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Kommunstyrelsen 2017-10-17 280 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-16.10. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande, ej §§ 230-234 

Marcus Lundberg (s), ordförande §§ 230-234 
Lena Karlsson (s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Björn Lundberg (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Bjarne Hald (c) 
Leif Andersson (c) 
Pernilla Granberg (c) 
Lennart Wigenstam (c), tjg ers 

 Johnny Bäckström (s), tjg ers §§ 230-234 
 

Övriga närvarande Johnny Bäckström (s), insynspolitiker 
Ulf Starefeldt, kommunchef 
Britta Lundgren, planingenjör, § 227 

 Mats Lundberg, VD Ahem, § 245 
Heikki Kairento, VD AEAB, § 245 

 Ralf Lundberg, VD AFAB och Anne Åberg, utvecklingsansvarig § 245 
 Sara Nordström, upphandlare, § 246 
 Ann-Sofi Levander, socialchef, §§ 220-229 

Sara Eklund, ekonomichef  
Birgitta Häggström, ekonomichef 
Inga Sandström, sekreterare  
Liselott Sandström, sekreterare 
 

Utses att justera Bjarne Hald 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-10-23 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 220-249 
 
  ___________________________   ________________________  
 Ordförande Lotta Åman §§ 220-229, 235-249  Marcus Lundberg §§ 230-234 
 
   
 Justerande Bjarne Hald 
 

 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2017-10-17 
 
Datum då anslaget 2017-10-24 Datum då anslaget 2017-11-15 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 281 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Ks § 220 
Meddelandeärenden 
 
Ks § 221 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 222 Dnr 00242/2017 133 
Ensamkommande barns boendeform, HVB eller stödboende 
 
Ks § 223 Dnr 00116/2016 041 
Omfördelning av investeringsmedel –  
Ny kyl/frys till köket på Parkskolan i Glommersträsk 
 
Ks § 224 Dnr 00116/2016 041 
Omfördelning av investeringsmedel – Skärmtak till hemtjänstens lokaler 
 
Ks § 225 Dnr 00097/2017 002 
Firmatecknare för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 226 Dnr 00015/2017 002 
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.  
 
Ks § 227 Dnr 00259/2017 253 
Försäljning av del av Arvidsjaur 9:5 och del av Arvidsjaur 9:4 
 
Ks § 228 Dnr 00248/2017 042 
Delårsredovisning 2017-08-31 – Kommunstyrelsen 
 
Ks § 229 Dnr 00115/2016 041 
Åtgärdsplan med anledning av räddningstjänstens prognostiserade 
underskott 2017 
 
Ks § 230 Dnr 00249/2017 042 
Delårsredovisning 2017-08-31 – Hela kommunen 
 
Ks § 231 Dnr 00124/2017 042 
Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen 
 
Ks § 232 Dnr 00124/2017 041 
Revidering av text i mål- och resursplan 2018-2020 för socialnämnden 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 282 
 

 
 forts.  

 
Ks § 233 Dnr 00124/2017 041 
Begäran om utökad budget med anledning av kända 
verksamhetsförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 
 
Ks § 234 Dnr 00124/2017 041 
Begäran om underskottstäckning av budget för år 2018 
- Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ks § 235 Dnr 00237/2017 047 
Fördelning av tillfälligt kommunbidrag 
 
Ks § 236 Dnr 00245/2017 010 
Lokalt partistöd för år 2018 
 
Ks § 237 Dnr 00124/2017 041 
Kostnader för avslutande av skolchefstjänst 
 
Ks § 238 Dnr 00247/2017 041 
Utdebitering av kommunalskatt år 2018 
 
Ks § 239 Dnr 00101/2016 051 
Anslutningsavgift och anslutningsgrad för att ansluta fastighet till 
Arvidsjaurs stadsnät 
 
Ks § 240 Dnr 00007/2017 102 
Ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 
mandatperioden 2015-18 
 
Ks § 241 Dnr 00227/2017 049 
Rekommendation till landets kommuner att köpa aktier i Inera AB - 
Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Ks § 242 Dnr 00224/2017 109 
Bolagsordning för IT Norrbotten AB 
 
Ks § 243 Dnr 00254/2017 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 283 
 

 
 forts. 

 
Ks § 244 Dnr 00049/2017 991 
 Dnr 00097/2016 998 
 Dnr 00098/2016 994 
 Dnr 00099/2016 993 
Redaktionell ändring av beslutsformulering - Uppdrag som vice ordförande i 
kommunens bolag 
 
Ks § 245 Dnr 00002/2017 101 
Bolagsinformation 
 
Ks § 246 Dnr 00001/2017 101 
Verksamhetsuppföljning - Upphandling 
 
Ks § 247 Dnr 00001/2017 101 
Information från samhällsbyggnadskontoret 
 
Ks § 248 Dnr 00002/2017 101 
Kommunchefens rapport 
 
Ks § 249 Dnr 00003/2017 101 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 284 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Ks § 220 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Beslut – Utbetalning av bygdemedel – Destination Capacity Building 

(Dnr 176/2017) 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Cirkulär 17:44 - Prolongering av avtal om notkopiering inom de 

kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:46 - Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för 

år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Rapport – Översyn av organisationsstrukturen inom grundskole-

verksamheten 
- Kommunchef Ulf Starefeldt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 285 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 221 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 56-62 2017 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Ulf Starefeldt 
 Tillsvidareanställning §§ 6-6 2017 
 

 T.f. Skolchef Lars Håkan Andersson 
 Tillsvidareanställning §§ 7-10 2017 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 16-16 2017 
 

 Samhällsbyggnadschef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 3-3 2017 
 

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

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Personal receptionen Magnus Svensson 
 Tillståndsgivning enligt lotterilagen §§ 1-3 2017 
 

 Gatu- och VA-chef Erika Harr 
 Bidrag till enskild avloppsanläggning §§ 1-2 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 286 
 

 
 
 
Ensamkommande barns 
boendeform, HVB eller 
stödboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 222 Dnr 00242/2017 133 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-29 § 44 att, för att 
kunna ta politisk ställning till verksamheten de kommande åren, ge 
kommunchef Ulf Starefeldt i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 12 september skaffa kommunstyrelsen kunskap följande; 
 

 Jämförelse mellan boendeformer samt skillnad i intäkter/kostnader 
(HVB-hem och stödboende)  

 Uppskattning av socialsekreterare om hur många ungdomar under 18 
år som skulle klara sig i stödboende (utan nattillsyn) 

 Kostnad för att överlåta verksamheten till extern part 

 Antal anställda (personaltäthet, varselprocess) 

 Antal ungdomar som fyller 18 år från och med 2017-08--2020-12 
månad för månad 

 

Migrationsverkets ersättning för verksamheten ensamkommande barn är 
ändrad från 1 juli. Ersättningen för ensamkommande asylsökande barn 
under 18 år har minskat från 1 900:-/ungdom och dygn till 1 350:-/ungdom 
och dygn. Verksamheten visar i delårsredovisningen för halvåret 2017 en 
negativ avvikelse mot budget om 2 055 Tkr. 
 
I dokumentet verksamhets- och ekonomistyrning antagen av fullmäktige 
2017-06-20 § 109 står bland annat följande som har bäring på ärendet: 
 

* Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin 
verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala 
verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och 
intressen. 
 

* Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör 
gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder 
vid befarat underskott. 

 
Kommunstyrelsen fattade 2017-09-12 § 191 ett inriktningsbeslut om att 
ändra boende/placeringsform av HVB-hemmen Kråkan och Korpen till ett 
stödboende. Kommunchef Ulf Starefeldt fick i uppdrag att ansvara för att 
sedvanlig process med berörda arbetsorganisationer påbörjas och att arbetet 
skulle startas omgående. 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-09-12 § 191 
Skriftlig redovisning Ulf Starefeldt 
Socialstyrelsens meddelandeblad Tjänsteskrivelse kommunchef m fl 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Anna Lindbäck 
. Ulf Starefeldt 
. Kristina Grubbström 
. Camilla Freedman 
. Margaretha Persdotter 
. Åsa Fjällman 

Ks § 222, forts. 
 
En tjänsteskrivelse har inlämnats av kommunchef och verksamhetschefer 
som visar en jämförelse mellan boende/placeringsformerna stödboende och 
HVB. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har informerat kommunstyrelsen om att 
socialtjänstens bedömning är att i dagsläget klarar 98 % av de 
ensamkommande barnen som idag bor på HVB att bo i ett stödboende. 
Socialtjänsten kan däremot inte garantera att det inte i ett senare skede kan 
finnas behov av placera något av dessa ungdomar i ett HVB-hem. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Nuvarande HVB-hem för ensamkommande barn, Korpen och Kråkan, 
och dess organisation upphör från och med 2017-12-31. 

2. Ett stödboende för ensamkommande ungdomar upp till 18 år inrättas 
från och med 2018-01-01. 

3. Kommunchefen uppdras att påskynda och slutföra den fackliga 
processen. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-09-12 § 191 
Skriftlig redovisning Ulf Starefeldt Au 2017-09-26 
Socialstyrelsens meddelandeblad Tjänsteskrivelse kommunchef m fl 

Utdragsbestyrkande 
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Omfördelning av 
investeringsmedel 
– Ny kyl/frys till köket på 
Parkskolan i 
Glommersträsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Marina Voronova 
. Camilla Grahn 
 

Ks § 223 Dnr 00116/2016 041 
 
Kostenheten har beviljats medel med 100 tkr (projekt 0823) för inköp av ny 
kyl/fryslösning i köket på Parkskolan i Glommersträsk. Befintlig kyl/frys 
lösning krånglar ofta och medför att systemet inte kan hålla rätt temperatur 
på förvaring av livsmedel. 
 
Offerten är högre än beviljade medel för investeringen. 
 
Förslag föreligger att omfördela 200 tkr från projekt 0827 ”Blastchiller 2 
Ringelskolan” till projekt 0823 ”Ny kyl/fryslösning i Glommersträsk”. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. I investeringsbudget för år 2017 omfördelas 200 000 kronor från projekt 

0827 ”Blastchiller 2 Ringelskolan” till projekt 0823 ”Ny kyl/fryslösning 
i Glommersträsk”. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2017-09-26 
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn 

Utdragsbestyrkande 
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Omfördelning av 
investeringsmedel 
– Skärmtak till 
hemtjänstens lokaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Marina Voronova 
. Sara Persson 
. Ann-Sofi Levander 
 

Ks § 224 Dnr 00116/2016 041 
 
Av arbetsmiljöskäl behöver hemtjänstpersonalen ha tillgång till skärmtak till 
nya hemtjänstlokalen. 
 
Bygge av skärmtak beräknas kosta max 500 000 kronor. 
 
I investeringsbudget för 2017 finns det pengar avsatta för köp av 
Länsmansgärdan 9. Med anledning av att det gjordes en fastighetsreglering i 
samband med köpet blev kostnaderna mindre än beräknat. Det innebär att 
det finns kvar 603 345 kronor i investeringsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. I investeringsbudget för år 2017 omfördelas 500 000 kronor från projekt 

1216 "Köp av Länsmansgärdan 9" till nytt projekt "Skärmtak till 
hemtjänsten". 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2017-09-26 
Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 290 
 

 
 
 
Firmatecknare för 
Arvidsjaurs kommun 

Ks § 225 Dnr 00097/2017 002 
 
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Arvidsjaurs 
kommun och annan part har det blivit allt vanligare att underskrift av 
kommunens firmatecknare efterfrågas. Inte sällan begärs också beslut om att 
berörd person har blivit utsedd till detta. I flertalet fall framgår vem som är 
behörig att underteckna handlingar av kommunstyrelsens eller övriga 
nämnders delegeringsordningar. 
 
Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att 
kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal av 
ärendetyp som inte anges i delegeringsordningarna eller då kommunen 
ansöker om medel till diverse projekt etc. I de fall det inte funnit någon 
utsedd att underteckna handlingar har kommunstyrelsens ordförande fått gå 
in och fatta brådskande beslut i varje enskilt ärende.  
 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som 
utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk 
förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. 
Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. 
 
Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i 
stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegeringsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). 
 
För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att 
bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda 
firmatecknare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-09 § 117 om firmatecknare för 
Arvidsjaurs kommun. Eftersom ekonomichef Sara Eklund är en av 
firmatecknarna och slutar sin anställning 2017-10-31 tas ärendet upp för 
behandling. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Lotta Åman 
. Ulf Starefeldt 
. Birgitta Häggström 
. Ekonomi 
. Sparbanken Nord 
 

Ks § 225, forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen bemyndigar, där inget särskilt beslut fattats, 

kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, kommunchef Ulf Starefeldt 
två i förening teckna Arvidsjaurs kommuns firma avseende; 
 

- Köpehandlingar / avtal / kontrakt och andra liknande handlingar 
- Konvertering av lån och upptagande av anläggningslån 
- Låneförbindelser / upptagande av lån / borgensförbindelser 
- Ändring av mottagarkonto för utbetalningar från kommunens 
   skattekonto 
- Fullmakter och liknande handlingar 

2. Från och med 2017-11-01 bemyndigas även ekonomichef Birgitta 
Häggström, att två i förening teckna Arvidsjaurs kommuns firma. 

3. Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09 § 117 upphör att gälla. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 292 
 

 
 
 
Underskrifter på 
kommunens bankkonton 
m.m.  
 
 

Ks § 226 Dnr 00015/2017 002 
 
Med anledning av vissa personalförändringar måste behörighet till 
underskrifter för Arvidsjaurs kommuns räkning å konton på bank, postgiro, 
kvittering av postförskottsförsändelser m.m. tas upp för nytt beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall 

ske enligt följande: 
 
 Teckna konto å kommunens bankräkning i löpande förvaltning 
 Ekonomichef Sara Eklund, t o m 2017-10-31 
 Ekonomichef Birgitta Häggström, fr om 2017-11-01 
 Redovisningsledare Elisabeth Wingård 

Ekonom Linn Hellman 
 Assistent Emelie Lindkvist 
 Assistent Stina Bjuhr 
 Administratör Ann-Britt Laestander 
 Administratör Maria Isaksson 
 
 Teckna kommunens plusgiro (var för sig) 
 Ekonomichef Sara Eklund, tom 2017-10-31 
 Ekonomichef Birgitta Häggström, from 2017-11-01 

Redovisningsledare ElisabethWingård 
 Ekonom Linn Hellman 
 Assistent Emelie Lindqvist 

Assistent Stina Bjuhr 
 
 Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig) 

 Den person som står som mottagare / adressat 

 Reception Daniel Oskarsson 
 Reception Magnus Svensson 
 
 Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig) 

Sekreterare Liselott Sandström 
 Sekreterare Inga Sandström 
 Förvaltningsekonom Marina Voronova 
 Receptionist Daniel Oskarsson 
 Receptionist Magnus Svensson 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Berörda 
. Posten 
. Sparbanken Nord 
. Ica Supermarket Arvidsjaur 
 

Ks § 226, forts. 
 
 Deklarationsombud hos Skatteverket 
 Ekonomichef Sara Eklund, t.o.m. 2017-10-31 
 Ekonomichef Birgitta Häggström, fr.o.m 2017-11-01 

Ekonom Linn Hellman 
Assistent Stina Bjuhr 

 HR-chef Åsa Fjällman 
HR-strateg/löneadm Monica Nilsson 

 Systemförv/löneadm Lisa Lindberg 
Löneadministratör Isabelle Vesterlund 
Löneadministratör Stina Larsson 

 
 Överförmyndarens handlingar - Kvittering assurerade och 

rek. värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig) 

 Den person som står som mottagare / adressat 
 

Sekreterare Liselott Sandström 
 Sekreterare Inga Sandström 
 Receptionist Daniel Oskarsson 
 Receptionist Magnus Svensson 
 
2. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut 2017-08-31 § 7 

(beslut på nämndens vägnar i brådskande ärenden) upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 294 
 

 
 
 
Försäljning av del av 
Arvidsjaur 9:5 och del av 
Arvidsjaur 9:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Hotell Laponia och  
  Konferens AB 
. Samhällsbyggnadskontoret 
. Lotta Åman 
. Ulf Starefeldt 

Ks § 227 Dnr 00259/2017 253 
 
Ägaren av Laponia Hotell och Konferens AB har ansökt om att få köpa 
mark från kommunen, det område som Hotell Laponia i dagsläget arrenderar 
av kommunen (Karlavagnen/Sameland) samt ett markområde i anslutning 
till detta. Aktuellt markområde utgör cirka 17 hektar.  
 
Hotell Laponias ambition är att kunna utveckla området som en camping 
med 300 husvagnsplatser, ett antal stugor samt tillhörande aktiviteter som 
exempelvis äventyrsgolf, go-cart, pool etc. Eventuellt önskas också en 
strand iordningsställas vid Olletjärnen.  
 
Samhällsbyggnadschef Heikki Kairento och planingenjör Britta Lundgren 
har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Britta Lundgren föredrar ärendet vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Markområdet säljs till nuvarande arrendator Hotell Laponia under 

förutsättning att Hotell Laponia bekostar en ny detaljplan för området. 
Områdets exakta avgränsning får definieras i kommande 
detaljplaneprocess.  

2. Detaljplanen avses möjliggöra en utveckling med camping, hotell 
(tillfällig vistelse) och kontor. 

3. Marken och logen har värderats till sammanlagt 650 000 kr, varav själva 
logen är värderad till 150 000 kr. Förvaltningen föreslår därför att marken 
inkl. logen säljs till ett pris om 550 000 kr eftersom Hotell Laponia 
renoverat logen till en kostnad om cirka 100 000 kr. 

4. Själva köpet genomförs sedan när/om detaljplanen vinner laga kraft.  

5. Uppdra åt kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna erforderliga köpehandlingar. 

6. Kostnaden för fastighetsregleringen betalas av köparen. 

7. Om planarbetet inte påbörjas inom 1 år från beslutet eller inte vinner laga 
kraft inom 5 år från beslutet får frågan om köp av marken behandlas på 
nytt av kommunstyrelsen. 

 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

   



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Delårsredovisning  
2017-08-31 – 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Berörda personalledare 
 

Ks § 228 Dnr 00248/2017 042 
 
Delårsredovisning för kommunstyrelsen perioden 2017-01-01--08-31 har 
upprättats. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter visar under perioden januari-augusti 2017 
ett överskott mot budget om 2,0 Mkr. I detta ligger ett koncernbidrag som 
beräknas ökas med 1 Mkr så att kommunstyrelsen minskar driftsstöd till 
AFAB i samma utsträckning.  
 
Största positiva avvikelsen kan ses i Resurscentrums 18+ verksamhet med 
bidrag från Migrationsverket 3,3 Mkr samt Stödfunktionens verksamheter. 
I den senare finns planerade kostnader som inte kommer att hinnas med. 
 
Tidigare års stora överskott för ensamkommande barn ser nu ut att vara 
historia. Färre ensamkommande barn anländer och ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket sjunker. 
 
Räddningstjänsten är den verksamhet som har störst negativa avvikelse mot 
budget. Personalförändringar med upplärning och till del dubbel bemanning 
antas vara orsaker. 
 
Många av de stora kostnaderna ligger på de fyra sista månaderna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Delårsredovisning 2017-01-01--08-31 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Au 2017-09-26 

Utdragsbestyrkande 
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Periodresultat 2017-08-31 inklusive prognos för 2017  
 
  Årsbudget	 Redovisat	 Period‐	 Prognos	 Skillnad	

   2017	
Jan		‐	Aug	
2017	 avvikelse	 2017	

Budget‐
prognos	

KOMMUNFULLMÄKTIGE	,	REVISION	MM	 	       

Kostnader	 4	013	 2	450	 	 4	210	 	
Intäkter	 ‐1315	 ‐987	 		 ‐1	409	 		

NETTO	 2	698	 1463	 336	 2	801	 ‐103	

	
   

 
		 	

KOMMUNSTYRELSEN	 	  

Kostnader	 20	260	 12	556	 	 19	350	 	
Intäkter	 ‐8431	 ‐5735	 		 ‐8431	 		

NETTO	 11	829	 6	822	 1	064	 10	919	 910	

	
   

 
		 	

TEKNISKA	 	  

Kostnader	 47	981	 22	099	 	 34	596	 	
Intäkter	 ‐25	924	 ‐6	850	 		 ‐11	044	 		

NETTO	 24	395	 15	249	 1	014	 23	552	 343	

	
   

 
		

	
FASTIGHETER	 	  

Kostnader	 32	726	 18	832	 	 32	726	 	
Intäkter	 ‐44	436	 ‐29	975	 		 ‐44	928	 		

NETTO	 ‐11	710	 ‐11	144	 3	337	 ‐12	217	 492	

	
   

 
		

	
AFFÄRSVERKSAMHET	 	  

Kostnader	 35	483	 21	878	 	 37	524	 	
Intäkter	 ‐36	288	 ‐24	751	 		 ‐37	608	 		

NETTO	 ‐806	 ‐2	873	 2	336	 ‐83	 ‐722	

	
   

 
		

	
STÖDFUNKTIONEN	 	  

Kostnader	 34	105	 20	342	 	 33	970	 	
Intäkter	 ‐9	578	 ‐7	206	 		 ‐10	770	 		

NETTO	 24	527	 13	136	 3	215	 23	200	 1326	

	
   

 
		

	
NÄRINGSLIV		 	  

Kostnader	 5	096	 2	643	 	 4	583	 	
Intäkter	 ‐1	541	 ‐966	 		 ‐1	233	 		

NETTO	 3	555	 1	678	 692	 3	350	 205	

	          

ARB.	MARKN	o	INTEGRATION	 	        

Kostnader	 30	910	 21	948	 	 28	648	 	
Intäkter	 ‐46	068	 ‐38	253	 		 ‐45	174	 		

NETTO	 ‐15	158	 ‐16	306	 6	201	 ‐16	526	 1	369	
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KULTUR	 	        

Kostnader	 13	702	 8	853	 	 14	420	 	
Intäkter	 ‐1	980	 ‐2	471	 		 ‐2	647	 		

NETTO	 11	722	 6	382	 1	433	 11	773	 349	

	          

FRITID		 	        

Kostnader	 9	185	 5	576	 	 8	885	 	
Intäkter	 ‐956	 ‐343	 		 ‐656	 		

NETTO	 8	229	 5	233	 253	 8	229	 0	

	          

RÄDDNINGSTJÄNST		 	        

Kostnader	 7012	 5826	 	 8	865	 	
Intäkter	 ‐370	 ‐108	 		 ‐110	 		

NETTO	 6 642  5	718	 ‐1	290	 8	755	 ‐2113	

	 		 		 		 		 		

	          

SUMMA	KOMMUNSTYRELSEN	 65	923	 25	358	 18	591	 63	853	 2	056	
 
 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Verksamhet 
Kommunstyrelsen har olika verksamheter som dels är tvingande enligt lag men därutöver också sådana 
som bedöms viktiga för medborgare och kommunens utveckling. 
 
Ekonomi 
Kommunstyrelsens verksamheter visar under perioden januari-augusti 2017  ett överskott mot budget om 
2,0 Mkr. I detta ligger en att koncernbidrag beräknas ökas med 1 Mkr så att kommunstyrelsen minskar 
driftsstöd till AFAB i samma utsträckning.  
 
Största positiva avvikelsen kan ses i Arbetsmarknadsenhetens 18+  barn med  bidrag från 
Migrationsverket 3,3 Mkr samt Stödfunktionens verksamheter. I den senare finns planerade kostnader 
som inte kommer att hinnas med.  
 
Tidigare års stora överskott för Ensamkommande barn ser nu ut att vara historia. Färre ensamkommande 
barn anländer och ersättningsnivåerna från Migrationsverket sjunker. 
 
Räddningstjänsten är den verksamhet som har störst negativa avvikelse mot budget. Personalförändringar 
med upplärning och till del dubbel bemanning antas vara orsaker. 
 
Många av de stora kostnaderna ligger på de fyra sista månaderna. 
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Händelser av betydelse 
Länsstyrelsen har meddelat att de kommer överpröva detaljplanen för Vittjåkk. 
 
En transportutredning har genomförts och en transportgrupp har bildats.  
 
Utredning av kostorganisationen, utifrån perspektiven, centralisering, outsourcing och decentralisering är 
slutförd. Utredningen presenterades i KS och beslut fattades att en kostgrupp skulle tillsättas och jobba 
vidare med förslaget centralisering. 
  
Gräsklippningen av kommunens grönytor är sedan i somras på entreprenad.  
 
Framtid 
Prognosen  för hela 2017 visar en positiv avvikelse mot budget.  I ett allt kärvare ekonomiskt klimat 
kommer utrymmet att minska för verksamhetsutvecklingsinsatser. 
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Kommunfullmäktige 1701-1708 

Delår 1701-1708 
Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal 2 506 1 840 2 823 -317 

Verksamhet 1 507 611 1 387 120 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 4 013 2 449 4 210 -197 

     
Intäkter -1 315 -987 -1 409 94 

     
Netto 2 698 1 462 2 801 -103 

 

Fördelat på ansvarsområden; 

 
Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Kommunfullmäktige 1 348 816 1 348 0 
Överförmyndare 640 528 891 -251 
Revision 700 117 552 148 
Valnämnd 10 1 10 0 
Summa 2 698 1 462 2 801 -103 

 

Verksamhet 

Kommunfullmäktige har 29 ledamöter. Den ena av SD:s 2 platser är inte besatt varför antalet 
ledamöter i praktiken är 28. Fem ordinarie sammanträden finns under året varav 2 återstår. 

Händelser av betydelse 

Fullmäktiges presidium har på uppdrag av kommunfullmäktige hållit i en genomlysning av 
kommunens grundskoleverksamhet. 

En utbildning i nya kommunallagen m.fl. planeras hållas i Arvidsjaur under hösten. Samverkan sker 
med grannkommun. 

Överförmyndaren 
För närvarande har Arvidsjaur ca 40 ensamkommande flyktingbarn, varav 4 har fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). Under hösten kommer ett antal att fylla 18 år och de skrivs då ut ur 
verksamheten.  
 
Revision 
Ny upphandling av revisionstjänster har inneburit en tolkning av det nya avtalet. Tvist pågår och kan 
innebära advokatkostnader samt att granskningsarbetet blir mindre omfattande än planerat. Dock 
finns redan beställda tjänster som lagstadgad revision av delårs-och helårsredovisningar samt även 
granskning av miljö och VA. 
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Ekonomi 

Partistöd har bokförts för 2 kvartal till alla partier utom SD som inte har någon lokal förening 
registrerad, vilket enligt reglerna krävs för att erhålla partistöd.  

Genomlysningen av grundskoleverksamheten har genererat fler presidiemöten än planerat. 

 

Överförmyndaren 
Det har varit en ökning av svåra godmanskap/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att kunna 
rekrytera ställföreträdare. 
Ingen kommunintern fördelning av inkomster för ensamkommande barn har skett under 2017 vilket 
medför att verksamheten har en negativ avvikelse mot budget med 360 tkr. 
Revision 
Givet att tvisten kan lösas utan juristhjälp kan positiv avvikelse mot budget bli c a 120 tkr högre. 
Valnämnd 
Ytterligare något möte kommer att planeras in om när beslut har fattats Länsstyrelsen om ny 
valdistriktsindelning, oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Kostnaden för dessa beräknas 
rymmas inom budget. 

Framtiden 

Överförmyndaren 
Flyktingmottagandet har reducerats kraftigt. Det är dock många ensamkommande barn kvar i systemet 
som ska hanteras fram till 18-årsdagen.  
Ny lagstiftning med s k Framtidsfullmakter har trätt i kraft 2017-07-01, där personer själv kan 
bestämma vem som ska ta hand om personen när den inte själv kan göra det. Nytt kapitel i 
Föräldrabalken finns där anhöriga kan sköta den enskildas ekonomi utan godmanskap. Det bedöms dock 
inte att dessa ändringar kommer att påverka överförmyndaren i någon större grad. 
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Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen 
leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. 
  

  Årsbudget Redovisat Prognos Redovisat 
tkr  2017 1701-1708  1601-1608 
Verksamhet             

0600 Kommunstyrelsen 3 836  2 473  3 836  3 529 

02300 Föreningsbidrag integration 0  0  0  112 

03500 Allmänna utredningar 0  90  0  0 

03600 Strukturåtgärder 1 455  225  1 455  50 

08800 Arvidsjaurs Stadsnät 110  36  110  61 

19100 Näringslivsstöd 78  0  78  78 

19300 Stöd till koncernen 5 350  3 580  4 350  3 567 

21100 Allmän markreserv 0  0  0  ‐20 

28400 Bostadsanpassning* 1 000  418  1 000  486 

 Totaler 11 829  6 822  10 919  7 863 

      
*Redovisas särskilt 

  
tkr 
  

Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  1 679 1 057 1 679 0 
   Verksamhet  17 155 10 548 16 245 910 
   Internhyror  1 427 951 1 427 0 

   Summa kostnader  20 260 12 556 19 350 910 

   Intäkter  -8 431 -5 735 -8 431 0 

   Netto  11 829 6 822 10 919 910 
 
Händelser av betydelse 
Hopslagning till ett utskott under Kommunstyrelsen har för perioden sänkt kostnaderna för dessa med 27 
tkr jämfört med 2016. 
 
Ekonomi 
Från och med 2017 budgeteras och debiteras Kommunstyrelsen med en internhyra som är 1,3 Mkr lägre 
än 2016. Övriga nämnder debiteras återstoden. Budgeterad verksamhet strukturåtgärder avser 
medfinansiering till projekt som ännu inte ansökt om utbetalning. Stöd till koncernen beräknas bli lägre än 
budgeterat med 1 000 tkr på grund av förväntade högre koncernbidrag.  Allmänna utredningar har en ej 
budgeterad kostnad för Genomsyn av grundskolan. 
 
Framtiden 
Prognosen visar på en positiv avvikelse på 910 tkr. 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bostadsanpassningsbidrag 
 
Uppföljning 2017-08 

   Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  287 167 262 25 
   Verksamhet  713 251 738 -25 
   Internhyror  0 0 0 0 
          
   Summa kostnader  1 000 417 1 000 0 
          
   Intäkter  0 0 0 0 
          
   Netto  1 000 417 1 000 0 

 
Verksamhetsberättelse/ekonomi 
20st ansökningar är inkomna denna period, 20st beslut är tagna, till en kostnad av 232,2tkr. Bokförd 
kostnad för perioden är 417,5tkr.  
 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit och att eftersläpande projekt från 
2016 har betalats, är hela årets budget troligen inbokad, se prognos kolumn. I snitt beslutar kommunen 
om ca 69 bostadsanpassningsbidrag per år. Detta innebär att fler ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag kommer att inkomma till kommunen. Kostnaderna för dessa är svåra att 
bedöma eftersom de beror på hur omfattande anpassningarna är.  
 
Under denna period har köksanpassningar samt stoltrapphiss varit de mest kostsamma anpassningarna, 
dock har alla kostnader för dessa inte inkommit ännu då de ej är slutförda. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den 
handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt 
beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
 
Intern kontroll 
Fakturor granskas och jämförs med de avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll fastställdes av 
kommun-fullmäktige 2015-06-23 § 109. 
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas nedan. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare bostadsanpassning 
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. 
Diagram 2. Utveckling av BAb-kostnad från år 2001 och framåt.  
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Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 2001 och framåt. 
 

Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade	
Vad ges bidrag till? 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant 
som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta 
hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. För att vara bidragsberättigad ska åtgärden 
vara en fast funktion i bostaden. 
Bidraget är inte inkomstprövat. 
 

Olika funktionshinder 
Om ansökan gäller elsanering för elkänsliga så kan bidrag inte beviljas. Om ansökan gäller någon icke 
bestående funktionsnedsättning som till exempel benbrott och inte någon längre rehabiliteringsperiod kan 
bidrag heller inte beviljas. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av 
bostaden. Exempel på funktionshinder kan vara nedsatt rörlighet, nedsatt syn, epilepsi, psoriasis eller 
psykisk utvecklingsstörning.  

Standardhöjning 
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas inte för 
åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får 
vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 

Vem kan få bidrag 
Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres-eller 
bostadsrätt. För anpassning av en hyres-eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. 
Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand 
kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 
 
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den 
bostaden anpassas. 

Information 
Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge 
information om bostadsanpassningsbidraget. 
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Ansökan 
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka andra 
handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. 
 
I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan 
sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag 
till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel arbetsterapeut. 

Beslut 
Kommunen beslutar om bidraget. 

Utbetalning 
Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de 
blir färdiga. 
 
Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus… 
o Bredare dörrar 
o Borttagning av trösklar 
o Ändring eller komplettering av badrumsutrustning 
o Termostatblandare. Kran med specialvred 
o Specialanpassade skåp, främst i kök 
o Bänkspis med separat ugn 
o Utbyte av golv- och väggmaterial 
o Lyftanordningar 
 
… och utomhus 
o Ramper 
o Utvidgat entréplan  
o Räcken och ledstänger 
o Hårdgörning av gångväg 
o Automatisk garageportöppnare 
 
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas 
ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare bostadsanpassning 
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Samhällsbyggnads totalt exkl. Fastigheter, VA, Renhållning, Stadsnät och Miljö- 
och bygg 
 
Ansvar 60, 621, 631 och 691 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  13 848 8 813 13 685 163 
   Verksamhet  20 740 12 699 20 029 711 
   Internhyror  882 588 882 0 
          

   Summa kostnader  35 470 22 099 34 596 874 
          

   Intäkter  -11 075 -6 850 -11 044 -31 
          

   Netto  24 395 15 249 23 552 343 
 
Verksamheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bl.a. för översikts- och detaljplanering, underhåll av gator och parker, 
regional kollektivtrafik, markförsäljning, exploatering och kost inom skola och äldreomsorg.  
Fastigheter, VA, Renhållning, miljö- och bygg och Stadsnät ligger också under samhällsbyggnads-förvaltningens 
ansvarsområden, men de särredovisas och ingår inte här.  
 
Händelser av betydelse 
Länsstyrelsen har meddelat att de kommer överpröva detaljplanen för Vittjåkk. 
En transportutredning har genomförts och en transportgrupp har bildats.  
 
Utredning av kostorganisationen, utifrån perspektiven, centralisering, outsourcing och decentralisering är slutförd. 
Utredningen presenterades i KS och beslut fattades att en kostgrupp skulle tillsättas och jobba vidare med förslaget 
centralisering.  
 
Gräsklippningen av kommunens grönytor är sedan i somras på entreprenad.  
 
Ekonomi 
Gata och park beräknar göra en vinst på 440 tkr mot budget och kost beräknar göra en vinst på 300 tkr.  
Övriga verksamheter ser ut att följa budget. 
 
Personal 
Sjukfrånvaron är under 3 % på alla enheter förutom Kost där sjukfrånvaron är ca 7 %. 
 
Framtiden 
Den gatuinventeringen som genomfördes år 2017 visar att det behövs stora investeringar i kommunens vägnät. 
Det är viktigt att åtgärder görs i rätt tid. En underhållsplan för vägnätet tas fram under hösten. Pengar kommer 
behöva avsättas till vägunderhåll. 
 
Nästa år påbörjas arbetet med att revidera översikts- och tillväxtplanen.  
 
Utvecklingen av det geografiska informationssystemet fortsätter.  
 
Förhoppningen är att vi får det planlagda området på Vittjåkk sålt under nästa år. 
Arbetet med kostutredningen fortsätter och när de ekonomiska kalkylerna är klara behöver beslut fattas om hur 
matproduktionen ska vara organiserad. 
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Den regionala kollektivtrafiken behöver bli kostnadseffektivare och samverkan med skoltrafiken behöver 
förbättras 
 
Intern kontroll 
Intern detaljkontroll av fakturor har skett under hela året och saken har diskuterats som en stående punkt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Kontroll av personalens antal kompetensutvecklings-dagar görs av 
förvaltningschef årligen i december. Psykosocial arbetsmiljö för alla anställda mäts i november. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheterna som följs upp löpande. 
Målen för kostenheten, gatuenheten och samhällsbyggnadskontoret redovisas under varje enhet nedan. 
 
Parkverksamheten drog igång i mitten av maj och bedrivs fullt ut till slutet av september. I år är gräsklippning 
utlagd på entreprenad vilket resulterat i färre säsongsanställda. 
 
Vägbelysning. 
Från och med maj har vi en ny entreprenör som sköter vår belysning. På ett antal orter där kommunen har 
belysningsanläggningar uppfylls inte kravet för att belysningen ska vara kvar i bruk. Dessa anläggningar kommer 
att läggas ner med erbjudande till de boende att ta över dem. Seriebytet som brukar ske på våren är inte genomfört 
förrän nu till hösten. Detta beror på bytet av entreprenör. 
 
Offentlig renhållning 
Endast mindre insatser har utförts. Skrotbilar är ett återkommande problem i vår kommun. 
 
Händelser av betydelse  

 Gräsklippning har lagts ut på entreprenad 
 Ny entreprenör på skötsel av gatubelysning 

 
Ekonomi 
Verksamhetskostnaderna och intäkterna är lägre än budget för perioden och det beror på att vi har delar som 
endast utförs vissa delar av året. 
 
Prognosen visar på ett överskott med 438 tkr och det är baserat på lägre personalkostnader, en gynnsam vinter 
utan sandning samt att vi räknar med få åtgärder på gatubelysningen. 
 
Personal  
Två heltidsanställda och säsongspersonal som består av 4 personal. Sjuktal 2,61 %  
 
Framtiden 
Väginventeringen visade på att det behövs investeras i kommunens vägnät. Det är viktigt att sätta in rätt insatser 
vid rätt tid. Underhållsplanen kommer hjälpa oss att göra rätt åtgärder. Pengar kommer att behöva avsättas till 
vägunderhåll. 
 
Vattenfall har flaggat för markförläggning av kabel på ett flertal ställen där vi har våra ledningar i samma stolpar. 
Vi bör, på de flesta platser, markförlägga vår kabel i samband med detta så vi inte behöver ta över en massa 
onödiga stolpar. 
 
Internkontroll 
Gatuenheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer med 
de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått göras. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. Gatuenhetens mål är att enbart sanda 
halva gång- och cykelvägen. Målet är ej uppfyllt.  
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Fastigheter 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  10 526 6 614 10 526 0 
Verksamhet  22 200 12 217 22 200 0 
Internhyror  0 0 0 0 
       
Summa kostnader  32 726 18 832 32 726 0 
       
Intäkter  -44 436 -29 975 -44 928 492 
       
Netto  -11 710 -11 144 -12 202 492 

 
Verksamheten  
Har varit många projekt igång sedan årsskiftet. Anpassningar av lokalerna på Braxen 18 (Hälsocentralen) är 
utförda. En större fuktskada på Nyborgsförskola har åtgärdats. Belysning och renovering på Kommunhuset har 
påbörjats. Utredning av lokaler till förskolan och skolan har utförts. Projektering och upphandling för renovering 
av Skogsbackens förskola har utförts. Upphandlingen är dock överklagad varför inget arbete ännu kunna 
påbörjats. 
 
Matsal och servering på Ringelskolan har byggts om.  
 
Verksamhetsanpassningar har utförts på Fridhemskolan. 
 
Kontrakt har tecknats med Arbetsförmedlingen om att hyra Hemtjänstens gamla lokaler på Kommunhuset från 
1/11. Renovering och anpassningsarbeten har påbörjats. 
 
Därutöver har flera andra underhålls- och investeringsprojekt utförts, påbörjats samt förberetts för utförande 
under hösten/vintern.  
 
Händelser av betydelse  
Köp av fastigheten Länsmansgärdan 9 från 1 januari, som genom en fastighetsreglering med tillhörande parkering 
bildade nya fastigheten Braxen 18. 
 
Införande av ett datoriserat fastighetssystem för bl.a. felanmälan, ärendehantering, tillsyn och skötsel. 
Fastighet har tagit över städningen av Centrumbadets Sim- och sporthall från fritidsenheten. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna följer budget. Verksamhetskostnaderna ligger lägre än budget för perioden eftersom de 
planerade underhållsprojekten till stor del inte färdigställts eller fakturerats ännu men budget beräknas hållas. 
 
Intäkterna blir större eftersom hyresintäkterna för Braxen 11 (Region Norr) blev ca 500 tkr mer än budgeterat. 
 
Personal  
Fastighetsenheten har 22,95 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en 0,75 byggingenjör, en städchef, 4,6 
fastighetsskötare och 15,6 städpersonal. 
Sjukfrånvaro för städ var 12,2% varav 6,4% är långtidssjukskrivningar. För övrig personal är sjukfrånvaron 0,7%. 
 
Framtiden 
Nyckeltal för verksamheten ska tas fram. Arbetet med komponentredovisning ska fortsätta.  
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Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer med gällande 
avtal. Resultatet har varit bra. 
 
Kontroll av luftkvalité görs vid behov eller anmälan om problem. Inga anmälningar har inkommit hittills under 
året. 
 
Målrapportering 
Verksamhetens har ett eget mål om att minska energianvändningen med  15 % fram till år 2020 jämfört med år 
2009. Det utförs energibesparingsåtgärder i form av ny belysning och förbättringar i ventilation. Energistatistik 
förs och målet följs upp årligen. 
 
System för felanmälan och verksamhetsbeställningar är utfört. 
 
Årlig kundnöjdhetsenkät görs i december. 
 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har arbetet påbörjats för att förbereda för en eventuell ny sim-och 
sporthall. 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Stödfunktionen 
 

Tkr   201701-08 201601-08 Prognos   

  Budget Redovisat Redovisat 2017 
 

Avvikelse 

Personal  19 940 12 946 12 137 20 785 -845 
Verksamhet 14 165 7 395 7 437 13 189 976 
Interna hyreskostnader 0 0 0  0 0 
Summa kostnader 34 105 20 341 19 574 33 974 131 
Intäkter -9 578 -7 206 -7 437 -10 770 1 192 
Netto 24 527 13 135 12 137 23 704 1 323 
 
 
Per ansvarsområden;      
Stödfunktionen Budget Redovisat Prognos Redovisat Avvikelse 

  2017-08         2017        2016-08  
700 Ledning 1 302 495 1 068 1 270 234 
701,73 Personal  6 287 3 377 5 539 3 007 748 
711 Service 3 626 2 627 3 544 1 960 82 
713 Samiskt FO 0 -165 0 -11 0 
721 Ekonomi 6 460 3 423 6 460 4 325 0 
76 IT 6 254 3 097 5 995 4 152 259 
762 IT strateg 598 281 598 240 0 

 24 527 13 135 22 489 14 943 1 323 
 
Verksamheten 
Stödfunktionen skall som namnet anger stötta övriga verksamheter i deras utövning 
I Serviceenheten ingår Samiskt förvaltningsområde med en nettobudget som är 0 tkr och som 
lämnar separat redovisning. 
 
Händelser av betydelse 
Arbete pågår med att införa ärendehanteringssystem. 
Samordnade inköp av mobiltelefoner. Första årets inbesparing är 182 tkr. 
Server för lönehantering har hämtats hem vilket ger en besparing på ca 150 tkr. 
 
Ekonomi  
Verksamheterna ger totalt positiv avvikelse såväl för perioden som i prognos. 
Ej förbrukad budget i prognos hänger i de flesta fall samman med att man inte hinner utföra det 
som planerats. 
 
Personal 
Viss personalomsättning har varit på Ekonomi samt på Personalenheten. Till del handlar det om 
generationsväxling. 
 
Framtiden 
Serviceenheten förbereder införande av ärendehanteringssystem. 
Gemensamt för alla enheter är att se över arbetssätt och arbeta bort manuella rutiner.  
 
  



 
Kommunstyrelsens delårsredovisning 2017-01-01 – 2017-08-31  17 (49) 
 

 

 

Näringslivskontoret 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  3 335 1 691 2 981 354 
   Verksamhet  1 761 953 1 602 159 
   Internhyror  0 0 0 0 
          
   Summa kostnader  5 096 2 643 4 583 513 
          
   Intäkter  -1 541 -966 -1 233 -308 
          
   Netto  3 555 1 678 3 350 205 

 
Verksamhet 
Näringslivsenheten består av två kontor, ett som ägnar sig åt rådgivning och stöd till befintliga företag och 
nyföretagande. Därutöver ingår även destinationskontoret som handhar besöksnäringens 
utvecklingsinsatser och turistbyrå verksamhet. Verksamheten drivs i ny organisation sedan april 2015. 
 
Händelser av betydelse  
Näringslivsenheten har fastlagd organisation som deltagit i proaktivt tillväxtskapande utvecklingsarbete, 
företags & affärsutveckling,  lyft fram infrastrukturfrågorna samt haft dialog med olika samarbetspartners 
lokalt och regionalt. Detta i samband med deltagande i tre strukturfondsprojektsansökningar som 
beviljades i juni/september 2015.   
 
Ett rådgivande regionalt NBA råd, destinationsråd och en strategisk näringslivsgrupp har varit 
betydelsefulla i vårt arbete.  En kommunikationsplan för besöksnäringens företag är framtagen, vilket 
efterfrågats av näringen. Den implementeras under året. Processen att flytta destinationskontoret  
initierades under slutet av 2016 och skall var genomförd våren 2018. 
 
Kommunens näringsliv 
Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren med ca 675 tillsvidare anställda och den offentliga 
sektorn svarar för mer än hälften av sysselsättningen. Det privata näringslivet i Arvidsjaur domineras av 
små och medelstora företag inom detaljhandel, skogsindustri, träförädlingsindustri, besöksnäring inklusive 
fordonstest- och eventverksamhet. Arméns Jägarbataljon finns med som enhet i den nya 
försvarsorganisationen, och bedriver en högkvalitativ utbildning. Förbandet tar även emot större inter-
nationella förbandsbesök.  
 
I Norrbotten så ökade omsättningen inom besöksnäringen under 2016 med 5 % och omsätter ca 6,5 
miljarder, en något högre ökning jmf med övriga Norrbotten hade vi i Arvidsjaurs kommun där vi ökade 
omsättningen med 7% (total omsättning 214 miljoner). Den globala tillväxttakten inom besöksnäringen är 
beräknad till 3% årligen till 2030. De flesta nystartsärenden vi arbetar med kommer från denna bransch. 
Ett rikt kommersiellt utbud är en grundförutsättning för utveckling av besöksnäringen.  
 
Handeln har utvecklats under ett antal år och den kommersiella servicen utgör en reseanledning till 
Arvidsjaur. Kraftig prisutveckling på småhus har skett i Arvidsjaurs kommun vilket är väldigt vanligt i 
kommuner med stark tillväxt inom besöksnäringen. 
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Företagsstatistik 2013-2017 
Antal företag  2017 (jan – 

juli) 
2016 (jan – 
juli) 

2015 (jan-
dec) 

2014 (jan-
dec) 

2013 (jan-
dec) 

Verksamma företag     1135     727   716  702 695 

Nya företag     37     29  53   45 36 

Källa; Skatteverkets & bolagsverkets uppgifter via Bisnis Analysis (2017) tidigare statistik har ej hämtats från 
skatteverket enbart bolagsverket samt UC för (2013-2016) 

Nya företag samt totalen som redovisats 2013-2016 har ej hämtats från Skatteverkets uppgifter därav  
förändring i antalet verksamma företag. Sedan 2014 har registrering av aktiebolag ökat stadigt men den 
trenden har förändrats under 2017 då de nya företagen valt bolagsformen enskilda näringsidkare i större 
utsträckning än tidigare vilket minskat andelen nya företag med bolagsformen aktiebolag.  

Andelen företag/invånare är något högre än rikssnittet  7,5 % jmf med i riket  6.6%. De branscher som 
erhållit störst andel regionalt investeringsstöd lokalt är tillverkningsindustrin och besöksnäringen. Det visar 
nyligen redovisad statistik från Länsstyrelsen 2016. Det regionala utvecklingsansvaret ligger från och med 
januari 2017 hos Region Norrbotten. 

Ekonomi 
Näringslivskontoret kostnader ligger under perioden något lägre avseende intäkter jmf med budget på 
näringslivssidan,  då North Business Arena projektet bantades innan det beviljades och tar därmed inte de 
budgeterade kostnaderna i samma omfattning. Minskad kostnadstäckning för personal på enheten pga. av 
beslutet att avsluta vår medverkan i ICLD projekten ändrades och under 2017 har enheten ansökt om nytt 
ICLD projekt som blev beviljat.  
Näringslivskontoret har därför kunnat balansera kostnaderna.  
 
Personal 
Turistverksamheten har under perioden varit bemannad med tre ordinarie tjänster samt sommarpersonal. 
Sedan den första juli 2015 deltar verksamheten i det regionövergripande projektet ”Destination Capacity 
Building” (DCB), där motsvarande 1,9 tjänster. Projektet pågår till den sista december 2017. 
Näringslivskontoret har två heltidstjänster och finansierats delvis med ett regionövergripande projekt 
”North Business Arena” (NBA) och kostnaderna för projektledaren täcks med ca 45%. En medarbetare 
har gått i pension under perioden. 
 
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 har pendlat upp och ner de sista åren. Den senaste mätningen  
våren 2017 indikerar ett högre resultat jmf med föregående år, underlaget från Svenskt näringsliv 
presenteras den 26 september. Båda projektens mål är hitintills uppnådda både vad gäller aktiviteter samt 
deltagande lokalt av företagen.  
Destinationskontoret har årligen ca 5.000 besökare och under perioden uppvisas en minskning med ca 500 
besök,  vilket är något under samma nivå som föregående år. Den globale resenären söker i allt större 
utsträckning turistinformationen digitalt. Med anledning av det stärker kontoret sin, back-office funktion 
med utökad digital närvaro.  Enligt undersökningen TEM 2016 (Turist Ekonomisk Modell) som 
färdigställdes under 2017så kan vi konstatera att näringens omsättning ökat med 7% jämfört föregående år.   
 
Framtiden 
Under hösten fortsätter utvecklingsarbetet inom NBA & DCB projekten med fullkraft 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. 
 
Näringslivskontoret 2017-09-11  
Stina Johansson 
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Resurscentrum (RC) inkl 18PLUS och flyktingmottagning 
 

 Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal 7 940 5 481 7 927 13 

Verksamhet 5 847 3 348 4 207 1 640 
Internhyror 794 529 794 0 

Summa kostnader 14 582 9 359 12 928 1 654 

Intäkter -13 404 -11 900 -15 174 1 770 
     
Netto 1 177 -2 542 -2 246 3 423 

 
Verksamhet 
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa 
sysselsättning för arbetslösa. Alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder för kommunen är samlade under 
Resurscentrum (RC). 
 
RC:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och utbildningsplatser på olika kommunala arbetsplatser, på 
RC, 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 RC finns praktikplatser inom verkstad, snickeri, timring, snöskoterledspreparering, cafeterian, tvätten, 
bilpoolen och KAOS-styrkan.  
 
Till RC 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 RC 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 RC har en organisation och en verksamhet som är mycket flexibel och som snabbt kan 
ställa om till nya förutsättningar. 
 
En väl fungerande RC förutsätter att det finns ett antal kompetenta och engagerade handledare som 
ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver kvalitativt hög verksamhet för dessa. Handledarna 
arbetar dagligen mycket nära Arbetsförmedlingen och kommunens Individ- och familjeomsorg. Resurser i 
form av vägledare och socialsekreterare är knutna till verksamheten. 
 
18 + verksamheten med 14 st ungdomar samt flykting avdelningen med 82 inskrivna sköts också av RC. Så 
även handläggningen av feriearbetare. 
 
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. 
 
Flyktingmottagande 
Flyktingmottagningen skall stötta personerna vid etableringen i Arvidsjaur. Mycket praktisk hjälp till en 
början men målet är att de skall klara så mycket som möjligt själva. 
 
En del kommer med posttraumatiska tillstånd som kan göra det svårt att fungera i en etableringssituation. 
Då behövs speciella insatser och ibland stöd även från socialtjänsten. 
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Årets kommuntal för mottagande av nyanlända flyktingar är 31. Hitintills detta år har vi tagit emot 19 
nyanlända, 10 EBO (som har kommit hit på egen hand, ej anvisade från asylboende) samt 8 
anhöriginvandrade.  
 
Ett antal kvotflyktingar har också mottagits efter anvisning. Dessa kommer direkt från flyktingläger 
utomlands och kräver väldigt mycket mer arbetsinsats är de som kommer från asylboenden i Sverige. 
Ersättningen är densamma när de skrivs in i etableringen men man kan eftersöka nästan alla kostnader för 
kvotflyktingar. 
 
Vi har 82 personer inskrivna i etableringen vilka alla ger oss en inkomst. 
Integrationssamordnaren är en viktig kugge i arbetet med nyanlända. 
 
18PLUS 
Verksamheten inom 18plus ser ungdomar som kapabla, friska och med styrkor och förmågor. 
Ungdomarna tar själv kontakt med personalen för att få den hjälp och det stöd de önskar. Socialtjänsten 
följer upp ungdomarna kontinuerligt för insatser i vårdplanen.  
 
• Stöd i det egna boendet 
• Socialt stöd för aktiviteter och sysselsättning 
• Kontakt med myndigheter 
• Råd om vart man ska vända sig med olika frågor 
• Tyda brev och blanketter 
• Läxhjälp 
• Hjälp inför körkort  
• Stöd att sköta ekonomin 
 
Idag finns 14 inskrivna i verksamheten som har sina lokaler på Resurscentrum. 
 
Åtgärder/deltagare 
Förutom de som anvisas från Arbetsförmedlingen tar RC även emot elever från gymnasieskolan - elever 
som är i behov av annan verksamhet än studier på Sandbackaskolan i mån av behov. Dessutom finns ett 
antal deltagare som inte anvisats från någon myndighet. De kan komma från kriminalvården, kommunens 
sociala omsorg eller någon annan instans. Gemensamt för dessa är att de är i stort behov av social 
aktivering och kräver mycket handledning. Totalt inom de olika åtgärderna har vi tillhandahållit de platser 
som Arbetsförmedlingen och socialsekreterarna efterfrågat.  
 
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 fyra årsarbetare. 
Under året har hitintills 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 2017 sysselsattes totalt 88 ungdomar. Det fanns gott om arbetsplatser, hela 155 stycken. Dessutom 
fick vi möjlighet att utöka med en åldersgrupp genom ett statsbidrag. Det kom dock ganska sent men vi 
lyckades få ut några fler. 
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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.  
 
EU-projekt 
RC driver och deltar dessutom i ett antal EU-projekt. Under 2017 har följande projekt varit aktuella: 
 
Här drivs ett volontärprojekt som innebär att man 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 Arvidsjaur 
ska få en trivsam och innehållsrik vistelse i vår kommun. 
 
Inkommande grupper 
Under 2017 hade vi besök av sammanlagt 70 ungdomar och ledare framförallt från Tyskland men också 
från England och Italien. Den huvudsakliga sysselsättningen för dessa ungdomar har varit inom vår 
organisation på RC. 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. 
 
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 23 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 8 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. Nu finns det även en 
uppdragsutbildning för de som inte är nyanlända och en studiemotiverande folkhögskolekurs.  
 
Händelser av betydelse 
I början av året flyttades nästan all verksamhet till fd sjukgymnastikens lokaler på Hälsocentralen i och med 
att kommunen förvärvade fastigheten. Allt blev väldigt försenat och tog dessutom lång tid. KAOS-styrkan 
blev även engagerad av andra som flyttade för arbete så det var en mycket intensiv period. 
Mycket skulle också åtgärdas i de nya lokalerna för att få all verksamhet att fungera. 
Strävan är att ha alla verksamheter samlade men snickeri och metallverkstad kunde inte inrymmas i de nya 
lokalerna, både ur bullersynpunkt men även av arbetsmiljöskäl. Andra alternativ undersöks men än så länge 
har inget lämpligt hittats. 
De nya lokalerna har blivit ett lyft för verksamheten i samband med flytten har namnet bytts från IDEUM 
till Resurscentrum. 
 
Ekonomi 
När budget gjordes var budskapet att flytt skulle ske vid årsskiftet och vi räknade med att få igång de nya 
verksamheterna med tvätt, cafeteria och bilpool i nära anslutning till detta. Äldreomsorgen som är vår kund 
på tvätten hade önskemål om att vi skulle tvätta för alla avdelningar. Utifrån detta beräknades intäkterna. 
Dessutom hade vi planerat för strategiska anställningar som innebär att man erbjuder personer med 
ekonomiskt bistånd anställning utifrån vissa premisser och finansierar anställningen med en omfördelning 
från biståndsbudgeten till anställning på RC.  
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Budgetförutsättningarna blev svåra för socialnämnden så man drog tillbaka väldigt mycket av det vi 
planerat för. Därav kommer vi inte att komma upp i budgeterade intäkter. 
Flyktingmottagningen och 18PLUS-verksamheten beräknas redovisa överskott på helår trots att fördelning 
till HVB-hemmen görs. 
 
Personal 
Fem personer, 4,5 tjänst, som handledare förutom de som anställs med lönestöd eller i projekt svarar för 
verksamheten för arbetslösa. 
På flyktingmottagningen finns två heltidstjänster och 18PLUS har fyra heltidstjänster. 
 
Framtiden 
Det finns mycket som går att utveckla för att hitta bra och lärande uppgifter för deltagarna. Samverkan 
med övriga i huset på Länsmansgärdan kommer att fortsätta. 
Behovet från Arbetsförmedlingen ökar och den grupp som är aktuell för åtgärder blir mer komplex och 
kräver större insatser från samhället för att komma in på arbetsmarknaden. För vissa handlar det om flera 
olika typer av åtgärder för att stärka personen och kan ta några år. Vinsten för samhället ställt mot insatsen 
är väldigt stor när man lyckas, men för vissa är det aldrig möjligt att komma ut på öppna arbetsmarknaden. 
 
När det gäller flyktingmottagandet beräknas kommuntalet att halveras till nästa år och antalet inskrivna på 
18PLUS är helt beroende av hur uppehållstillstånd beviljas de asylsökande ensamkommande barnen. Vi 
räknar med att antalet ökar men blir det ingen ”påfyllning” på HVB-hemmen så ser vi ett slut även på 
denna verksamhet inom ett par år. 
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HVB-hem, ensamkommande barn 
 

 Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal 11 888 9 635 12 200 -312 

Verksamhet 4 440 2 954 3 520 920 
Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 16 329 12 589 15 720 609 

Intäkter -32 663 -26 353 -33 500 837 
     
Netto -16 335 -13 764 -17 780 1 445 

 
Verksamhet 
Verksamheten består av HVB-hemmen Korpen, Kråkan och Nasti. Lokalen Nasti har stått tom sedan i 
slutet av februari och är uppsagd till den 30 september. Under 2017 kommer boendeplatserna att halveras 
beroende på att så få ensamkommande kommer in i Sverige. Detta innebär att vi från den 1 november 
endast kommer ha ett HVB-hem. Vilket boende det blir beslutas den 14 september av kommunledningen. 
HVB-hemmen har tagit emot två av beräknat sju barn/ungdomar hitintills.  
 
Migrationsverket har som mål att alla ungdomar som kom 2015 ska få sina ärenden prövade senast 2017, 
men så har ännu inte skett. På boendena har vi TUT, PUT, avslag och åldersuppskrivningar samt de som 
inte är prövade ännu. Vi har också haft några familjeåterföreningar.  Det finns en uppenbar migrations-
stress hos ungdomarna men läget är ändå lugnt på båda boendena.  
 
Mycket tid har lagts på att skapa bättre struktur i verksamheten, både hur HVB-hemmen ska samverka 
med socialtjänsten och skolan samt tydligare arbetsbeskrivningar för handledare och kontaktpersoner. 
Personal och ungdomar på boendena har också deltagit i flera utbildningsinsatser. Tanken har varit att 
stärka ungdomarna i demokratifrågor och hur de enklare ska få en ingång till det svenska samhället, bland 
annat genom arbetsmaterialet ”Hitta rätt”, tydligare ansvar hos kontaktpersonerna, husmöten, inflytande 
över aktivitetspengar, föreläsare, lovskola och studieresor.  
 
Vi har också arbetat med att få bättre kontakt med gode män genom skriftlig information, öppet hus och 
inbjudan till olika aktiviteter. Vi deltar självklart i de få träffar som överförmyndaren bjuder in till. 
 
Händelser av betydelse 
Migrationsverket har sagt upp avtalet om mottagande av ensamkommande barn. Barn i HVB-hem får 1350 
kr/pers. och dygn, ensamkommande som fyllt 18 år och erhåller CSN får vi 750 kr/ pers. och dygn. 
Dessutom utgår en schablonersättning på 52.000 kr per barn, vilket är hälften av vad som tidigare har 
utgått i ersättning.  
 
Självklart påverkar uppsägningar och flytt av lokaler hela verksamheten. Det finns en oro hos både 
personal och ungdomar, men samtidigt fungerar verksamheten väl. Ledningen försöker att ha en 
transparens gentemot personal, politiker, andra förvaltningar och till viss del ungdomarna i alla frågor som 
rör verksamheten. 
 
Under sommaren har vi erbjudit lovskola med ekonomisk ersättning från Skolverket (samverkan barn och 
utbildning) samt studieresor med ersättning från Länsstyrelsen. Lovskolan och utflykterna slog väl ut och 
har varit uppskattade hos såväl ungdomar som personal. Dessutom har vi haft flera kulturprojekt där 
ensamkommande/nyanlända är målgruppen.  
 
Vi har också haft fadderfamiljer under sommaren. De har bjudit in två ungdomar var till sina hem vid tre 
tillfällen. Tyvärr fick vi inte familjer till alla ungdomar men valde ut dem med störst behov.  
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Sommarvikarier som själva har varit ensamkommande har haft särskilt ”broderligt” ansvar för tre till fyra 
ungdomar var under hela sommaren för att stötta dem lite extra att komma in i samhället.  
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnaderna lägre än budgeterat, personalkostnaderna något högre beroende på att 
vikariekostnader inte fanns i budget. Intäkterna är högre än budgeterat. 
Kostnadsutvecklingen följs noggrant och redovisar kontinuerligt till KS AU. 
 
 
Personal 
Nio i personalen är uppsagda, varav tre fick erbjudande om omplacering och två tog erbjudandet. Totalt 
kommer 18 personer att vara anställda den 9 november 2017 då den nya personalbemanningen gäller. Vi 
har behållit en överbemanning på tre personer då vi vet att vi har ett antal personer som inte finns i tjänst 
på HVB-hemmen under 2017 och första hälften av 2018. Det innebär att talet fyra personer på 18-plus och 
elva personer på HVB-hemmet bibehålls, men vi siktar mot tio personer. Vi tänker också att det generellt 
kan bli en ökad rörlighet bland personalen på grund av prognoserna vad gäller ensamkommande framgent. 
Verksamheten har också en boendechef 100% samt bitr. kultur- och integrationschef 40%. 
 
Framtiden 
Det finns oro hos den personal som inte har varslats ännu om ytterligare framtida uppsägningar eftersom 
det numera är märkbart att vi har allt färre ungdomar på boendena. Den 14 september tar ledningen beslut 
vilken boendeform som ska erbjudas och när en ändring av boendeform ska ske.  Om ingen större 
nationell politisk ändring sker kommer verksamheten att ha behov av färre person- och ledningsresurser 
inom en snar framtid. 
 
När vi övergår till ett boende så tänker vi att ungdomarna ska handla och laga sin egen mat för att vi bättre 
ska tillmötesgå en pedagogisk handledning.  
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Kulturadministration, allmänkultur stöd till föreningar, projekt 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 961 1 101 1 940 21 
Verksamhet  1 868 429 1 786 82 
Internhyror  0 0 0 0 

Summa kostnader  3 829 1 530 3 726 103 

Intäkter  -760 -703 -842 82 
          

Netto  3 069 -827 2 884 185 
 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten har bedrivits med inriktning mot fler arrangemang inom 
mångfaldsområdet samt aktiviteter som leder till ökad integration. 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.  
 
Verksamhetsstöd till föreningar och organisationer har fördelats. Numer ligger endast de föreningar som 
inte bedriver idrottsverksamhet inom vår budget.  
 
Den egna verksamheten är till stor del inriktad på barn- och ungdomar som ges möjlighet till eget 
skapande, ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang och förutsättningar att vara med och påverka eller 
arrangera själv. 
 
Kulturgrupperna på högstadiet och gymnasiet besöks regelbundet och täta kontakter med elevråden 
upprätthålls. Stödformer för ungas eget arrangerande finns och kommunens ungdomsprojektpengar, UPP, 
har beviljats till olika typer av arrangemang. Till dessa har även stöd från landstinget sökts och i många fall 
beviljats. 
 
Kultur i vården har bedrivit sin verksamhet med inslag av olika kulturyttringar med målet att nå så många 
som möjligt inom hemtjänst och på boenden. Enskilda besök görs i så stor utsträckning som möjligt hos 
de som inte kan ta sig till de gemensamma aktiviteterna. Vissa större arrangemang ordnas och det samiska 
inslaget är en naturlig del av verksamheten för den som önskar. Denna verksamhet har stor betydelse för 
det sociala innehållet för våra äldre och när man inte kan ta sig själv till kulturen så får kulturen komma till 
dem. 
 
Integrationssamordnarens arbete har utvecklats under perioden och det finns ett stort behov av stöd och hjälp 
för våra nyanlända. Vi har även sökt och fått statliga pengar för att erbjuda aktiviteter och språkstöd både 
för asylsökande och nyanlända. Två olika projekt är igång och det civila samhället har en viktig roll i detta. 
Kommunen har även gått med i Akademi Norrs projekt ”Stärkt attraktivt mottagande”, SAM där vi har en 
stor pott pengar som får användas för kompetenshöjande åtgärder i vår kommun. Just nu pågår 
inventeringsfasen där alla verksamheter har möjlighet att anmäla önskemål. 
 
Folkhälsofrågorna i kommunen hanteras i Hälso- och trygghetsrådet där representanter för alla förvaltningar 
finns tillsammans med politisk representation från KS. Den nya organisationen är antagen vilket bl a 
innebär att KSO fungerar som ordförande. En ny nationell strategi för folkhälsan är framtagen och är ute 
på remiss. Därefter skall den regionala strategin formuleras och till den skall det lokala arbetet anpassas. 
 
Kultur- och integrationschefen är samordnare för landsbygdsfrågor och ett samverkansråd för 
landsbygdsfrågorna har bildats. Alla utom Moskoselsområdet har en representant i rådet och planering för 
årets landsbygdskonferens har påbörjats. En serviceplan har också tagits fram och som skall antas av 
kommunstyrelsen och presenteras på konferensen.   
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Arvidsjaur har gått med i två projekt med koppling till landsbygdsutveckling och de är beviljade. Dels är 
det ”Hållbara byar” som går ut på att säkerställa service på landsbygden och skapa nya möjligheter till 
servicelösningar samt arbeta för att samordna transporter för att effektivisera och förbättra landsbygdens 
möjligheter. Det är åtta kommuner i Norrbotten som deltar och projektet leds av LTU.  
 
Det andra projektet är ett nationellt projekt som leds av  HSSL, ”Hela Sverige skall leva”, och med 11 
kommuner som deltar. Arvidsjaur är den enda kommunen i Norrbotten och Skellefteå deltar från 
Västerbotten. Projektet heter ”Service i samverkan” och skall utveckla metoder för att involvera den lokala 
nivåns engagemang och kunskaper i den kommunala planeringen med inriktning på lokal serviceutveckling. 
En 50% tjänst i varje deltagande kommun skall leda arbetet och uppstart blir i november/december. 
 
Händelser av betydelse 
De två beviljade projekten med inriktning mot landsbygdsutveckling kommer att få stor betydelse för 
möjligheterna till insatser på landsbygden men kräver ett stort engagemang landsbygdsrådet, byaföreningar 
och privata aktörer på landsbygden. 
 
Ekonomi 
Vissa projekt löper över årsskiftet så i prognosen har de medel som ska flyttas över till 2018 dragits av. 
Prognosen är ändrad utifrån BoP eftersom en summa på 400.0 tkr hade räknats in två gånger 
. 
Personal 
Kultur- och integrationschef, bitr. kultur- och integrationschef, tre halvtidstjänster för kultur i vården samt 
integrationssamordnare.  
 
Framtiden 
När det gäller landsbygdsfrågor så är de två beviljade projekten en stor möjlighet för både kommunen och 
byarna att göra vår landsbygd mer levande. Det kräver ett engagemang från bägge parter, inget går av sig 
själv. 
 
Forskning i andra länder visar att en stark landsbygd är en förutsättning för en kommuns utveckling. 
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Fritid Gielas 
 
    Årsbudget Utfall 2017 Prognos Årsavvikelse 

    Personal  3 343 1 861 3 193 150 

    Verksamhet  1 785 1 010 1 635 150 

    Internhyror  4 057 2 705 4 057 0 

    Summa kostnader 9 185 5 576 8 885 300 

    Intäkter  -956 - 343 -656 -300 

    Netto  8 229 5 233 8 229 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. 
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  
Från och med årsskiftet har nya momsregler för Äventyrsbad införts. Detta innebär att intäkterna har 
minskat. Ett nystartsjobb har på grund av ändrad lagstiftning avslutats under perioden. Detta bidrag var 
budgeterat som intäkt för hela året. Trots detta förväntas den totala budgeten att innehållas.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna beräknas ge ett överskott med 150 tkr gentemot budget.  
 
Verksamhetskostnaderna beräknas ge ett överskott med 150 tkr gentemot budget. 
 
Intäktsbudget beräknas ge ett underskott med 300 tkr.    
 
Nettoresultatet för Fritid Gielas beräknas bli oförändrad gentemot den totala budgeten. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fyra badmästare. Under årets första åtta månader är 
sjukfrånvaron  2,0 %. Sjukdomsfrånvaron vid Anläggningar har till och med augusti varit 4,44 %.  
 
Framtiden 
En arbetsgruppgrupp för sim- och sporthallen har bildats och löpande information kommer att presenteras 
för politiken.  
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts kontinuerligt 
under hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
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Målrapportering 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 
2017 blev 99 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2016 var simkunnigheten 
99 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under juli månad år 2017. I denna enkät mäts kundernas 
subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, bemötande, badupplevelse, 
lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren 
visas nedan: 
 
April 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 Juli 2017 4,1 
 
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. 82 stycken fria bad har nyttjats.  
 
 
Katarina Landstedt 
Fritidschef 
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Räddningstjänst
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  4 750 4 106 6 160 -1 410 
   Verksamhet  1 311 1 086 1 755 -444 
   Internhyror  951 634 951 0 

   Summa kostnader  7 012 5 826 8 865 -1 853 

   Intäkter  -370 -108 -110 -260 

   Netto  6 642 5 718 8 755 -2 113 

 
Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. Det vill säga 
skadeavhjälpande och brandförebyggande verksamhet. Räddningstjänsten har också ansvar för tillsyner 
enligt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, LBE. 
Räddningstjänsten bistår också i planläggningen av kommunens krishantering enligt Lag om Extraordinära 
Händelser, LEH. 
 
Händelser av betydelse 
Kommunens räddningschef slutade under våren vilket innebar ett stort avbräck i det förnyelse- och 
uppryckningsarbete han hade påbörjat. En tillfällig lösning är att kommunen under c:a ett år köper 
räddningschef från Storuman. Under denna period kommer ett av de egna befälen att utbildas till 
föreskriven behörighet. 
 
Ekonomi 
Det verkar som att räddningstjänsten kommer att gå mot ett stort underskott 2017, c:a 2 Mkr. Jag har 
arbetat i kommunen alltför kort tid för att vare sig kunna komma med förslag till åtgärder eller ha en klar 
analys av orsakerna. 
 
Emellertid förefaller verksamheten vara underfinansierad. I första hand när det gäller personalkostnader 
men också när det gäller övriga driftskostnader. Jag kan också se att kommunen varje år går miste om 
intäkter. Delvis eftersom det saknas avtal med anläggningar som har automatiska brandlarm och 
kommunen därigenom går miste om kostnadstäckning för falska automatlarm, men också för att det inte 
har bedrivits någon avgiftsbelagd tillsynsverksamhet enligt LSO och LBE. 
 
Personal 
Det finns en stabil och kompetent stomme brandmän och en bra utbildnings- och övningsverksamhet för 
dessa. Den skadeavhjälpande verksamheten är därmed, tack vare det arbete som påbörjades av föregående 
räddningschef, på väg åt ”rätt” håll och Arvidsjaurs kommun kan istället inrikta sig på vad som behövs för 
att få ordning i det brandförebyggande arbetet. 
 
Framtiden 
Att få struktur och rätsida på det brandförebyggande arbetet vad gäller skriftliga redogörelser och tillsyner 
kommer att fordra stora insatser. Hur stora resurser, eventuellt extra resurser eller hur lång tid som 
kommer att fordras, vågar jag inte spekulera om då det verkar som att i stort sett alla former av aktuella 
register, data eller dokumentation saknas. 
Om jag har uppfattat situationen korrekt måste man alltså bygga upp hela denna verksamhet från grunden. 
 
 
Lars-Erik Sundqvist 
Räddningschef 
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Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella 
kostnader och intäkter 
 

 Årsbudget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse 

  
2017 

jan – aug 
2017 

 mot 
budget 2017 

mot 
prognos 

CAMP GIELAS       

Kostnader 8 965 5 830   8 465  
Intäkter -8 550 -6 319   -8 050   

NETTO 415 -489 766 415 0 

 

  

  
  

AVFALLS ENHETEN    
Kostnader 10 087 5 181   10 118  
Intäkter -10 769 -6 907   -10 920   

NETTO -682 -1 726 1 271 -802 120 

       

VA-ENHETEN       

Kostnader 12 511 8 327   13 663  
Intäkter -14 849 -10 167   -15 376   

NETTO -2 338 -1 840 281 -1 713 -625 

   
  

STADSNÄT    
Kostnader 3 450 1447   4 049  
Intäkter -1 800 -877   -2 780   

NETTO 1 650 570 530 1 269 381 

       
TRAFIKSKOLAN      
Kostnader 470 1093   1 230  

Intäkter -320 -482   -482   

NETTO 150 611 -511 748 -598 

            

TOTAL -806 -2 874 2 337 -83 -723 
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Camp Gielas 
 
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  
Camp Gielas största kund Scania lastbilar har till stora delar flyttat till Tjintokk under biltestsäsongen. 
Detta är väldigt tråkigt och gav mindre stugintäkter än föregående år under vinterns högsäsong. Scania i 
Sverige vill inte flytta från Arvidsjaur. Huvudkontoret i Tyskland har dock pekat med hela handen och vill 
samla all Scanias testverksamhet i Slagnäs. Camp Gielas har glädjande några nya kunder bland annat Ford 
och Gross transportbolag.  
 
Ett nystartsjobb har avslutats under perioden. Detta bidrag har tidigare redovisats som en intäkt. Trots 
detta så förväntas den totala nettobudgeten att innehållas. 
 
År 2017 har inte erbjudit någon gynnsam campingsommar. Det har varit kallt och mycket regn. Camp 
Gielas har minskade intäkter för boende i stugbyn men glädjande så har intäkterna för husvagnar ökat.  
 
Nya brandlarm har installerats i både sporthall- och stugby. Detta kommer att ge hela anläggningen ett 
mycket säkert och bra brandskydd.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är något lägre jämfört med samma period föregående år. Personalbudget beräknas ge 
ett överskott med 250 tkr. 
 
Verksamhetskostnaderna 
är lägre jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsbudget beräknas att ge ett överskott med 
250 tkr. 
 
Camp Gielas totala intäkter är lägre jämfört med samma period föregående år. Intäktsbudget beräknas att 
ge ett underskott med 500 tkr. 
 
Nettoresultatet för Camp Gielas beräknas att bli oförändrad gentemot den totala budgeten. 
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en pistör 
och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Under 
årets första åtta månader är sjukfrånvaron 1,31 %.  
 
Framtiden 
Förhoppningar finns om en riktigt bra höst. Flera olika träningsläger inom vitt skilda idrotter har bokat 
boende och sporthall vid anläggningen. 
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Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts kontinuerligt 
under året. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
Camp Gielas har under vårvintern och sommaren år 2017 genomfört enkätundersökningar. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid stugbyn och 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 2017 
Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 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. 
 
Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt 
gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 21 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Camp Gielas 
 
Katarina Landstedt 
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Camp Gielas 2017-08-31      
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2017 
Redovisat 
2017-08-31 

Prognos 
2017 

Redovisat 
2016-08-31 

Redovisat 
2016-12-31 

Förbrukningsavgifter 8 240 6 144 7 820 6 549 8 841 
Bidrag 310 175 230 311 368 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 0 0 0 0 0 
Summa 8 550 6 319 8 050 6 860 9 209 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -751 -656 -0 -0 -873 
Tjänsteköp -3 588 -2 497 -4 059 -3 404 -3 239 
Personalkostnader -4 626 -2 675 -4 406 -2 792 -3 981 
Av och nedskrivningar -1 093 -728 -1 093 -865 -1 098 
Övriga rörelsekostnader 0 -0 -0 -0 -137 
Summa -10 058 -6 556 -9 558 -7 061 -9 328 
       
Verksamhetens 
nettokostnader -1 508 -237 -1 508 -201 -119 
       
Ränteintäkter      
Räntekostnader -190 -131 -190 -234 -296 
       
Periodens resultat  -1 698 -368 -1 698 -435 - 415 
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Camp Gielas per verksamhet 2017-08-31    
tkr       
       

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt  

2017-08-31 

Stugby 
& 
Camping  Skidspår  Vittjåkk Prästberget Sporthall 

Förbrukningsavgifter 6 144  5 350 110 269 67 348 
Bidrag 175 175 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 0 0 0 0 0 0 
Summa 6 319  5 525 110 269 67 348 
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -656 -130 -31 -300 -66 -129 
Tjänsteköp -2 497 -996 -186 -470 -396 -449 
Personalkostnader -2 675 -1 727 -152 -76 -216 -504 
Av och nedskrivningar -728 -255 -38 -193 -34 -208 

Övriga 
rörelsekostnader -0 -0 0 0 -0 -0 
Summa -6 556 -3 108 -407 -1 039 -712 -1 290 
        
Verksamhetens 
nettokostnader -237 2 417 -297 -770 -645 -942 
        
Ränteintäkter       
Räntekostnader -131 -56 -6 -15 -9 -45 

Periodens resultat  -368 2 361 -303 -785 -654 -987 
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Avfallsenheten  
 
Verksamheten 
Det flyter på bra med de senast upphandlade entreprenörerna på sophämtningen samt på 
avfallstransporter. Samarbetet med entreprenörerna fungerar mycket bra. 
 
ÅVC verksamheten fungerar bra. 
 
Miljötekniska undersökningar av nedlagda deponier fortskrider under 2017. En form av åtgärd kommer att 
ske under hösten på en deponi i Moskosel. 
 
Slamtömning togs i egen regi från 1 januari 2015. Bilen som köptes in har visat sig fungera bra. Bilen har 
varit igång sedan maj månad och började säsongen med att spola dagvattenledningar mm. I början av juni 
körde slamtömningen enligt körlistor igång. Innan starten 2015 installerade vi utrustning för EDP mobile. 
Med EDP Mobile i bilen kan föraren märka ut brunnar med hjälp av GPS, så att vi vet exakt vart brunnen 
är vid nästa tömning, underlätta faktureringen, lägga in avvikelser mm. Föraren sköter det mesta via 
snabbvalsknappar i bilen. Detta har visat sig underlätta och hjälpa oss på flera plan. Systemet känns mer 
inarbetat än tidigare år. 
 
Händelser av betydelse  
Under perioden har en ny genomlysning skett gällande grundavgift för fritidshus vilket resulterat i ett flertal 
fritidshus som nu förts in i våra register och fakturerats. 
 
Vi har under perioden genomfört taxesänkningar för företagen på flera fraktioner inom gruppen farligt 
avfall. Detta blev möjligt efter senaste upphandlingen gällande omhändertagande av farligt avfall där 
Arvidsjaur med 17 andra kommuner gick ihop och gjorde en gemensam upphandling. 
 
En reviderad/ny avfallsplan togs fram och beslutades i Kommunfullmäktige år 2016. Framtagande av 
denna var även en rekommendation i Översikts- och tillväxtplanen. Vi jobbar nu efter den nya 
avfallsplanen. 
 
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 samt allmänhet. 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. Totalt 1170st anmälda till årets skräpplockardagar. En ökning mot föregående 
år då 1050st var anmälda till arrangemanget. Nytt för i år var att vi även anordnade en skräpvandring med 
kommunchefen och kommunalrådet. 
 
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 2 st. 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. Trots ovanstående åtgärder har vi fortfarande stölder. Vi har därför byggt dörrar på 
vårt skärmtak där elektroniken förvaras. Även detta med ekonomiskt stöd från El-kretsen.  
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Statistik  
Under perioden fram till 2016-08-31 så har det varit 29 268 st. besökare på Arvidsjaurs ÅVC. 
 
Mängden inkommen avfall januari-juni. År 2017 redovisas 2017-08 pga av nya bokslutsrutiner. 
 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 
Avfall till sortering 10 ton 12 ton 8,6 ton 9,5 ton  12 ton 
Restavfall till Deponi 0 ton 0 ton 32 ton 53 ton  83,5 ton 
Brännbart 307 ton 156 ton 247 ton 255,5 ton  253,5 ton 
Hushållsavfall 990 ton 776 ton 758 ton 745,5 ton  651,5 ton 

 
Ekonomi 
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen (verksamhet 561) ligger bättre till än budget för perioden, men 
räknas jämna ut sig andra delen av året, vi har flera stora saker som kommer att ske under andra halvåret. 
Bland annat ska en miljöteknisk undersökning genomföras innan vintern, en åtgärd av en nedlagd deponi i 
Moskosel samt vissa underhållsåtgärder på ÅVC. Fakturor gällande augusti har inte inkommit och bör röra 
sig om ca 350tkr och med det i åtanke ligger vi på samma nivå som augusti 2016. 
 
Den affärsmässiga delen (verksamhet 563) går drygt 230 tkr sämre än budget för perioden men om man 
jämför mot fjolårets utfall för samma period ligger vi ca 75 tkr bättre till. Anledningen att vi ligger sämre än 
budget beror delvis att metallpriserna varit låga. Kan även bero på mindre inlämning av metall från företag 
då exempelvis företag som tidigare lämnat metall på ÅVC, nu har egna metallinsamlingar som de själva 
säljer till uppköpare. Finns även företag som köper avfallslösningar av andra aktörer än kommunen. 
 
Å-nyo (verksamhet 566) ligger något bättre än budget men ändå på ett minusresultat samt ca 50tkr sämre 
än samma period förra året. Intäkterna från försäljning är ca i stort sett samma som förra året. Vi har 
vikarier med lönebidrag som hjälper till att hålla nere kostnaderna. Försäljning i tältet på ÅVC har fram till 
augusti månads utgång bidragit till ca 125,8tkr. Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut varor 
till ett värde av 9,8tkr. Anledningen till detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna 
inventarier är små poster som skulle medföra omfattande administration ifall de skulle internfaktureras. 
Om verksamheterna som hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat på 
100-120tkr. En negativ händelse som drabbat Å-nyo och i förlängningen Å-nyos ekonomi under perioden 
är en falsk och olycklig ryktesspridning gällande vägglöss på Å-nyo. Å-nyo har aldrig haft vägglöss och har 
rutiner för att undvika sådant. Under perioden då ryktet var i omlopp hade Å-nyo nästan inga kunder. 
 
Slamtömningen (verksamhet 562) går bra och ligger nära budget. Alla kostnader för chauffören har inte 
inkommit samt att alla brunnar som är tömda under augusti inte är fakturerade. Med detta i åtanke ligger vi 
nära budget. 
 
Gemensam avfallshantering (verksamhet 565) var en samlingsverksamhet som vid årets slut delades upp 
efter fördelningsnycklar mellan verksamhet 561 och 563. Denna verksamhet är från i år borttagen. 
Fördelningen sker numera redan vi fakturabetalningen. 
 
Prognos 
Som prognosen ser ut just nu och hur resten av året planeras att se ut så finns det anledning att tro att vi 
hamnar nära budget på verksamhet 561, 562, samt 563. På verksamhet 566 visar prognosen på ett resultat 
ca 50tkr bättre än budget. Detta pga av något mer i intäkt än budgeterat samt lägre personalkostnader, 
detta pga vikarier med lönebidrag. 
 
Personal  
På Å-nyo har det under perioden varit 1st heltidsanställd och 2st deltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC är 
det två heltidsanställda samt en på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 16,8 % sjukfrånvaro under 
perioden och beror på en långtidssjukskrivning bland Å-nyo personalen. 
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Framtiden 
Vi måste fortsätta att nå ut och informera medborgarna om vikten av att använda de Återvinningsstationer 
som finns i kommunen. Att påminna alla om att man lämnar förpackningar gratis om man sorterar ut 
dessa. Denna insamling finansieras av de producenter som levererar förpackningarna, detta kallas 
producentansvar. Hamnar förpackningarna i soptunnan är det inte längre kostnadsfritt, det finansieras då 
av avfallstaxan. Vid den senaste plockanalysen visade det sig att nästan ¼ av vikten bestod av 
förpackningar som egentligen kunde ha lämnats gratis på en återvinningstation om de hade sorterats ut.  
 
Vi kommer att genomföra tvång på genomskinliga säckar vid avlämning av avfall på ÅVC, detta i ett led att 
förbättra arbetsmiljön samt sorteringsgraden. Detta är infört i hela Västernorrland och stora delar av 
Västerbotten så det ligger rätt i tiden att införa det i samband med årsskiftet 2017/2018. Vi gör detta i ett 
samarbete med Arjeplogs kommun. 
 
Fortsatt inventering av olika grundavgifter fortlöper då vi misstänker att det finns fastigheter som ännu inte 
finns i våra register. 
 
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider. 
 
Måluppfyllelse och kvalité 
Under 2016 togs en ny renhållningsordning (KF 2016-11-29 §171 samt §172) fram, i denna finns aktuella 
mål samt en plan hur dessa ska följas upp. Vi har under året börjat jobbat efter planen för att kunna nå de 
uppsatta målen inom utsatt tid. Skräpplocksanalys är inplanerat till 2018 samt mätning av kundnöjdhet. Vi 
försöker nå ut via skolor, hemsida, informationsinsatser mm för att få folk medvetna om vikten av 
källsortering och vad det leder till i förlängningen. De mål som finns för avfallsenheten är de mål som finns 
i avfallsplanen. 
 
Intern kontroll 
Avfallsenheten jobbar vidare med intern kontroll. Bland annat granskas fakturor och jämförs med de avtal 
vi har. Ett reglemente för intern kontroll är fastställt av Kommunfullmäktige. 
 
 
Johan Åberg 
Avfallschef 
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Avfallsenheten 2017-08-31      
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2017 
Redovisat 
2017-08-31 

Prognos 
2017 

Redovisat 
2016-08-31 

Redovisat 
2016-12-31 

Förbrukningsavgifter 10 498 6 682 10 474 6 772 10 412 
Bidrag 110 221 326 151 232 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 161 4 120 156 427 
Summa 10 769 6 907 10 920 7 080 11 071 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -946 -206 -512 -277 -715 
Tjänsteköp -6 799 -3 315 -7 236 -3 333 -5 990 
Personalkostnader -2 342 -1 660 -2 369 -1 450 -2 477 
Av och nedskrivningar -535 -356 -535 -375 -564 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -60 -99 
Summa -10 622 -5 537 -10 653 -5 495 -9 845 
       
Verksamhetens 
nettokostnader 147 1370 267 1 585 1 226 
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -102 -69 -102 -106 -158 
       
Periodens resultat  45 1 301 165 1 478 1 069 
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Avfallsenheten per verksamhet 2017-08-31     
tkr       
       

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt    

2017-08-31 

Lagstadgad 
avfalls-

hantering 
Slam-

hantering 

Affärsmässig 
avfalls- 

hantering Å-NYO  

Förbrukningsavgifter 6 682 5 196 443 724 318  
Bidrag 221 49 0 12 159  
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0  
Sidoordnade intäkter 4 160 0 5 0  
Summa 6 907 5 245 443 741 477  
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier 0 -63 -51 -6 -10  
Tjänsteköp -3 521 -2 943 -199 -216 -33  
Personalkostnader -1 660 -958 -30 -167 -505  
Av och nedskrivningar -356 -291 -59 -6 0  
Övriga rörelsekostnader     0  
Summa -5 537 -4 256 -338 -394 -548  
        
Verksamhetens 
nettokostnader 1 370 990 105 346 -71  
        
Ränteintäkter 0 0 0 0 0  
Räntekostnader -69 -59 8 2 0  
        
Periodens resultat  1 301 931 97 344 -71  
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Vatten och avlopp 
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens 
verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett 
miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-
stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamheten  
Vi har 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. 
 
Telefonnätet har släckts i större delar av vår kommun vilket har inneburit ombyggnationer av vår 
övervakning för att fungera med en mobil uppkoppling. 
 
Provpumpningen av det gamla vattenverket vid Lärkan visade på bra kapacitet och godkända vattenprover. 
Konsulterna trodde att vi med en djupare brunn hade möjlighet att få ut mer vatten. En djupare brunn är 
borrad i sommar och som ska provpumpas i höst. Även en brunn invid vattenverket är borrad för att 
eventuellt förstärka kapaciteten i vattenverket. Borrhålet är ännu inte provpumpat så vi vet inte om vi ska 
ta det i bruk. 
 
Vattenskydd för Abborrträsk, Glommersträsk och Svedjan är under framtagande. 
 
Det är dock fortsatt mycket avloppsstopp. Det märks skillnad, till det bättre, på de sträckor som 
återkommande underhållsspolas. Intensiva regn kan dra lös rester i ledningar som orsakar stopp 
 
I sommar har det regnat en del. De korta intensiva regnen påverkar våra ledningsnät och reningsverk. I 
Arvidsjaur har vi haft fyra källarupptryckningar på grund av regn. Detta problem måste byggas bort. 
 
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  

 I år bemannar vi slambilen med egen personal i form av en säsongsanställning.  
 Delar av anläggningsregistret har delats in i komponenter.  

 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror på att taxan har höjts med 3 % utöver KPI 
i år samt intern försäljning av slambilstjänster till avfallsenheten. Verksamhetskostnaderna är högre och det 
beror främst på att vi haft mer underhåll än föregående år samt att vi har igång arbetet med VA-plan och 
vattenskyddsområden. 
  
Årets personalkostnader ligger i linje med budget och är högre än föregående år på grund av att vi har en 
GIS-ingenjör på 50% samt en slambilschaufför.  
 
Prognosen visar på ett underskott för 2017. 
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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. I år har personalstyrkan förstärkts med en GIS-ingenjör på 50% 
 
Sjuktal 0,59 % 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
 
Flera av våra vattenverk, reningsanläggningar och pumpstationer är i behov av renovering samt att 
förnyelsetakten på vårt ledningsnät är lägre än genomsnittet. En VA-plan ger en genomlysning av hela vår 
verksamhet och kommer att ligga till grund för en långsiktig planering och ställningstagande. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar.  
 
Frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät måste öka för att minska olägenheter för anslutna 
fastigheter. Även renspolning av Arvidsjaurs dricksvattennät måste ökas 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.  
 
Internkontroll 
VA-enheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer 
med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått göras. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. VA-enhetens mål är: 

 Allt utgående vatten från våra vattenverk ska ha god kvalitet-uppfylt 
 Årligen ska ett antal brandposter kontrolleras i kommunen-ej uppfyllt ännu 
 Inga källarupptryckningar-ej uppfyllt 

 
 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef 
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Vatten och avlopp 2017-08-31   
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2017 
Redovisat 
2017-08-31 

Prognos 
2017 

Redovisat 
2016-08-31 

Redovisat 
2016-12-31 

Förbrukningsavgifter 14 649 9 958 14 869 9 654 14 402 
Bidrag 200 138 207 138 206 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Periodiserade 
anslutningsavgifter och bidrag 0 0 0 0 13 
Sidoordnade intäkter 0 70 300 54 127 
Summa 14 849 10 166 15 376 9 846 14 748 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier 0 -1 368 -1 713 -1 252 -2 314 
Tjänsteköp -8 189 -3 999 -7 513 -2 734 -5 361 
Personalkostnader -4 322 -2 959 -4 437 -2 536 -3 868 
Av och nedskrivningar -1 873 -1 247 -1 837 -1 093 -1 639 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -278 -484 
Summa -14 384 -9 573 -15 500 -7 893 -13 666 

       
Verksamhetens 
nettokostnader 465 593 -124 1 953 1 083 
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -370 -250 -370 -370 -548 
       
Periodens resultat  95 343 -494 1 583 535 
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Vatten och avlopp per verksamhet 2017-08-31     
tkr      
      

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt       

2017-08-31 
Ofördelade 
kostnader Vattenverk Avloppsverk Ledningar 

Förbrukningsavgifter 9 958 9 958 0 0 0 
Bidrag 138 138 0 0 0 
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 70 66 0 0 4 
Summa 10 166 10 162 0 0 4 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 368 -432 -278 -350 -308 
Tjänsteköp -3 999 -1 628 -1 063 -747 -561 
Personalkostnader -2 959 -2 959 0 0 0 
Av och nedskrivningar -1 247 -29 -78 -526 -614 
Övriga rörelsekostnader -0 -0 -0 -0 -0 
Summa -9 573 -5 048 -1 419 -1 623 -1 483 
       
Verksamhetens 
nettokostnader 593 5 114 -1 419 -1 623 -1 479 
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -250 -3 -18 -60 -168 
       
Periodens resultat  343 5 111 -1 437 -1 683 -1 647 
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Arvidsjaurstadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett 
öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör.  
 
Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 
Händelser av betydelse 
Avtalet med Teracom som Kommunikationsoperatör (KO) har avslutats.  
 
Det nya samarbetsprojektet med IT Norrbotten som Stadsnätsoperatör har startat.  
Samarbetsprojektet innebär också att tillgång till dygnet-runt övervakning och service upprättas. 
 
IT Norrbotten har anställt en person som ansvarar för att ett enhetligt dokumentationssystem byggs upp, 
som både nätägare och entreprenörer ska ha tillgång till, vid service, underhåll och fortsatt utbyggnad. 
 
Bindande anmälan för att ansluta sig till Arvidsjaurstadsnät har skickats ut till drygt 1400 hushåll och 
fritidshus i kommunen. I tätorten har drygt 140 svarat ja och utanför tätorten ca 140. Utbyggnad påbörjas 
under året i de områden där flest har svarat ja, först. Förutsatt att den anslutningsavgift plus bidrag täcker 
de faktiska kostnaderna. 
 
Tyvärr är det endast ett fåtal områden som når upp till 75% nivån av antalet anmälda fast boende. De 
områden som klarar 75% och där anslutningsavgifter plus bidrag täcker de faktiska kostnaderna byggs ut 
med början hösten 2017.  
 
Den 2017-04-19 övertog Sappa leveransen av Allteles TV utbud. Övertagandet gick över förväntan bra. Ett 
fåtal kunder hade problem med kanalsökning etc. Ett utökat basutbud erbjuds. Sappa sköter drift och 
underhåll av stora delar av den tekniska plattformen för leverans av TV i stadsnätet. 
 
I och med att det nya systemet tagits i drift fungerar nu självregistrering av kunder. Dvs. när en ny kund vill 
ansluta sig, kopplar man in datorn på kundenheten och anger sina personuppgifter och väljer en lämplig 
tjänst. Inom ett par minuter är man uppkopplad och kan börja använda tjänsten. 
 
På tätorten har bredbandsutbyggnad påbörjats. Ett trettiotal villor är på gång att anslutas. V35 slutförs 
schaktning och under V36 påbörjas inblåsning av fiber. 
 
Ekonomi 
 Under 2015 och 2016 har stadsnätet drabbats av höga kostnader av engångskaraktär. Även under 2017 

och 2018 kommer kostnader av engångskaraktär att upparbetas. Det gäller konsultkostnader i samband 
med flytt till nya systemet, registrering av markavtal samt att flytta all befintlig dokumentation till det 
nya dokumentationssystemet. 

 Ett tiotal nya kunder har tillkommit under första halvåret. 

 Under första halvåret av 2017 har några av Lubors lägenheter anslutits  till stadsnätet. Resten av 
Lubors bestånd ansluts under andra halvan av 2017. Vi räknar med att flera av dessa 
lägenhetsinnehavare ansluter sig till stadsnätet när deras befintliga avtal löper ut. Om 30% av alla 
hyresgäster köper en tjänst av stadsnätet under nästa år ökar stadsnätets intäkter med ytterligare ca 4%.   
 

 I nuläget ser prognosen för helåret ut att hålla. 

 På grund av sent inkommande underlag blir inte fakturering av relationsavgiften för Juni och Juli gjord 
förrän i augusti. Det rör sig om ca 110tkr/månad.  
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 Fakturering av kapacitetstjänsterna är inte gjord för andra kvartalet, förhandling pågår för att uppnå 
enhetlig taxa bland samarbetets deltagande stadsnät. Beslut tas V 36. Det handlar om ca 8tkr/månad.  

 Utbyggnaden av fibernätet ska vara kostnadsneutral för kommunen, i alla fall på sikt. I etapp 1 tvingas 
vi schakta i trottoarkant, vilket fördyrar installationen. Vid varje fastighet som passeras lämnas en 
överlämningspunkt som kan anslutas till i ett senare skede, utan schaktkostnader, men med bibehållen 
anslutningsavgift.  I BoP  tar kostnader och intäkter ut varandra.  

 I planeringen för 2017 fanns ca 600tkr för att skapa ledningsrätter i byarna och att digitalisera  
dokumentation för det passiva nätet. (Fiberkablar, skarvpunkter och noder m.m.) Tyvärr har 
Lantmäteriet gjort om sina rutiner för handläggning av ledningsrätter och uppstarten av det arbetet 
förskjuts därmed framåt i tiden. Dokumentation av fibernätet har också förskjutits i tid av olika 
anledningar (utbildning av personal bland annat). Detta gör att av de budgeterade 600tkr kommer ca 
300tkr att förbrukas under 2017. Resterande 300tkr kommer därmed att förskjutas till 2018. 

 Generellt sett har både kommunen och de entreprenörer vi anlitar svårare och svårare att få tillgång till 
nödvändiga resurser. Dels pga de omfattande arbeten som Vattenfall genomför och dels att flera 
kommuner i regionen bygger ut bredband nu.  

 
Personal 
Glen Eriksson arbetar 50% av sin tjänst som Stadsnätschef. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är 
situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. 
 
För att minimera den risken kan vi , tack var den nya samverkansmodellen som etablerats under året, 
minska personberoendet.  
Kunskap om Stadsnätet sprids därmed på fler organisationer och personer. Genom det gemensamma 
dokumentationssystemet samt standardisering av produkter, processer och tjänster kommer drift och 
underhåll att kunna säkerställas även under kvällar, helger och semestrar utan inblandning av egen 
personal.  
 
IT Norrbotten kommer att från den 2017-09-01 anställa ytterligare en medarbetare som får uppdraget att 
hjälpa alla deltagande kommuner med den fortsatta bredbandsutbyggnaden.  
 
Framtiden 
Vi har kvar samlokaliseringsavtalet med Fiberdata om att utnyttja Skanovas teknikbodar tills i september 
när alla våra ADSL stationer, utom en, stängs. Kostnaden för detta kommer att faktureras separat, det 
ingår inte i det nya samverkansprojektet. Det rör sig om totalt ca 20 tkr för 2017. Sedan tillkommer 
kostnader för att rasera egen utrustning med uppskattningsvis 30 tkr 
 
Den enda av stadsnätets ADSL stationer som Skanova inte lägger ner i höst är Glommersträsk. Det går 
inte längre att teckna nya abonnemang där, och det finns endast 6 kunder kvar. Avsikten är därför att så 
fort som möjligt stänga ner stationen, eftersom intäkterna inte längre täcker kostnaderna för stationen. 
 
Utbyggnad av bredband fortsätter under 2017 och 2018. Etapp 2 och minst en by beräknas hinna klart 
under året.  
 
En gemensam ansökan, tillsammans med Pite Energi, om stöd för att bygga fiber mellan Renträsk via 
Pjesker till Gråträsk kommer att lämnas in under hösten. 
 
Vid årsskiftet ansluter sig ytterligare två stadsnät till samarbetet med IT Norrbotten. När båda dessa 
stadsnät är i drift stiger intäkterna med ca 10% per kund och månad.  
 
Ytterligare två bostadsrättsföreningar planerar att ansluta sig till stadsnätet. Det ger ytterligare ett femtiotal 
potentiella kunder. 
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Tester pågår nu för att kunna lansera IP-TV tjänster i stadsnätet. Tjänsterna innebär inga ytterligare 
investeringar i infrastruktur för stadsnätet. Dessa tjänster kommer att kunna erbjudas även till områden 
utanför tätorten, men då måste den gamla kundenhet som de flesta har där idag bytas ut mot en annan 
kundenhet med flera portar. En kostnad som varje kund måste bära.  
 
 
Glen Eriksson 
Stadsnätschef 
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Stadsnät 2017-08-31      
tkr      
      

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2017 
Redovisat 
2017-08-31 

Prognos 
2017 

Redovisat 
2016-08-31 

Redovisat 
2016-12-31 

Förbrukningsavgifter 1 800 877 1 800 598 1 794 
Bidrag      
Skatter, räntor m.m.      
Sidoordnade intäkter      
Summa 1 800 877  1 800 598 1 794 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -100 -226 -300 -1 040 0 
Tjänsteköp -3 000 -993 -2 800 0 -1 295 
Personalkostnader -350 -229 -350 0 -357 
Av och nedskrivningar -455 -302 -455 0 -443 
Övriga rörelsekostnader      
Summa -3 905 -1 749 -3 905 -1 040 -2 095 
       
Verksamhetens 
nettokostnader -2 105 -872 -2 105 -442 -301 
       
Ränteintäkter      
Räntekostnader -30 -21 -30 0 -41 

Periodens resultat  
 

-2 135 -892 -2 135 -442 -342 
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Trafikskolan 
 

 
 
Balansposter 20170831 
Kundfordringar 13 
Upplupna kostnader       - 216 
 
Verksamhet 
Verksamheten har bestått i körkortsundervisning för personbilar. 
 
Händelser av betydelse 
Politiskt beslut togs om att avsluta verksamheten från och med 1 maj 2017 då den dragits med 
lönsamhetsproblem.  En privat aktör startade verksamhet från och med maj 2017. 
 
Ekonomi 
Budgeten överskrids till följd av kostnader i samband med avveckling av verksamheten, dels hänförlig till 
personalkostnader  men även till verksamhetskostnader som uppstått vid avslut. 
 

    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

   Personal  420 641 779 -359 
   Verksamhet  50 451 451 -401 
   Internhyror  0 0 0 0 
          
   Summa kostnader  470 1 093 1 230 -760 
          
   Intäkter  -320 -482 -482 162 
          
   Netto  150 611 748 -598 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-10-17 296 
 

 
 
 
Åtgärdsplan med 
anledning av 
räddningstjänstens 
prognostiserade 
underskott 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ulf Starefeldt 
. Räddningschef 
. Kommunstyrelsen  

Ks § 229 Dnr 00115/2016 041 
 
I delårsredovisning för kommunstyrelsen perioden 2017-01-01--08-31 visar 
räddningstjänsten årsprognos ett underskott med 2 113 tkr. 
 
I kommunens reglemente förverksamhets- och ekonomistyrning står det 
bland annat att om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom 
anvisad budget är nämnden skyldig att vidta åtgärder omgående. Ansvaret 
för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet att nå anvisad budgetnivå 
vilar på respektive förvaltningschef. Om nämnden finner att dessa åtgärder 
står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska 
fullmäktige pröva dessa åtgärder. 
 
Kommunchef Ulf Starefeldt föredrar ärendet vid sammanträdet; 
 

Med anledning av Länsstyrelsens beslut gällande tillsyn och uppföljning 
inom skydd mot olyckor och beredskap, har åtgärder vidtagits för att 
uppfylla de krav som Länsstyrelsen ställt. Kommunen uppfyller trots detta 
ännu inte de lagstadgade krav som gäller för räddningstjänst. 
Att räddningschefen slutade sin anställning i april och att ny räddningschef 
tillsattes under maj har också inneburit en merkostnad. 
 

Inskränkningar i verksamheten 2017 innebär att Arvidsjaurs kommun står 
ännu längre ifrån de lagstadgade kraven. Några åtgärder för att komma i 
budgetbalans för 2017 är inte genomförbara. 
 

För 2018 är ytterligare 1,1 Mkr äskade för räddningstjänsten. Fortsatt är 
strävan att uppfylla de lagstadgade kraven inom ramen för budget, om inte 
annat beslutas av den politiska församlingen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
AuD 2017-09-26 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsredovisning  
2017-08-31 
– Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 230 Dnr 00249/2017 042 
 
Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2017-01-01--08-31 har 
upprättats. 
 
Periodens resultat uppgår till 24,7 Mkr och prognosen för helåret 2017 visar 
på ett resultat på 1,6 Mkr vilket är 3 Mkr sämre än budget. 
 
Nettokostnaderna belastar året mera under sista tertialet varför det krävs ett 
gott resultat per sista augusti för att hela året ska ge överskott. 
 
Helårsprognosen i nämnderna visar på ett underskott jämfört med budget 
om 4,2 Mkr; 

- Kommunstyrelsen har i prognos 2,0 Mkr mer än budget, som till del är 
hänförligt till intäkter från Migrationsverket. Viss del är uppskjutna 
kostnader för underhållsarbeten som inte kunnat utföras av entreprenörer 
på grund av brist på hantverkare. 

- Barn- och utbildningsnämnden har 6,6 Mkr i negativ budgetavvikelse. 
Ökat barnantal och en trög omställningsprocess eftersom verksamheten 
är läsårsbaserad samt förändring i ledningen är orsaker. 

- Socialnämnden har ett överskott 1,7 Mkr som till stor del beror på 
eftersläpningseffekter av bidrag från föregående år. 

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beräknar nära nog nå 
budgetmålet. 

 
Kostnaderna för pensioner beräknas öka till följd av löneglidningseffekter. 
Skatteintäkterna i helårsprognosen innehåller effekt av sämre 
skatteunderlag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Delårsredovisning 2017-01-01--08-31 för Arvidsjaurs kommun 

godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Au 2017-09-26 
 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 
2018-2020 
- Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet  

Ks § 231 Dnr 00124/2017 042 
 
Kommunfullmäktige fattade 2017-06-20 § 95 beslut om preliminär 
driftsbudget 2018 samt långtidsplan för drift 2019-2021. 
 
Ekonomichef Sara Eklund informerar om SKL:s senaste prognos av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och välfärdspengar för andel av mottagande 
vilket medför ändringar i resultatbudget för 2018 med -345 tkr samt 
sparkrav till 1% mål med 4 766 tkr. 
 
Ekonomichefen informerar även om att socialnämnden aviserar behov av 
utökad budget för kommande år med 5 001 tkr och att barn- och 
utbildningsnämnden som sammanträder 2017-10-16 kan ha krav på utökad 
ram. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 

2. Arbetsutskottet ska till kommunstyrelsen i november presentera en 
budget med minst 0-resultat. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Revidering av text i mål- 
och resursplan 2018-2020 
för socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet 

Ks § 232 Dnr 00124/2017 041 
 
Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). 
Investeringsbudget för 2018-2020 har vid ovanstående tidpunkt fastställts. 
 
Texten i socialnämndens mål och resursplan för 2018-2020 har reviderats 
utifrån nu kända verksamhetsförändringar och har bäring på nämndens 
budget. 
 
Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 60 att reviderad text i 
socialnämndens mål- och resursplan för 2018-2020 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Sn 2017-09-25 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om utökad budget 
med anledning av kända 
verksamhetsförändringar 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet 

Ks § 233 Dnr 00124/2017 041 
 
Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). Definitiv 
driftsbudget ska antas av kommunfullmäktige vid novembersammanträdet 
2017. Investeringsbudget för 2018-2020 har fastställts 2017-06-20. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 har socialnämnden för år 
2018 en preliminär driftsbudget om 175 069 tkr. Med anledning av att de 
planerade besparingarna avseende nedläggning av boendeenheterna Svalan 
och Rönnen inte ska genomföras samt nu kända verksamhetsförändringar, 
finns behov att utöka nettoramen till 180 070 tkr. 
 
Ökningen av budgetramen uppgår till 5 001 tkr 
 
Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 61 att hos kommunfullmäktige 
begära nettobudget:  
  

med 180 070 tkr för socialnämnden år 2018 
med 181 072 tkr för socialnämnden år 2019 
med 182 072 tkr för socialnämnden år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2017-09-25 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om 
underskottstäckning av 
budget för år 2018 
- Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ks § 234 Dnr 00124/2017 041 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har lämnat budgetäskande 
för 2018. Förslaget innebär en underfinansiering på motsvarande drygt 
9,5 Mkr. 
 
Jämförelse budget 2017 och 2018 

Totalt budgeteras minskade verksamhetskostnader för 2018 i förhållande till 
2017 (personal, verksamhet och internhyror) med närmare 4,0 Mkr. Detta 
gäller såväl personalkostnader som övriga verksamhetskostnader. 
Anledningen finns i de åtgärder verksamheterna vidtagit genom beslutade 
sparbeting under 2017. Internhyrorna budgeteras på samma nivå som 2017. 
 
Samtidigt är förvaltningen tvingad att budgetera för minskade intäkter med 
knappt 3,3 Mkr eftersom intäkterna från Skolverket men framför allt från 
Migrationsverket minskar. 
 
I budgeten för 2017 ingår en så kallad budgetbalans motsvarande 4,5 Mkr på 
intäktssidan, vilket möjliggjort en balanserad budget för 2017. Den posten 
skulle under året successivt elimineras genom de sparbeting som förvalt-
ningen fick i uppdrag att genomföra. Enligt prognos kommer förvaltningen 
inte att kunna genomföra dessa sparbeting fullt ut, utan omkring 2,5 Mkr 
beräknas att återstå av betinget. 
 
Jämförelse tilldelad ram och förvaltningens fördelade budgetförslag för 2018 

Förvaltningens budgetförslag uppgår till 159,7 Mkr och ligger därmed drygt 
9,5 Mkr över tilldelad ram. 

Trots att kostnaderna budgeteras att minska med närmare 4,0 Mkr så tvingas 
förvaltningen samtidigt dessvärre konstatera att intäkterna minskar med 
nästan motsvarande omfattning. Till detta kommer att förvaltningen i början 
av 2017 hade en för stor kostym i form av en budgetbalans och att omkring 
2,5 Mkr beräknas kvarstå enligt prognos. 
 
Den enskilt största orsaken till det redovisade underskottet är minskade 
intäkter från främst Migrationsverket de senaste åren, och där man inte i tid 
förmått anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. Det innebär 
mycket stora svårigheter att under två budgetår genomföra besparingar som 
uppgår till i runda tal 10,0 mkr samtidigt som intäkterna minskar. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun 2017-10-16 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet 

Ks § 234, forts. 
 
Verksamheterna har fått barn- och utbildningsnämndens uppdrag att se över 
samtliga kostnader, men framför allt de personalkostnader som verkar stiga 
markant under andra halvåret 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-16 att hos 
kommunfullmäktige begära underskottstäckning med 9,5 Mkr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun 2017-10-16 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-10-17 303 
 

 
 
 
Fördelning av tillfälligt 
kommunbidrag 
 

Ks § 235 Dnr 00237/2017 047 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens flyktingverksamhet och 
mottagande av ensamma asylsökande unga. 
 
Den 1 juli i år börjar ett nytt ersättningssystem att gälla för kommunernas 
mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet 
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för 
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för 
mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas 
därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.  
 
Regeringen har för avsikt att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 
195 Mkr i höständringsbudgeten. Regeringen skriver att tillskottet gör det 
möjligt att låta ensamkommande barn och ungdomar som hinner fylla 18 år 
under asylprocessen att bo kvar i kommunen. För Arvidsjaurs del rör sig 
bidraget om 327 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-12 om fördelning; 

18+-verksamheten 160 000 kr 
Individ- och familjeomsorgen 105 000 kr 
Sandbackaskolan  61 907 kr 
 SUMMA 326 907 kr 

Summan baseras på hur många asylsökande ensamkommande som fanns i 
kommunen i juni 2017. Inget krav på kommunerna att redovisa hur 
pengarna används. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2017-10-04 i tjänsteskrivelse informerat 
om att regeringen i sin höstbudget har för avsikt tilldela ytterligare ett bidrag 
utöver det som tidigare aviserats. För Arvidsjaurs rör det sig om 326 907 
(totalt 653 814 kr) för 2017 samt 326 907 kr för 2018 - om regeringen 
beslutar att bidraget ska betalas ut.  
 
Informationen om ytterligare bidrag gör att kommunstyrelsen måste besluta 
om ny fördelning. 
 
Följande förslag har lämnats av socialchefen; 

 Fördelningen av det första statsbidraget, 326 907 kr, står fast. 
 

 Större delen av det nytillkomna bidraget för 2017 och 2018, ca 600 000 
kr, används till avvecklingskostnad HVB-hemmen Korpen och Kråkan 
under 6 månader, 2017-11-01--2018-04-30. 

 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Ks § 192 2017-09-12 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet 
 

Ks § 235, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt sammanträde 
med arbetsutskottet 1 november. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 

 

_____ 
 

 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Ks § 192 2017-09-12 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 305 
 

 
 
 
Lokalt partistöd för år 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arbetsutskottet 

Ks § 236 Dnr 00245/2017 010 
 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen 
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 
det idag. Nya regler gäller för kommunalt partistöd från och med 
mandatperioden 2014-2018, vilket bland annat innebär att partistöd endast 
får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
 
Kommunalt partistöd för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige till; 
 

* Grundstöd 20 000 kr 
* Mandatbundet stöd 22 000 kr 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-09-26 inlämnade centerpartiet via 
Bjarne Hald ett förslag på förändring av partistödet. Förslaget innebär att;  
 

Grundbeloppet ändras till 45 % av inkomstbasbeloppet året före, 2017 
 = 30 750 kronor. 
 

Det mandatbundna stödet ändras till 36% av inkomstbasbeloppet året före, 
2017 = 22 140 kr upp till 7 mandat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts för fortsatt politisk beredning till extrainsatt 

sammanträde med arbetsutskottet 1 november. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kostnader för avslutande 
av skolchefstjänst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Skolchef 
. Ekonomi 

Ks § 237 Dnr 00124/2017 041 
 
Barn- och ungdomsnämndens utskott beslutade 2016-06-13 § 3 att en 
genomlysning skulle göras av extern utredare av grundskolans 
verksamheter, från förskoleklass till årskurs 9. 
 
Efter upphandling gick uppdraget till HRM Affärsutveckling AB. 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade att ärendet var av sådan vikt, att 
ansvaret för utredningen skulle överföras till presidiet, som under 
utredningens gång har utgjort styrgrupp. Utredningskostnaden har belastat 
barn- och utbildningsnämnden vilket var överenskommet. 
 
Under sommaren gjordes en överenskommelse med dåvarande skolchef om 
anställningens upphörande. Eftersom barn- och utbildningsnämnden varken 
har initierat eller beslutat om ett sådant förfarande bör kostnaderna som hör 
dit ej belasta nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-09-25 beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen, då det är nämndens bestämda åsikt att 
kostnaderna för avslutande av skolchefstjänst inte ska belasta nämnden. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Kostnaden för avslutande av skolchefstjänst överförs från barn- och 
utbildningsnämnden till gemensamma personalkostnader. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Bjarne Halds förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kostnaden för avslutande av skolchefstjänst överförs från barn- och 

utbildningsnämnden till gemensamma personalkostnader. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Bun 2017-09-25 § 64 

Utdragsbestyrkande 
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Utdebitering av 
kommunalskatt år 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 238 Dnr 00247/2017 041 
 
I kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna 
förslag kommunalskatt år 2017 på skattesatsen för utdebitering av 
kommunalskatt för ett år i taget. 
 
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 
november, om särskilda skäl föreligger. 
 
Kommunalskatten för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 
kronor per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Utdebitering av preliminär kommunalskatt för år 2018 fastställs till 

22:80 per skattekrona. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Au 2017-09-26 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2017-10-17 308 
 

 
 
 
Anslutningsavgift och 
anslutningsgrad för att 
ansluta fastighet till 
Arvidsjaurs stadsnät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 239 Dnr 00101/2016 051 
 
Arvidsjaurs stadsnät genomför utbyggnad av fibernät i kommunen. Arbetet sker 
i projektform där projekten i kommunen har indelats i områden. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 79 om 80% anslutningsgrad per 
fastställt område för anslutning av fastighet till Arvidsjaurs stadsnät, en 
anslutningsgrad som i efterhand visat sig inte vara tillämplig. Beslutet 
grundande sig på att diskussionerna under arbetets gång berört 
anslutningsgrader på mellan 75-85 %. 
 

I det beslut som senare länsstyrelsen fattade fastställdes anslutningsgraden till 
75 %, vilket också är den information som gått ut till berörda områden i 
kommunen. I kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 79 beslutades även om 
anslutningsavgift till stadsnätet med 18 000 kr per fastighet exkl moms. 
En anslutningsavgift på 18 000 kr exkl moms kommer inte alltid att täcka 
faktiska kostnader för att ansluta enstaka fastigheter, vare sig på tätorten eller i 
någon av de fibrerade byarna. 
 

Den anslutningsavgift som kommunfullmäktige fastställt bygger på att man 
bygger nytt nät i ett område eller att många ansluter sig samtidigt vid en 
förtätning. Förslag ligger att när enstaka fastigheter ansluts får fastighetsägaren 
betala beslutad anslutningsavgift plus överskjutande del som inte täcks av 
avgiften. Förfarandet ska gälla tidigare fibrerade områden i kommunen med 
undantag för dem som ingår i det nu pågående utbyggnadsprojektet 2017-2020 
med stöd av Jordbruksverket. 
 

I de byar som byggdes mellan 2000 och 2006 byggdes nätet med traditionell 
fiber. Det är inte heller avlämnat ledig fiber när man passerat fastigheter som 
inte anslöt sig vid utbyggnadsprojektet. Den utbyggnad som skedde i tätorten är 
endast till vissa delar byggda med en annan metod som ska förenkla förtätning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Anslutningsavgiften ska utgöra 18 000 kronor per fastighet exkl moms. 

2. Priset gäller till och med 2020-12-31. 

3. Länsstyrelsens regler får avgöra om utbyggnad är möjlig och vilken 
anslutningsgrad som faktiskt krävs för att intäkterna tillsammans med 
bidragen ska täcka kostnaden för utbyggnad av stadsnätet. 

4. Vid begäran om anslutning till det befintliga fibernätet i efterhand, lämnas 
offert på kostnaden. 
Fastighetsägaren får betala anslutningsavgiften 18 000 kr exkl moms samt 
överskjutande del som inte täcks av ordinarie anslutningsavgift. 
Förfarande gäller tidigare fibrerade områden vid enstaka anslutning. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 79 upphör att gälla. 
_______ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-09-26 
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson 
Skrivelse kf ordförande 

Utdragsbestyrkande 
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Ombud till 
föreningsstämma i 
Kommuninvest ekonomisk 
förening mandatperioden 
2015-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 240 Dnr 00007/2017 102 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 § 16 om medlemskap i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Kommuninvest är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att 
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala 
bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla 
finansiell service inom det kommunala området.  
 
Kommunfullmäktige utsåg 2015-02-14 § 15 ordinarie ombud (Sara Eklund) 
och ersättare 2017-02-28 § 14 (Marcus Lundberg) till Kommuninvests 
föreningsstämma mandatperioden 2015-18. 
 
Revidering av ordinarie ombud tas upp till behandling. 
Sara slutar sin anställning hos Arvidsjaurs kommun 2017-10-31, vilket 
innebär att nytt ordinarie ombud måste väljas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Marcus Lundberg (s) utses som ordinarie ombud för Arvidsjaurs 

kommun till Kommuninvests föreningsstämma fram till 
mandatperiodens slut 2018. 

2. Birgitta Häggström utses som ersättare. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-09-26 
Ks 2017-02-15 § 30 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Rekommendation till 
landets kommuner att köpa 
aktier i Inera AB - Sveriges 
Kommuner och Landsting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 241 Dnr 00227/2017 049 
 
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället 
fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att 
höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på 
välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta 
de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt 
verktyg för att skapa en effektivare och mer rationell välfärd. 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-
hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och 
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. 
 
SKL företag AB har förvärvat 97 % av aktierna och erbjuder nu samtliga 
kommuner att köpa fem aktier för 42 000 kronor. Ägandet blir på detta sätt 
likvärdigt med ägandet av landsting och regioner. Genom det breddade ägandet 
ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel 
skola, omsorg och samhällsbyggnad. 
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett 
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 
lösningar. 
 
Många av Ineras tjänster används redan av Arvidsjaurs kommun. Socialchef 
Ann-Sofi Levander redogör i skrivelse om erbjudandet från SKL och gör bland 
annat bedömningen att hon ser en klar fördel med att köpa de erbjudna aktierna 
och därmed få ta del av Ineras tjänster. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 

om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.  

2. Redovisat aktieägaravtal i ärendet godkänns. 

3. Inträdande som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 
godkänns. 

3. Pengarna tas från ansvar 400, konto 13211 Inera. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
Au 2017-09-26 
Rekommendation 

 Utdragsbestyrkande 
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Bolagsordning för IT 
Norrbotten AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 242 Dnr 00224/2017 109 
 
IT Norrbotten AB har översänt förslag till ny bolagsordning för antagande. 
 
Styrelsen för Norrbottens kommuner rekommenderar 
medlemskommunerna att anta förslag till bolagsordning för IT Norrbotten 
AB 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reviderad Bolagsordning för IT Norrbotten antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29 § 47 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-09-26 
Förslag till ny bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 
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Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 243 Dnr 00254/2017 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-10-31 § 145 taxor och avgifter inom 
omsorgen för äldre och funktionshindrade. 
 
Socialnämnden har 2017-09-25 § 62 beslutat överlämna förslag till reviderad 
taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade till 
kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reviderat dokument ” Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och 

funktionshindrade” överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

3. Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

4. Taxan börjar gälla från och med 2017-11-01. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 145 upphör att gälla. 
 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Sn § 62 2017-09-26 

Utdragsbestyrkande 
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Redaktionell ändring av 
beslutsformulering 
- Uppdrag som vice 
ordförande i kommunens 
bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 244 Dnr 00049/2017 991 
 Dnr 00097/2016 998 
 Dnr 00098/2016 994 
 Dnr 00099/2016 993 
 
De kommunala bolagens bolagsordningar har reviderats. Kommunstyrelsen 
har föreslagit kommunfullmäktige att anta bolagsordningarna. I samtliga 
bolagsordningar står att tillsättande av vice ordförande beslutas av styrelsen 
inom sig om den anser att sådant behov finns. 
 
I kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 33 står i beslutet att uppdragen 
som vice ordföranden upphör i samtliga bolag från och med respektive bolags 
bolagsstämmor. 
 
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2017-09-14 § 45 föreslår redaktionell 
ändring av fullmäktiges beslutsformulering. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Formuleringen av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 33 ändras till 

följande; 
 

Uppdragen som vice ordförande upphör i samtliga bolag och får från och 
med respektive bolags bolagsstämmor utses inom den egna styrelsen om 
bolaget anser sig ha behov av detta. 

  

Kommunfullmäktige kommer därför fortsättningsvis inte att utse vice 
ordförande i bolagen. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Kf § 33 2017-02-28 
Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
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Bolagsinformation 
 

Ks § 245 Dnr 00002/2017 101 
 
Kommunens bolag ger en redogörelse om delåret 2017-08-31. 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB – VD Sara Eklund 
Bolagets uppgift är att samordna och företräda dotterbolagen. 
Omsättningen är 308 Mkr. Bolagen går bra och har möjlighet att låta 
energibolaget som genererar mest vinster ge koncernbidrag till flygbolaget. 
Arvidsjaur kommunföretags styrelse bedömer att det är det klokaste sättet att 
använda pengarna när det finns andra verksamheter som blöder. Om man 
väljer att avstå från koncernbidrag är själva grundtanken med att ha en 
bolagskoncern borta.  
 
Kommunikationen mellan bolagen blir allt bättre Det gäller att i varje 
ögonblick söka koncernnyttan, i första hand inom bolagen men även inom 
förvaltningen. Ett exempel är elektriker där man ser över möjlighet till 
samordning. 
 
Arvidsjaurhem AB– VD Mats Lundberg 
Ägardirektivet 
· Bolaget ska verka för ett attraktivt och tryggt boende där bolaget 

tillhandahåller bostäder. 
· Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i 

kommunen 
· Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar 

utveckling. 
· Bolaget skall vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden, äga och förvalta 

fastighetsbeståndet samt medverka till att målen i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram uppfylls. 

 

Direktiven anses vara uppfyllda. 
Ekonomiska mål för bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål anses 
vara uppfyllda. 
 
Arvidsjaurhem omsätter ca 60 Mkr på årsbasis och har 14 anställda. Bolaget 
har omförhandlat lån för 73,7 Mkr med bättre ränta än förut. 
Hyresförhandlingarna går trögt, vilket är en trend i hela landet. 
 
Arbetet med K3 (komponentavskrivning) är nästan i mål. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 245, forts. 
 
Arvidsjaur Energi AB – VD Heikki Kairento 
Bolaget går bra, trots lägre försäljningsnivåer än senaste åren. Bolaget visar 
en nettovinst med 2,5 Mkr. 
 

Måluppfyllelsen har varit god utom tillväxtmålet 4 % (kunder) som bolaget 
inte når upp till. 
 

Bolaget är värderat betydligt högre idag än för fem år sedan. Under sju år 
har inga prishöjningar gjorts, 2018 inräknat. 
 

Noxavgifterna (kväveoxidavgifter) har höjts från 150 000 kr/ till 600 00 
kr/år. 
 

Bolaget ska undersöka om det går att värma vatten med solenergi på 
sommaren. 
 

42% av energin säljs inom koncernen. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB – VD Ralf Lundberg, utvecklingsansvarig Anne 
Åberg 
Bolaget visar per 2017-08-31 ett resultat på ca 3,5 Mkr, jämfört med 
föregående år samma period var överskottet ca 2,1 Mkr. 
Resultatet beror i huvudsak på en ökning av intäkter, ökad chartertrafik samt 
militärövning. Bolaget har också haft en minskning av externa kostnader och 
räntekostnader. Prognosen för helår visar ett överskott på 171 000 kr. 
 
Ovissheten om vad som händer med den reguljära trafiken gör att resultatet 
är mycket svårbedömt. 
 
Övrigt 
‐ NexJet flyger på operativ licens fram till den 17 november 2017. 
‐ Trafikverket genomför parallellt upphandling av flygoperatör på linjer 

(klart 3 november). 
‐ Kan i sämsta fall bli avbrott i trafiken i en månad. 
‐ Stora tapp av passagerare under hösten vilket bidrar till minskade 

intäkter för flygplatsen. 
‐ NextJet är också skyldiga bolaget stora pengar, vad händer om de går i 

konkurs?  
 

Justerandes sign  
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Ks § 245, forts. 
 
Chartertrafiken 
Bolaget ser en positiv utveckling av chartertrafiken, särskilt utmärkande är 
den internationella turismen. Jämför med föregående säsong har bolaget en 
ökning med totalt 5 000 passagerare.  
Direktflyg med chartertrafik till Tyskland inleddes 1999 - Frankfurt-Hahn, 
Stuttgart, Hannover och München. 
 

Bolaget räknar med att uppnå 60 000 passagerare i år, varav ca 50 % är 
passagerare som reser inrikes.  
 

Bolaget investerar i utbyggnad av bagagehanteringsrum med lasthjälpmedel, 
utbyte av röntgen, localizersändare och glidbanesändare. 
 
Utveckling 
‐ Fortsatt positiv utveckling av den internationella trafiken 
‐ Utökat samarbete med Försvarsmakten – test och övningsverksamhet 
‐ Intressenter av tomma lokaler  
‐ Utredning om framtida upphandling av flygtrafik 
‐ Samarbete med Trafikverket och Umeå universitet rörande flygplatsens 

betydelse för regionen 
‐ Ansökan inlämnad om större kompetensutvecklingsprojekt 
‐ Samarbeten med lokala företag för att klara av högsäsongen 
‐ Detaljplaneprocessen igång runt område för testverksamhet 
 
Utmaningar 
‐ Hårdare krav från Transportstyrelsen som kräver mer personal och 

investeringar 
‐ Reguljärtrafiken 
‐ Högsäsong 
 
_____ 
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Verksamhetsuppföljning 
- Upphandling 
 

Ks § 246 Dnr 00001/2017 101 
 
Upphandlare Sara Nordström informerade om följande: 
 

‐ Arvidsjaurs kommun har avtal med16 lokala företag. 
 

‐ 9 st ramavtal ska upphandlas under 2018. 
 

‐ Utfall av planerade investeringar och genomförda investeringar fram till 
2017-09-30 är ca 9 mkr. I investeringsbudgeten finns ca 51,5 Mkr. 

 

‐ Av 27 upphandlingar 2017 är skillnaden mellan antaget anbud och 
genomsnittet av övriga inkomna anbud ca 3 Mkr. 

 

‐ E-handel kan bli aktuellt för kommunen. Införandet tar ca 1 år. 
 

‐ Antalet nya leverantörer per månad har minskat. 
I januari rapporterades det 30 st nya leverantörer, i september 4 st.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
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Utdragsbestyrkande 
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Information från 
samhällsbyggnadskontoret 
 

Ks § 247 Dnr 00001/2017 101 
 
Samhällsbyggnadschef Heikki Kairento informerade om följande: 
 
Tjernfjellstunneln 
Man räknar med genomslag i början av 2018 och att den ska vara körklart 
under 2019.  
 
Vittjåkk 
En ”Paketgrupp” har bildats som ska arbeta med paketeringen av Vittjåkk, 
d.v.s. det material som ska ingå o prospektet som intressenter ska få ta del 
av. Förhoppningen är fortfarande att kunna gå ut med försäljningen nu i år.  
 
Samarbete med Arjeplog 
Samhällsbyggnadskontoret har skrivit avtal med Arjeplog om att hjälpa 
Arjeplogs kommun med ärenden inom tillsynsområdet. Avtalet gäller t.o.m. 
årsskiftet och omfattar tjänster för c:a 100’.  
 
Saltmyran 
SCA ser inte längre någon lönsamhet och lägger ner verksamheten. 
Samhällsbyggnadschefen har träffat A-Torvs ledning för att försöka få till 
stånd fortsatt verksamhet utan SCA:s medverkan. AEAB köper sedan 4 år 
en hel del torv från Saltmyran.  
 
Laddinfrastruktur för elbilar 
Nu finns laddstolpar både vid Coop och på Lommenparkeringen. 
 
Reservkraftsituationen 
Samhällsbyggnadschefen har gett direktiv om en genomgång av 
reservkraftsituationen. Det som ska kontrolleras är om 
provkörningsrutinerna är tillräckliga, om personal vet exakt vad som ska 
göras i skarpt läge, om bränslesituationen är tillfredsställande etc. Vidare ska 
köken på Ringelsta och Ringelskolan undersökas för att kontrollera att de 
kan fullgöra sina uppgifter vid ett längre strömavbrott.  
 
Centrumpromenaden med uppföljningsmöten 
Vid senaste uppföljningsmötet konstaterades att de flesta föreslagna 
åtgärderna är utförda och att ”Skvallerstommen” spelat ut sin roll. 
Samhällsbyggnadskontoret avser ta bort den.  
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 247, forts. 

 
Planverksamheten  
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med ett flertal 
detaljplaner i egen regi, bl. a. Vittjåkk, Flygplatsen, kv Renen och kv Anden. 
Kontoret har valt att göra alla komplicerade detaljplaneärenden i egen regi 
då de sett att arbetet går mycket smidigare och väldigt mycket billigare än 
vid anlitande av konsulter.  
 
Bredband i byarna 
Samhällsbyggnadschefen har beslutat om utbyggnad av bredband i Pjesker 
då intäkterna nu överstiger de kalkylerade kostnaderna.  
 
Internkontroll stadsnät 
Samhällsbyggnadschefen har beslutat kontrollera att anslutna fastigheter 
betalat anslutningsavgift. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
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Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens rapport 
 
 

Ks § 248 Dnr 00002/2017 101 
 
Kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande: 
 
Samarbete med Arjeplogs kommun 
I dag samarbetar Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner i vissa ärenden.  
Samtal förs om ökat samarbete vad gäller bl.a. upphandling, IT, 
lönehantering, gemensam skolchef. 
 
Varmvattenbassängen 
Avtal beträffande varmvattenbassängen har träffats med Region Norrbotten.  
 

Remitteringar från Hälsocentralen till för patienter som är i behov 
rehabilitering i varmvattenbassängen har i princip upphör. De uppgifter 
kommunen har fått är att order har utgått från Region Norrbotten att 
remitteringar inte får ske till anläggning som ägs av extern part, i det här 
fallet kommunen. 
 

Taxa för nyttjande av bassängen är på väg till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
 
Genomlysning av grundskoleverksamheten 
HRM har slutfört sitt arbete med översyn av skolans organisation och har 
muntligt föredragit utredningen för barn- och utbildningsnämndens t.f. 
ordförande, skolchef, kommunstyrelsens ordförande och delar av 
fullmäktiges presidium. 
 
Turistbyrån och destinationskontoret 
Lokalerna är uppsagda och verksamheten flyttas till kommunalhuset. 
Organisation och verksamhet planeras för närvarande. 
 
Växelsamarbete - SAMSA 
Kommunen har sedan länge ett växelsamarbete med Arjeplog, Malå, Sorsele 
kommuner. En utredning har pågått under 2017 om framtida organisation av 
växeln. Som det ser ut just nu kommer växeln att hamna i Malå eller Sorsele, 
vilket betyder att allt växelarbete hamnar i en kommun från och med  
2019-01-01. Under 2018 pågår arbetet med införandet av den nya 
växelorganisation.  
 
Informationsskyltar 
Informationsskyltar håller på att sättas upp i tätorten. 

Justerandes sign  
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Ks § 248, forts. 
 
GDPR – (Ny dataskyddsförordning) 
Dataskyddsförordningen (DSF), på engelska General Data Protection 
Regulation (GDPR), ersätter från och med 25 maj 2018 personuppgiftslagen 
(PuL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda fysiska personer 
genom att reglera hur personuppgifter får behandlas. 
 

Ett flertal av kommunens anställda har fått information om vad GDPR 
innebär för kommunen och dess verksamheter. 
 
Fackliga förhandlingar avseende HVB-hem/stödboende 
MBL§11 är genomförd avseende avslutande av HVB-hemmen Kråkan och 
Korpen. Verksamheten skulle inför förhandlingen lämna en risk- och 
konsekvensanalys, vilken tyvärr visade sig vara bristfällig. Resultat av 
förhandlingen utmynnade i att för det ungdomsantal som prognostiseras för 
november 2017 krävs 6 personal. Det innebär att det antal av 
personalstyrkan som inte tillhör de som redan har varslats, 14 personer skall 
ner till 6 personer. Nattjouren upphör. När övertalighet uppstår föreligger 
omplaceringsskyldighet. Vid kommande varsel måste en ny turordningskrets 
förhandlas, en förhandling som kommer att ske i närtid. 
 
_____ 
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Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 

Ks § 249 Dnr 00003/2017 101 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman informerar om följande: 
 
Aktuellt i Akademi norr 
· Integration i Norr drivs av Umeå universitet och där Akademi Norr är en 

partner. Några lärcentra kommer att involveras i en studie om vilka hinder 
som finns för nyanlända att studera på högre nivå. 

 

· Inkludera svensk landsbygd (Sverigeprojekt med full kostnadstäckning av 
Vinova, bredband och mobilnät). Projektet drivs av LTU och Akademi 
Norr är en intressent. 

 

· Vindkraft generator för utveckling - ett projekt på 6-7 Mkr (Sollefteå, 
Sorsele och Lycksele). Projektet jobbar med strukturer och samordning av 
utveckling av vindkraft. 

 

· LAN - Lärande Attraktiva Näringar - ett projekt som avslutas 2017-12-31 
och som har 1 241 utbildade, målet var 1200, totalt 104 utbildnings-
insatser. 

 

· Riktad rekrytering/attrahera, rekrytera - ett nytt projekt. 
Projektet skall ha en tydlig beskrivning det ska förankras i kommunerna 
eftersom det krävs en medfinansiering på 770 000 kr av medlems-
kommunerna. 

 

Till nästa möte kommer kommunförbundet Akademi Norr:s grunduppdrag 
och dess finansiering att diskuteras. 
 
Kommunen har haft besök av ett privat företag som har lyft frågan om 
utbildning/kurs säljutbildning/kommunikationsutbildning. 
Akademi Norr ska undersöka saken om det är möjligt att de tar på sig 
uppdraget. 
 
Medborgarlöfte Polisen och kommunen 
Grannsamverkan ett möte med Borrgatan och Ventilgatan. 
Trygghetsvandring kommer att ske under oktober månad 2017. 
Möte angående skotertrafiken med AJB och skjutfälten, skogsbolagen och 
plantering och renskötsel. 
I mått och mycket funkar det bra men skoterförarna måste förvalta den 
möjlighet och förtroende att köra fritt i naturen. 
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Ks § 249, forts. 
 
Inlandsbanan 
Ägarsamråd har hållits 2017-09-27 angående upprustning av Inlandsbanan. 
VD Peter Ekholm har fått uppdrag att gå vidare med två förslag till 
Trafikverket. Nytt samråd sker i slutet på oktober för att behandla ett förslag 
till beslut till 19 kommuner efter inlandsbanan. Alla kommuner måste vara 
överens och respektive fullmäktige skall fatta beslut om vilken väg vi ska 
gå. 
 
Hälso-och trygghetsrådet 
Kort brottsinfo Arvidsjaurs kommun; 2016 var det 958 anmälda brott, 
2017 - 700 anmälda brott, villainbrott 14. Hälso- och trygghetsrådets 
operativa grupper arbetar enligt verksamhetsplanerna. Säkerhetsgruppen har 
gjort ett omtag efter en period av låg verksamhet. 
 
Testbanan 
Arbetet med testbanan och projektdelen är på god väg mot sitt mål. RNT och 
Skanska har tecknat ett avtal som innebär att Skanska leder projektet i de 
stora centrala finansiella frågorna. Det finns vissa konflikter mellan IBAB 
och testbanan eftersom IBAB driver ett projekt att rusta upp inlandsbanan 
och tvärbanan Arvidsjaur-Jörn (stålpendel) gods och persontrafik. 
Samebyarna vill genomföra en MKB som ska titta på konsekvenser och 
lösningar för renskötseln i området. 
 
Krisledningsgruppen 
Ett första möte har ägt rum för att se på det underlag som kommunen har när 
det gäller krishantering. Risk och sårbarhetsanalys skall uppdateras varje 
mandatperiod och utgöra ett underlag för att ta fram handlingsplaner. 
 

Process- och metod: 

· Identifiering av samhällsviktiga verksamheter. Förslag tas fram till 
krisledningsnämnden möte 24/10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör krisledningsnämnd. 

· De identifierade verksamheterna analyserar hot och risker utifrån sina 
respektive verksamheter nov-till-mars 2018. 

· Utifrån verksamheternas risk-och sårbarhetsanalyser sammanställs en 
övergripande risk-och sårbarhetsanalys april 2018. 
Underlaget bereds av krisledningsgruppen april 2018 

· Krisledningsnämnden yttrar sig maj 2018 och kommunfullmäktige 
beslutar juni 2018. 
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Ks § 249, forts. 
 
Besök av en statlig myndighet 
Kommunen har haft besök av en statlig myndighet som är i behov av större 
lokaler vilket är glädjande. Kommun har gett myndigheten fyra olika 
alternativ att titta på. 
 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2017-10-17 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Marcus Lundberg 1          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Ylva Stråhle Andersson 1          

 5 Björn Lundberg 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Margoth Holmqvist 1          

 8 Bjarne Hald 1          

 9 Martin Nilsson -          

 10 Leif Andersson 1          

 11 Pernilla Granberg 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Johnny Bäckström §§ 230-234          

 2 Linda Lundberg Stenvall           

 3 Mats Åhman           

 4 Lina Andersson           

 5 Kristina Taimi           

 6 Åsa Ögren           

 7 Leif Enberg           

 8 Kristina Bäckström           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam 1          

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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