träder en ny ellag i kraft. Det innebär i korthet att: 
 

 Det införs ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda 
och företaget som utför arbetet är skyldiga att se till att kraven är 
uppfyllda. 

 Företagen ska ha minst en elinstallatör och följa ett 
egenkontrollprogram.  

 De som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin egen ska 
anmäla sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. 

 Företaget har ansvaret för utförandet och att ha ett egenkontrollprogram. 
Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som elinstallatörer 
tidigare har kunnat göra. De nya reglerna för företagen ger 
Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. 
Egenkontrollprogrammet ska se till att elinstallationerna uppfyller de 
krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer med 
tillräckliga yrkeskunskaper. 

 Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver 
inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket, men däremot måste de ha 
minst en elinstallatör och ett egenkontrollprogram. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delrapport 
– Fritidspolitiskt program 
för Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 103 Dnr 00285/2012 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 13 Fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-11-19 § 24 att göra en översyn av 
det Fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. 
En arbetsgrupp utsågs för att för att ta fram ett nytt fritidspolitiskt program. 
Gruppen upplevde att de inte fått några tydliga riktlinjer från 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för arbetet och att det saknas dialog 
mellan politik och verksamhet, varför inget förslag togs fram.  
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2014-11-10 § 18 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-15 § 193 att utse en ny arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen tog fram ett förslag till fritidpolitiskt program. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 att återremittera ärendet för 
ytterligare genomlysning av dokumentets innehåll samt synkronisering med 
dokumentet Riktlinjer för föreningsstöd.  
 
Vid dagens sammanträde redovisade kultur- och integrationschef Kristina 
Grubbström och fritidschef Katarina Landstedt om hur långt arbetet har 
kommit med det fritidspolitiska programmet samt om synkronisering av 
riktlinjer för föreningsstöd. 
 
Inbjudan till föreningsdialog har skickats ut för att inhämta föreningarnas 
synpunkter om ett nytt fritidspolitiskt program samt hur de ser på stödet till 
föreningar. Mötet är planerat till den 27 mars 2017. 
 
_____ 
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Tema – Näringsliv, turism 
och besöksnäring 
 

Ks § 104 Dnr 00001/2017 101 
 
Näringslivschef Stina Johansson informerar bland annat om föjande; 
 
Näringslivsenhetens mål 2016 
 

Start - Arbetet med nya företag 
- Två aktiviteter för unga 
- 10% fler nystarter räknat mot förra året 
 
Servicenäringar 
 
SYNA – Bästa tillväxt i Sverige 2016 
- Arvidsjaurföretagen tog bronsmedaljen 
 
Våra tillväxtföretag har vind i seglen 
 
Etablering  
- Målet att aktivt verka i etableringsråd med tre etableringar/år är uppnått 
- Just nu är följande aktuella arbetsområden; Tjernfjellstunneln, Same 
  parlamentet, Vittjåkk, Tågtest, återlokalisering av SM, match-making 
  camping och skolor samt handelsetableringar. 
 
Besöksnäring 
Swedish Lapland, som innefattar 16 kommuner har haft 3,5 miljoner 
gästnätter och är det andra populäraste resmålet i Sverige. 
Verksamheten omsätter 6,1 miljarder. 
 
Besöksnäringens utveckling i Arvidsjaur 
- Exportmogen, kommunikationsplan, destinationsråd, 6% ökning i 
  omsättning, 2016 internationellt genombrott … 
- 10 snöskoterföretag finns i kommunen 
- 7 hundspannsföretag finns i kommunen 
- 1100 gästbäddar finns i kommunen 
- 70 mil skoterleder med hög standard finns i kommunen 
- 10-tal aktivitetsföretag inom besöksnäring finns i kommunen 
- 60% av alla gästnätter är internationella 
- Totalt antal gästnätter 90 474 har ökat med 5% för 2016 
 
Möjligheter 
Gröna näringar, kulturella & kreativa näringar, utökad testverksamhet, 
utplacering av statliga myndigheter, digitalisering, byggboom m.m. 
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Branschbalans 
Arvidsjaurs kommun har bra balans vad gäller företagsstöd, ortstjänster och 
tillverkande näringar, vilket inte är specifikt för en generell landsbygds- och 
avfolkningskommun. Något att ta fasta på och arbeta efter. 
 
Utmaningar 
Företagens personalförsörjning är en utmaning. Genomlysning av vilket 
fokus lärcentrat bör ha för att matcha efterfrågan av personal är av vikt. 
 
______ 
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Kommunchefens 
rapport 
 

Ks § 105 Dnr 00002/2017 101 
 
Kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande; 
 

Utbildning i hederskulturer 
Två föreläsningar om utbildning i hederskulturer kommer att genomföras.  
Föreläsningarna riktas till politiker i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Räddningschefen slutar 1 maj 2017 
Ny rekrytering har påbörjats.  
 
Uppdrag till räddningschefen 
Räddningschefen har fått i uppdrag att genomföra larmning, kontroll av 
sambandsmedel, enklare krisledningsövning samt utrymningsövning 
(inklusive utbildning för personalen i kommunalhuset). 
 
Rekrytering av ekonomichef och ekonomer 
Ekonomichef och två ekonomer slutar till sommaren 2017. 
Ny rekrytering av dessa tjänster har påbörjats.  
 
Översyner av styrdokument 
Översyn av intern representationspolicy samt riktlinjer för resor och fordon 
i tjänsten har påbörjats.  
 
Vägstandarden av kommunens väg, gång och cykelnät i Arvidsjaurs 
centralort  
Åtgärder behöver vidtas angående vägstandarden av kommunens väg, gång 
och cykelnät i Arvidsjaur tätort. 
 
Avtalstrohet 
Internkontroll har visat att avtalstroheten fortfarande brister. Tydliga 
direktiv har lämnats till koncernledningen att se till att verksamheterna 
fortsättningsvis följer ingångna avtal. 
 
Bassängen vid Länsmansgärdan 
Rehabiliteringsverksamheten som bedrivs i bassängen vid tidigare 
Hälsocentralen är Region Norrbottens ansvar.  
Region Norrbotten har tagit ett politisk beslutat att säkerställa att bassängen 
fortsättningsvis ska hållas öppen för verksamhet. Motivet är främst att 
barnen i och runt Arjeplog, som remitteras till rehabilitering, ska kunna 
nyttja bassängen i Arvidsjaur för att resvägen inte ska bli för lång. Eftersom 
kommunen köpt fastigheten pågår en diskussion med Region Norrbotten 
om avtal och skötsel av bassängen. 
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Miljöpolicy 
Arbete pågår med att ta fram en miljöpolicy. 
 
Fackligt forum 
Torsdag den 23 mars hålls möte med fackliga företrädare för informationer 
enligt MBL § 19. 
 
_____ 
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Bolagsinformation 
 

Ks § 106 Dnr 00002/2017 101 
 
Sara Eklund, VD AKAB lämnar information om de kommunala bolagen. 
 
Resultat år 2016 
De kommunala bolagen har ett bra resultat för år 2016. Budget för 2017 
innehåller inga förluster. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB 
Bolaget har fått 400 Tkr i projektmedel från Region Norrbotten för en 
utredning rörande regional upphandling av flygtrafik i inlandet. 
 
Arvidsjaurhem AB 
Bolaget har uppdaterat sitt ekonomisystem, med flera administrativa 
system. 
 
Arvidsjaur Energi AB 
Inget speciellt att rapportera, förutom att bolaget i april får en elbil levererat 
för testning. 
 
Arvidsjaur kommunföretag AB 
Revisionen undersöker samspelet mellan kommunstyrelsen och AKAB. 
Där tittar man på koncernsamverkan och man har förslag på hur dokument 
ska uppdateras så att de stämmer överens med varandra. 
 
_____ 
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Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 

Ks § 107 Dnr 00003/2017 101 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman informerar om följande; 
 
Plan för ANDT (Alkohol-Narkotika-Droger-Tobak) 
Revidering av planen pågår. 
 
Medborgarlöften 
Träff i närtid med kommunpolisen om arbetet med kommande års 
medborgarlöften. 
 
Framtidsbanken 
Har träffat Sparbanken Nord som informerat om framtidsbanken. 
Framtidsbanken fördelar 10 Mkr under fem år på föreningsliv och andra 
aktörer. 
 
Flygskatten 
Mycket tid har lagts ned från ordförandens sida avseende flygskatt under de 
sista veckorna. 
 
Genomlysning av grundskolans verksamhet 
Rapport från den genomlysning som gjorts av grundskolans verksamhet 
presenteras den 29 mars 2017. 
 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2017-03-21 
 
 
Ordinarie ledamöter: Politisk organisation 

 § 95    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1  X        

 2 Marcus Lundberg 1  X        

 3 Lena Karlsson 1  X        

 4 Ylva Stråhle Andersson 1  X        

 5 Björn Lundberg 1  X        

 6 Britt-Inger Hedman 1 X         

 7 Margoth Holmqvist 1 X         

 8 Bjarne Hald 1 X         

 9 Martin Nilsson 1 X         

 10 Leif Andersson -          

 11 Pernilla Granberg -          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström           

 2 Linda Lundberg Stenvall           

 3 Mats Åhman           

 4 Lina Andersson           

 5 Kristina Taimi           

 6 Åsa Ögren           

 7 Leif Enberg           

 8 Kristina Bäckström 1 X         

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam 1 X         

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11 6 5        
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