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Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens samlade årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse för 2017 med 10 573 tkr. 
Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska överskottet handlar till största delen om 
att intäkterna, främst i form av statsbidrag, har blivit större än beräknat samt att vissa planerade aktiviteter senare-
lagts. Sammantaget bedöms frågan om god ekonomisk hushållning vara väl förankrad i verksamheterna. Stöd-
processerna inom ekonomi- och personalområdet har förbättrats under året bl. a i syfte att underlätta uppföljningen 
och intern kontroll av verksamheterna. Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer att det varit svårt att 
i förväg kunna förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för flyktingmottagandet. Detta har i sin tur medfört 
svårigheter att planera viss verksamhet då resurstillgången varit osäker. Delar av de statsbidrag som erhållits är av 
engångskaraktär och därför inte något kommunen kan räkna med för kommande år.  

Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är anpassning av verksamhet gällande 
ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. Eftersom antalet ensamkommande varit avsevärt lägre detta år 
har arbetsbrist uppstått och stor kraft har lagts vid förhandlingar och omplaceringsutredningar. Även flytt eller av-
veckling av verksamhet i tidigare byggnader har genomförts. Frågan om flyktingmottagande har varit ett prioriterat 
område under 2017, såväl politiskt som verksamhetsmässigt. 

Ett annat område som prioriterats under året är upphandling. Även om det fortfarande finns mer att göra innan 
kommunen har en effektiv upphandlingsprocess så har medvetenheten om vikten av korrekta upphandlingar ökat.  

Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om bredbandsutbyggnad och frågan om förvalt-
ning av kommunens stadsnät. Kommunens roll i arbetet med näringslivsfrågor har varit ett viktigt inslag under 2017.  

Flytt under året har skett till Länsmansgärdan där numera Resurscentrum inryms. Viktiga insatser har gjorts bl a 
avseende förbättrad samverkan med Skattekontor, socialtjänst, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. En bilpool 
håller på att ta form, tvättservice till hemtjänsten samt uppstart av café i entrén är andra delar som kommit igång. 

Med anledning av att tidigare räddningschef sa upp sig och ingen fanns som omedelbart kunde ta vid, inleddes ett 
samarbete med Storumans kommun i form av köp av tjänst. Detta har fallit mycket väl ut och samtidigt gavs 
utrymme för att kompetenshöja två brandmän till räddningschefer. Den ene kommer att bli räddningschef och den 
andre blir beredskapssamordnare. En förbättrad redundans i och med denna lösning.  

En fortsatt satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Nya skyddskläder, en lättare och 
kraftigare klipputrustning, dubbdäck mm har inköpts och därmed har också kvaliteten på räddningstjänstens 
utrustning förbättrats.  

Krisberedskap är en funktion med hög förbättringspotential och personell resurs har köpts av Arvidsjaurs flygplats i 
syfte att uppdatera handlingar, påbörja övningsverksamhet och komma i fas med de krav som ställs generellt på 
samtliga kommuner. 

Arbetet med General data protection regulation, GDPR har påbörjats. GDPR är EU:s nya dataskyddsregler och 
berör all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. 

Arbete med sammanslagning till central växelfunktion inom ramen för SAMSA- samarbetet har på börjats och 
inriktningen är att en sådan funktion kan vara verksam senast 2019-01-01. 

Överlåtelse av kommunens trafikskola har genomförts till en privat entreprenör.  

Beslut har tagits om att 2017 upphöra med kommunens utebad med anledning av höga underhållskostnader och 
mycket låg nyttjandegrad. 

Region Norrbotten tar inte längre det fulla ansvaret för drift och underhåll av varmvattenbassängen som inryms i 
Hälsocentralen. Avtal träffades om att Region Norrbotten betalar viss del av driftskostnaden till och med  
2019-12-31. Resterande del bestrids av Arvidsjaurs kommun. Beslut om eventuell fortsatt drift har ej fattats. 
 
 
 
Lotta Åman  Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Sammanfattande ekonomitabeller hela kommunstyrelsen 
 

 Årsbudget Utfall Års- Utfall 

  2017 2017 avvikelse 2016 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM     
Kostnader 4 013 4 377 -364 4 245 

Intäkter -1 315 -1 771     456 -2 083 

NETTO 2 698 2 606 92 2 162 

 

  

   
KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kostnader 

 
20 260 

 
18 560 1 700 

 
12 467 

Intäkter -8 431 -8 839 408 -11 

NETTO 11 829 9 721 2 108 12 456 

 

  

   
SAMHÄLLSBYGGNAD  
Kostnader 35 470 34 659 811 34 360 

Intäkter -11 075 -10 930 -145 -12 490 

NETTO 24 395 23 729 666 21 870 

 

  

   
FASTIGHETER  
Kostnader 32 726 32 447 279 22 515 

Intäkter -44 436 -46 616 2 180 -35 479 

NETTO -11 710 -14 169 2 459 -12 964 

 

  

   
AFFÄRSVERKSAMHET  
Kostnader 35 483 36 576 -1 093 33 164 

Intäkter -36 288 -38 766 2 478 -38 504 

NETTO -805 -2 190 1 385 -5 340 

 

  

   
STÖDFUNKTIONEN  
Kostnader 34 105 32 144 1 961 29 565 

Intäkter -9 578 -11 645 2 067 -10 304 

NETTO 24 527 20 499 4 028 19 261 

 

  

   
NÄRINGSLIV   
Kostnader 5 096 4 355 741 4 588 

Intäkter -1 541 -1 803  262 -1 680 

NETTO 3 555 2 552 1 003 2 908 
     

ARB. MARKN o INTEGRATION   
 

 

Kostnader 30 910 31 768 -858 34 467 

Intäkter -46 068 -47 043 975 -67 462 

NETTO -15 158 -15 275 117 -32 995 
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KULTUR     

Kostnader 13 702 13 846 -144 15 279 

Intäkter -1 980 -2 859 879 -3 846 

NETTO 11 722 10 987 735 11 433 
     

FRITID      

Kostnader 9 185 8 569 616 8 338 

Intäkter -956 -526 -430 -1 271 

NETTO 8 229 8 043 186 7 067 
     

RÄDDNINGSTJÄNST      

Kostnader 7 012 8 800 -1 788 5 171 

Intäkter -370 -149 -221 -18 

NETTO 6 642 8 651 -2 009 5 153 
         
 

 
 

 
 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 65 924 55 154 10 770 31 011 
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100 – Kommunfullmäktige, revision mm 
 

Verksamhet 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som under året har haft 5 ordinarie samt ett extra 
sammanträde. 
 
Mandatfördelning 2014-10-15 -2018-10-14 

Politiskt parti Antal mandat 
Socialdemokraterna 12 
Vänsterpartiet 4 
Centerpartiet 9 
Nya Moderaterna 1 
Liberalerna 1 
Sverigedemokraterna 2 (varav 1 obemannat) 
Totalt 29 

 

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens 
tillsyn och kontroll. 
 
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige att granska verksamheterna i kommunkoncernen med hänsyn till 
väsentlighet och risk. 

Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige som även 
utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd. 

Händelser av betydelse 

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

En utbildning i nya kommunallagen har hållits i Arvidsjaur under hösten. Samverkan sker med grann-
kommunerna. 

Överförmyndaren 
För närvarande har Arvidsjaur ca 10 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 5 har fått permanent uppe-
hållstillstånd. Detta motsvarar en minskning med omkring 30 flyktingbarn jämfört med 2016. Ny lag-
stiftning om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet från 2017-07-01, där man kan själv utse sin 
ställföreträdare i framtiden. Överförmyndaren bedömer att detta inte kommer att påverka organisationen 
på kort sikt. Överförmyndaren har varit ute på banker och organisationer och informerat i den nya 
lagstiftningen. 
 
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. Ny upphand-
ling är gjord för lagstadgad revision av delårs-och helårsredovisningar samt även granskning av miljö och 
VA. 
 
Valnämnden 
Under år när inget val sker är verksamheten minimal. 
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Ekonomi 
Fördelat på ansvarsområden 

 Sammanställd redovisning KF 

Årsavvikelsen är +92 tkr mot ram. 

Fullmäktige 
Partistöd har betalats ut till alla partier förutom 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 
Under 2017 har man inte fördelat intäkter från Migrationsverket (ensamkommande) med samma fördelnings-
nyckel som 2016. Detta har medförd att intäkterna är lägre än året innan. Kostnader för personal har varit 
lägre än budgeterat och detta gör att utfaller ligger inom ram. 
 
Revision 
Utfallet ligger inom ram. 
 
Valnämnd 
Inget valår och utfaller ligger inom ram. 

Framtiden 

Fullmäktige 
Valår, övrigt inga kända faktorer att redovisa. 

Överförmyndaren 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn har avstannat helt och HVB-boenden kommer att avvecklas under 
året som kommer. Ersättning för god man kommer inte att ersättas av Migrationsverket, dock är detta en verksamhet 
som snabbt krymper eftersom ungdomarna skrivs upp i ålder och goda män entledigas. Organisationen är under 
utredning inför kommande mandatperiod, det är oklart hur detta kommer att påverka verksamheten och ekonomin. 
 
Revision 
Upphandling av nytt revisionsbolag är påbörjat. 
 
Valnämnd 
Ny indelning från 6 valdistrikt till 3 valdistrikt. Organisering och utbildning av tjänstemän och valförrättare. 
 
  

Ansvar 100,117,170,180 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Kommunfullmäktige 1 348 1 340 8 1 268 
Överförmyndare 640 584 56 274 
Revision 700 681 19 616 
Valnämnd 10 1 9 -1 
Summa 2 698 2 606 92 2 157 

Ansvar 100,117,170,180 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 2 506 2 688 -182 2 777 
Verksamhet 1 507 1 689 -182 1 466 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 4 013 4 377 -364 4 243 
Intäkter -1 315 -1 771 456 -2 086 
Netto 2 698 2 606 92 2 157 
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11 – Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet 
 
Verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveck-
ling 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. 
 
Händelser av betydelse 
Hopslagning till ett utskott under kommunstyrelsen har för perioden sänkt kostnaderna för dessa med 
27 tkr jämfört med 2016. 
 
Ekonomi 

 

 
*Redovisas särskilt 

Utfallet för budgetåret uppgår till 9 722 tkr vilket motsvarar 82 % av budget. Från och med 2017 budgeteras 
och debiteras kommunstyrelsen med en internhyra som är 1 300 tkr lägre än 2016. Övriga nämnder 
debiteras återstoden. Budgeten för verksamhet Strukturåtgärder avser medfinansiering till projekt där man 
ännu inte sökt utbetalning. Stöd till koncernen är 946 tkr lägre än budgeterat grund av förväntade högre 
koncernbidrag. Allmänna utredningar har en ej budgeterad kostnad för genomlysning av grundskolan. 
 
Framtiden 
Inga kända faktorer att redovisa. 
  

Ansvar 110, 114 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 1 679 1 635 44  1 625 
Verksamhet 17 155 15 499 1 656 8 069 
Internhyror 1 427 1 427 0 2 773 
Summa kostnader 20 261 18 561 1 700 12 467 
Intäkter -8 431 -8 839 408 -11 
Netto 11 830 9 722 2 108 12 456 

Vht Benämning Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
0600 Kommunstyrelsen 3 837 3 669 168 5 233 
02300 Föreningsbidrag integr 0  0 0 157 
03500 Allmänna utredningar 0 90 -90 0 
03600 Strukturåtgärder 1 455 863 592 492 
08800 Arvidsjaurs stadsnät 110 36 74 107 
19100 Näringslivsstöd 78 78 0 78 
19300 Stöd till koncernen 5 350 4 404 946 5 350 
21100 Allmän markreserv 0 -76 76 0 
28400 Bostadsanpassning* 1 000 658 342 1 034 
 Summa 11 830 9 722 2 108 12 456 
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114 - Bostadsanpassning 
 
Verksamheten 
Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för vissa åtgärder som behövs för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med bostadsanpassnings-
bidraget är att människor ska kunna bo kvar i sin bostad, som vanligt och så självständigt som möjligt samt att 
möjliggöra sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i hemmet. 
 
Händelser av betydelse 
Ett antal personer har avlidit vilket inneburit att flera planerade anpassningar uteblivit eller avbrutits. 
 
Ekonomi 

 
Utfall per 2017-12-31 
Det totala utfallet för perioden uppgår till 658 tkr vilket motsvarar 65,8 % av den totala årsbudgeten. Under året 
inkom 30 ansökningar om bostadsanpassning och där samtliga bifölls. De vanligaste åtgärderna är trösklar, handtag 
och spistimers. Beviljade bostadsanpassningar motsvarar 413,9 tkr. Verksamhetens målsättning gör det svårt att styra 
verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaderna blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpass-
ningarna blir. 
 
Framtiden 
Enligt Boverket går utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och längre tid än tidigare. 
Detta sparar samhället stora pengar på då vårdplatser och andra boenden är dyra. 
 
Internkontroll 
Under året har de flesta fakturor granskats inga direkta felaktigheter har upptäckts. 
2017 års ärende hantering följer lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
 
Statistik/Nyckeltal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag 2017 - beloppsintervaller 
Mindre än 1 000 kr 10 st 20 000 - 49 999 kr 1 st 

1 000 - 4 999 kr 10 st 50 000 - 99 999 kr 4 st 

5 000 - 19 999 kr  5 st 100 000 kr eller mer 0 st 

Tabell 2. Fördelning av beviljade bidrag 2017 - åldersintervaller 
Under 70 år 70 - 84 år 85 år och äldre 

Antal bidrag: 
8 st 

Antal bidrag: 
11 st 

Antal bidrag: 
11 st 

 
  

Ansvar 114 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 287 263 24 241 
Verksamhet 713 395 318 793 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 1 000 658 342 1 034 
Intäkter 0 0 0 0 
Netto 1 000 658 342 1 034 
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60x, 621,631,691 – Sammanfattning 
Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bl.a. för översikts- och detaljplanering, underhåll av gator och parker, 
belysning, vinterunderhåll, 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 
Detaljplanen för Vittjåkk vann laga kraft och anläggningen lades ut till försäljning under december. En transport-
utredning har genomförts och en transportgrupp har bildats. Utredning av kostorganisationen, utifrån perspektiven 
centralisering, outsourcing och decentralisering är slutförd. Under år 2018 kommer ett inriktningsbeslut tas. Arbetet 
med att ta fram en VA-policy och VA-plan har påbörjats. Gräsklippningen av kommunens grönytor sköts av en 
entreprenör. Vintern så långt har varit ovanligt snörik och budgeten för snöröjningen överskreds.  
 

Ekonomi 
Kollektivtrafiken (ansvar 691) överstiger budget med ca 550 tkr främst pga. lägre intäkter än budgeterat samt det 
sparbeting på 500 tkr som verksamheten fick inför år 2017 trots att avtalen för kollektivtrafiken inte kunde påverkas. 
Övriga verksamheter gata, park, kost samt plan och mark gjorde plusresultat mot budget. Intäkterna för planverk-
samheten översteg budgeten kraftigt främst pga. att handläggningen av detaljplaner blev intensivare än beräknat. 
Gata och park kunde lämna ifrån sig ett överskott på 220 tkr trots att snöröjningsbudgeten överskreds. Det beror på 
att de belysningsåtgärder som planerats inte hanns med samt att underhållet på gatorna blev minimalt i avvaktan på 
den underhållsplan som håller på att tas fram.  
 

Ansvar 60x,621,631,691 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 13 848 13 728 120 13 208 
Verksamhet 20 740 20 049 691 20 259 
Internhyror 882 882 0 893 
Summa kostnader 35 470 34 659 811 34 360 
Intäkter -11 075 -10 930 -145 -12 466 
Netto 24 395 23 729 666 21 894 

     

Ansvar 60x,621,631,691 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
60x Ledningsfunktionen 2 663 2 114 549   
621 Gator och vägar 6 457 6 233 224   
631 Kostenheten 12 556 12 109 447   
691 Bidrag, kollektivtrafik  2 719 3 273 -554   
Summa 24 395 23 729 666 21 913 

 

Personal 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron på enheterna var 4,6 %. Den enhet som hade högst sjukfrånvaro var kostenheten 
som hade 6,8 %. Personalen går löpande relevanta utbildningar eftersom kompetensutveckling är en viktig del av 
verksamheten. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersökningar, genomgång av checklistor och utskick av anonyma 
medarbetarenkäter, inom samtliga enheter. Under året har tre skyddskommittémöten hållits med fackliga 
representanter.  
 

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. 2019 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 
år 2018. Den regionala kollektivtrafiken behöver bli kostnadseffektivare och samverkan med skoltrafiken behöver 
förbättras. Trafikverket kommer att ta över kommunala belysningsanläggningar längs trafikverkets vägar där trafik-
verket anser att de behövs för trafiksäkerheten. Dock måste anläggningarna uppfylla trafikverkets krav. Det finns inte 
en godkänd kommunal anläggning efter trafikverkets vägar. De anläggningar som inte uppfyller Trafikverkets krav 
ska rivas eller renoveras av kommunen. Första steget är att trafikverket ska inventera anläggningarna och efter det vet 
vi utfallet.  
 

Intern kontroll 
Intern detaljkontroll av fakturor har skett under hela året och saken har diskuterats som en stående punkt på Sam-
hällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Kontroll av personalens antal kompetensutvecklingsdagar görs av för-
valtningschef 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.   



Arvidsjaurs kommun Årsredovisning 2017 
 Kommunstyrelsen 
 

 
Sida 14 av 78 

60 -  Ledningsfunktion 
 
Verksamhet 
Enheten arbetar bl.a. med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen, översikts- och detaljplaner, samhälls-
byggnadsprojekt, GIS, kartverksamhet, adressplatser samt markfrågor så som försäljningar, arrenden och andra 
upplåtelser. Under året har vi fortsatt arbetet med de statsfinansierade LONA-projekten avseende vandringsleder. 
 
Händelser av betydelse  
Detaljplanen för Vittjåkk vann lagakraft. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnaderna blev lägre än budgeterat och intäkterna 300 tkr högre. Intäkterna för planverksamheten 
översteg budgeten kraftigt främst pga. att handläggningen av detaljplaner blev intensivare än beräknat 
 
Ansvar 60x Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 1 805 1 809 -4   
Verksamhet 938 689 249   
Internhyror 0 0 0   
Summa kostnader 2 743 2 498 245   
Intäkter -80 -382 302   
Netto 2 663 2 116 547   

 
Personal  
Personalen går löpande relevanta utbildningar eftersom kompetensutveckling är en viktig del av verksamheten. Målet 
om minst 5 kompetensutvecklingsdagar per person och år är uppfyllt. Sjukfrånvaron var 2,1 %. 
 
Framtiden 
År 2019 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 år 2018. 
 
Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer med gällande avtal. 
Resultatet har varit bra även om mindre avvikelser påpekats. 
 
Målrapportering 
Enheten har ett mål om att förnya minst två detaljplaner per år och det målet är uppfyllt. Vi mäter den psykosociala 
arbetsmiljön samt kontrollerar antalet kompetensutvecklingsdagar årligen.  
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621 – Gator och vägar 
 
Verksamhet 
Gatuenheten ansvarar för de gator, grönytor, parker och lekparker där kommunen är huvudman samt kommunens 
skog. Vinterunderhållet utförs med två egna hjullastare samt inhyrd väghyvel och hjullastare. Vid snöbortforsling 
använder vi även inhyrda lastbilar. Sommarunderhåll utförs till viss del i egen regi. Skyltar och mindre lagningar utför 
vi själva medan den stora volymen sker genom entreprenör. Skötsel av blommor, parker och lekparker utför vi själv 
och vi har även hand om A-hems sommarblommor, buskar och ogräsrensning. Enheten ansvarar för den allmänna 
vägbelysningen. Vi har ca 2200 ljuspunkter på 41 platser runt om i kommunen och skötsel av denna sker i huvudsak 
av vår upphandlade entreprenör. 
 
Vinterväghållning 
Vinter 2016/2017 är andra vintern som vi använder oss av GPS-enheter vid snöröjning för uppföljning och 
fakturering. Denna säsong har detta fungerat mycket bättre än första säsongen. Vårvintern har varit snöfattig men vi 
har fått sanda mer än normalt. Höstvintern har varit enormt snörik och vi har fått bredda gator och köra bort snö 
innan jul vilket är väldigt ovanligt.  
 
Sommarunderhåll 
Plogskadorna är åtgärdade. Gatuinventeringen som gjordes av en konsult i slutet av förra året ska ligga till grund för 
en långsiktig underhållsplan som tas fram nu i vinter.  
 
Park 
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 
belysnings-anläggningar 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.  
 
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  
Onormalt snörik höst/vinter 
 
Ekonomi 
 
Ansvar 621 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 2 195 1 962 233   
Verksamhet 6 688 6 596 92   
Internhyror 114 114 0   
Summa kostnader 8 997 8 672 325   
Intäkter -2 540 -2 439 -101   
Netto 6 457 6 233 224   

 
Verksamheten ger ett överskott på 220 tkr trots den snörika vintern som gjort att vi överstigit snöbudgeten. Utfallet 
mot snöbudgeten täcks med att alla belysningsåtgärder inte hunnits med samt att sommarunderhållet ligger på is i 
väntan på underhållsplanen och vi har bara utfört det mest akuta. Det är även lägre personalkostnader än budgeterat 
och det är till större delen personalen på parken som uteblev i samband med att gräsklippningen lades ut på 
entreprenad. 
 
Personal  
Två heltidsanställda och fyra säsongsanställda. Sjuktal 4,8 %. Heltidsanställda har en kompetensutveckling med i 
genomsnitt 3 dagar under året. 
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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 
ansvaret för en massa onödiga stolpar.  
 
Trafikverket kommer att ta över kommunala belysningsanläggningar längs trafikverkets vägar där trafikverket anser 
att de behövs för trafiksäkerheten. Dock måste anläggningarna uppfylla trafikverkets krav. Det finns inte en godkänd 
kommunal anläggning efter trafikverkets vägar. De anläggningar som inte uppfyller Trafikverkets krav ska rivas eller 
renoveras av kommunen. Första steget är att trafikverket ska inventera anläggningarna och efter det vet vi utfallet.  
 
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. 
 
Måluppfyllelse 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. Gatuenhetens mål är att enbart sanda halva 
gång- och cykelvägen. Målet är ej uppfyllt för vår/vintern men för höst/vintern.  
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631 - Kostenheten 
 
Verksamhet 
Enheten består av fyra produktionskök: Restaurang Mathörnan på Parkskolan i Glommersträsk, Restaurang Gobiten 
på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende. Här 
produceras mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår målsättning är att servera god, näringsriktig och säker mat 
till våra gäster.  
 
Händelser av betydelse 
Vi har löst en jävssituation viket innebär att vi har en restaurangchef och en produktionsansvarig gemensamt för 
enheterna Gobiten och Spiskroken. Utredning av kost organisationen fortsätter och inriktningen är centralisering. 
Årets investerings-projekt är avslutade, några delvis framflyttade till 2018 i avvaktan på organisationsutredningen. 
 
Ekonomi  
 

Ansvar 631 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 9 848 9 957 -109   
Verksamhet 9 772 9 292 480   
Internhyror 768 768 0   
Summa kostnader 20 388 20 017 371   
Intäkter -7 832 -7 909 77   
Netto 12 556 12 108 448   

 
Personalkostnaderna ligger något över budget eftersom det är vikariebrist, vi får inte behålla de vi har och får lägga 
resurser på inskolning av nya. Verksamhetskostnaderna kommer att blir mindre än budget trots konsultkostnader. 
Det beror dels på minskade kostnader för rep och underhåll och främst på minskade livsmedelskostnader som följd 
av vårt arbete med kostnads-effektiviseringar och på sina håll minskat portionsunderlag. Totalt något ökade intäkter 
då kommunen har riktat interna beställningar till kostenheten. Totalt sett så innebär det en nettoavvikelse från 
budget blir ca 450 tkr. (exl avskrivningar) 
 
Personal 
Kostenheten har 21 anställda på 19,5 tjänster, varav en trygghetsanställning. En kostchef, en restaurangchef, två 
produktionsansvariga, 13 kokerskor och tre ekonomibiträden. Sjukfrånvaron var lägre för hösten än för våren och 
har för helåret minskat från 8,17 år 2016 till 6,08 % år 2017. Medelåldern är 45 år. Kompetensutveckling är 
genomförd med ca 12 dagar för kostchef och i snitt 2,5 dagar för övrig personal. Vissa har fått upp till 8-9 
utbildningsdagar, vi har svårt att skicka alla på en gång utan får sprida ut det över åren.  
 
Framtiden 
Vidare arbete med kost utredningen med focus på centralisering. 
 
Intern kontroll 
Löpande stickprovskontroller sker av fakturor, då vi kontrollerar avtalstrohet samt att rätt priser blivit fakturerade. 
Ett fåtal felaktigheter har upptäckts och rättats, men det ser riktigt bra ut över lag. Har hittat några fakturor som varit 
felaktigt in-skannade. 
 
Målrapportering 
Ökad kundnöjdhet, Skolmatsveriges enkätsvar visar att snittet för elevernas helhetsbetyg på skolmaten har ökat från 
51 % ifjol till 61 % för året. Det är en positiv trend senaste året vad gäller mat och måltidsmiljö på särskilt boende i 
äldreomsorgen och vi rankar oss på plats 49 (av 249 kommuner) i socialstyrelsens brukarundersökningar om mat och 
måltidsmiljö.  
Andel lagad mat från grunden ligger på 87 %. Årets mätningar visar att den mat våra kunder inom kostenheten 
slänger från sina tallrikar har minskat från 32 g/portion för 2016 till 29 g/portion för i år. Den mat vi slänger i 
produktionen har ökat något från 48,6 g/portion för 2016 till 69,5 g/portion i år. Andel ekologiskt har ökat från 10,4 
% till 12,6 %. Andel Sveko (andel ekologiska svenskproducerade livsmedel) har ökat från 6,2 % till 9,8 %. Andel 
närproducerat har ökat något och ligger på 9 %. Det är livsmedel inköpta från länet och från angränsande län. Andel 
svenska livsmedel har ökat från 65,6 % till 70,7 %.   
Vi når inte målen i skolan för fettkvalitet. Att vi inte når målet för fettkvaliteten beror på att vi serverar mellanmjölk 
och helfeta smörgåsfetter istället för bara lättmjölk och nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin. 
För fibrer, järn och vitamin-D når vi målen. 
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691 – Bidrag, kollektivtrafik mm 
 
Verksamheten 
Verksamheten består av kollektivtrafik, bidrag till enskilda vägar, bidrag till enskilt VA samt allmän markreserv, 
industri- och bostadsmark samt exploateringsverksamhet. Verksamheten bedriver linjetrafik inom kommungränsen 
genom Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Verksamheten står även för lokal- och städkostnader för 
väntsalen samt för snöröjning av hela Busstationen. Kommunerna betalar den trafik som går inom 
kommungränserna medan Landstinget står för trafik mellan kommungränserna. 
 
Händelser av betydelse 
En transportutredning har genomförts och en transportgrupp har bildats.  
 
Ekonomi 
 
Ansvar 691 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 0 0 0   
Verksamhet 3 342 3 473 -131   
Internhyror 0 0 0   
Summa kostnader 3 342 3 473 -131   
Intäkter -623 -199 -424   
Netto 2 719 3 274 -555   

 
Budgeten överskrids med 555 tkr. Nettobudgeten för verksamheten minskades med 500 tkr till detta år. Avtalen med 
länstrafiken är oförändrade då avtalstiderna sträcker sig över några år. Intäkterna blev lägre än budgeterat pga. att 
återbetalningen från Länstrafiken blev lägre.  
 
Personal 
Ingen personal är anställd i verksamheten. 
 
Framtiden 
Den regionala kollektivtrafiken behöver bli kostnadseffektivare och samverkan med skoltrafiken behöver förbättras.  
 
Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer med gällande avtal. 
Resultatet  
har varit bra. 
 
Målrapportering 
Det finns inga egna fastställda mål för verksamheten. 
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611 - Fastigheter 
 
Verksamhet 
Det har varit många projekt igång under året. Bland annat anpassningar av lokalerna till nya verksamheter på Braxen 
18 (Länsmansgärdan 9, hälsocentralen). En större fuktskada på Nyborgsförskola har åtgärdats. Utredning av lokaler 
till förskolan och skolan har utförts. Renovering av Skogsbackens förskola har påbörjats. Matsal och servering på 
Ringelskolan har byggts om. Verksamhetsanpassningar har utförts på Fridhemskolan. Hemtjänstens gamla lokaler på 
Kommunhuset har anpassats till Arbetsförmedlingen och de hyr lokalerna från 1/11. Belysning och renovering på 
Kommunhuset har påbörjats. Därutöver har flera andra underhålls- och investeringsprojekt utförts, påbörjats eller 
förberetts för utförande under nästa år.  
 
Händelser av betydelse  
Köp av fastigheten Länsmansgärdan 9 från 1 januari, som genom en fastighetsreglering med tillhörande parkering 
bildade nya fastigheten Braxen 18. Fastighet har tagit över städningen av Centrumbadets Sim- och sporthall från 
fritidsenheten. Införande av ett datoriserat fastighetssystem för bl.a. felanmälan, ärendehantering, tillsyn och skötsel. 
 
Ekonomi 
 

Ansvar 611 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 10 526 10 244 282 8 961 
Verksamhet 22 200 22 203 -3 13 554 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 32 726 32 447 279 22 515 
Intäkter -44 436 -46 616 2 180 -35 479 
Netto -11 710 -14 169 2 459 -12 964 

 
Personalkostnaderna ligger under budget. 182 mindre på städ och 100 tkr mindre på övrigt. Verksamhetskostnaderna 
följer budget. 
 
Intäkterna blir större eftersom hyresintäkterna för Braxen 11 (Region Norr) blev ca 500 tkr mer än budgeterat samt 
en ersättning för anpassning av lokalerna till Arbetsförmedlingen på 1750 tkr.   
 
Personal  
Fastighetsenheten har 22,95 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en städchef, 0,75 byggingenjör,  
4,6 fastighetsskötare och 15,6 städpersonal. Personalen har i snitt haft 5 dagar kompetensutveckling per person. 
Sjukfrånvaro för 2017 för städ var 11,8 % varav 6,2% är långtidssjukskrivningar. För övrig personal var 
sjukfrånvaron 1,1 %. 
 
Framtiden 
Fortsatt många underhållsprojekt och energiprojekt samt eventuellt också större verksamhetsprojekt för skola och 
förskola. Fortsatt utredning om framtida sim och sporthall. Nyckeltal för verksamheten ska tas fram. Arbetet med 
uppdelning av komponenter i anläggningsredovisningen ska fortsätta.  
 
Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer med gällande avtal. 
Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått göras. 
 
Målrapportering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. Fastighet har ett mål om att minska 
energianvändningen med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2009. Det utförs energibesparingsåtgärder bl.a. i 
form av ny belysning och förbättringar i ventilation. För 2017 så ligger minskningen på 19 % mot år 2009. Ett annat 
eget mål är att ge ändamålsenliga lokaler till brukarna. Det mäts genom en årlig kundnöjdhetsenkät med målet om ett 
medelvärde på 3,7. Årets enkät fick 3,69 i medelbetyg. 
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7xx - Stödfunktionen 
 
Verksamhet 
Stödfunktionen skall som namnet anger stötta kommunens övriga verksamheter i deras utövning med 
special-kompetens inom en hel mängd olika områden. Verksamheten Samiskt förvaltningsområde är 
organisatoriskt placerad under kommunens stödfunktion.  
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med att införa ett gemensamt ärendehanteringssystem för kommunen fortskrider. Chefsguiden, som 
innehåller alla lagar, centrala och lokala avtal, den lokala personalpolitiska handlingsplanen, rutiner för rehabilitering 
m.m. har lanserats under våren. Inom IT-enheten har utbildningsinsatserna av egen personal medfört minskade 
konsultkostnader. Servern för löne-hantering har hämtats hem vilket medfört en kostnadsmässig och administrativ 
effektivisering. Ny konto- och kodplan har införts från och med budgetåret 2017. Den nya kontoplanen är anpassad 
efter kommunens statistikinlämning till SCB. 
 
Ekonomi  

 
Redovisning per verksamhetsområde 

Vht Benämning Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
700 Ledning 1 302 100 1 202 826 
701 HR-enheten 6 287 5 069 1 218 4 378 
711 Service 3 626 4 096 -470 3 353 
713 Samiskt FO 0 0 0 1 
721 Ekonomi 6 460 5 566 894 5 596 
76 IT 6 254 5 198 1 056 4 724 
762 IT-strateg 598 468 130 385 
 Summa 24 527 20 497 4 030 19 261 

 
Stödfunktionen visar en positiv avvikelse med totalt 4 030 tkr vilket motsvarar en nyttjandegrad på drygt 84 
% mot budget. Den största anledningen till IT-enhetens överskott beror på minskade kostnader för 
konsultinsatser. HR-enhetens överskott förklaras även här av lägre kostnader för framför allt konsultinsatser. 
Det låga utfallet på Ledning förklaras av ökade intäkter i förhållande till budgeterat. 
 
Personal 
En viss personalomsättning har skett under året som till delar handlar om generationsväxling.  
 
Framtiden 
HR-enheten avser intensifiera arbetet med en kompetensförsörjningsplan, starta chefsutbildning och fortsätta 
det förebyggande rehabiliteringsarbetet i syfte minska sjuktalen. Upphandling av pensionsförvaltare kommer 
att slutföras under 2018. 
 
IT-enheten överväger en övergång vad gäller leverans av internetförbindelse 
 
Inom Serviceenheten fortsätter arbetet med införande av ärendehanteringssystem. 
 
Gemensamt för alla enheter är att se över arbetssätt, effektivisera och, inte minst, ersätta manuella rutiner 
med de moderna verktyg som finns till hands. 
 
Ekonomienheten planerar att samarbeta med grannkommunerna inom upphandling.  
 
  

Ansvar 
700,701,711,721,761,762,713 

Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 

Personal 19 940 20 857 -917 18 982 
Verksamhet 14 165 11 283 2 882 10 583 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 34 105 32 140 1 965 29 565 
Intäkter -9 578 -11 643 2 065 -10 304 
Netto 24 527 20 497 4 030 19 261 
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713 – Samiskt förvaltningsområde 
 
Verksamhet 
Arvidsjaurs kommun är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunens verksamheters 
enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska: 
• särskilt främja och skydda det samiska språket 
• informera samer om deras rättigheter enliga lagen 
• verka för att samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin näring i Arvidsjaur främjas 
• verka för att barnens kulturella identitetsutveckling och användandet av det egna språket särskilt främjas 
• verka för att kommunens verksamheter bemöter den samiska befolkningen på sitt eget språk 
• verka för rekrytering av personal med samisk språk- och kulturkompetens 
• verka för att ge barnomsorg och äldreomsorg på samiska 
• samråda med samer och ge möjlighet till inflytande i frågor som berör dem 
 
Händelser av betydelse 
Efter att den nya koordinatorn tillträdde sin tjänst har hon fortsatt att utveckla arbetet inom förskola, äldreomsorg, 
biblioteket och nätverket för samisk samordning i umesamiska området. Flera gemensamma aktiviteter har 
genomförts och planeras inom nätverket. Språkrevitaliseringen går långsamt och ett problem är avsaknad av lärare. 
Ripans förskola som har samisk profil har fått inviga den nya kåtan som byggt i anslutning och den har blivit mycket 
bra komplement som pedagogiskt verktyg. Arbets-gruppen för samisk förvaltning har träffas kontinuerligt under året 
och kan även kallas in extra vid behov. Under 2017 har flera samiska ärenden utretts inom Kulturdepartementet, 
Arvidsjaurs kommun har inlämnat sina synpunkter på betänkandet SOU 2017:60, Nästa Steg – Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik och Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
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741 - Näringslivsenheten 
 
Verksamheten 
Näringslivskontorets verksamhet drivs i ny organisation sedan april 2015 och ägnar sig åt rådgivning och stöd till 
befintliga företag och nyföretagande. I verksamheten ingår även destinationskontoret som handhar besöksnäringens 
frågor och turistbyrån. 
 
Händelser av betydelse 
Näringslivskontoret har fastlagt ny organisation samt deltagit i proaktivt tillväxtskapande utvecklingsarbete, företags- 
& affärsutveckling, lyft fram infrastrukturfrågor samt haft dialog med olika samarbetspartners lokalt och regionalt. 
Detta i samband med deltagande i tre strukturfondsprojektsansökningar som beviljades 2015.  Ett rådgivande 
destinationsråd och en strategisk näringslivsgrupp har varit betydelsefulla i vårt arbete. En kommunikationsplan för 
besöksnäringens företag är färdigställd och framarbetad tillsammans med företagen. Den har implementerats under 
2017. 
 
Ekonomi 
 

Ansvar 741 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 3 335 2 503 832 2 804 
Verksamhet 1 761 1 853 -92 1 784 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 5 096 4 356 740 4 588 
Intäkter -1 541 -1 803 262 -1 680 
Netto 3 555 2 553 1 002 2 908 

 
Utfall per 2017-12-31 
Det totala utfallet för perioden uppgår till 2 553 tkr vilket motsvarar 71,7 % av den totala årsbudgeten. 
Verksamhetens kostnader är till stor del finansierade via projektmedel. Näringslivskontoret har under perioden 
betydligt högre intäkter jmf med budgeterat på näringslivssidan. Detta på grund av enhetens offensiva arbete med att 
söka projektfinansiering samt att de ansökta projekten i mycket hög grad beviljats. Effektivisering genom att enheten 
minskat sin personalstyrka har även det bidragit till enhetens resultat. 
 
Personal 
Under året har kontoret haft 5 anställda varav 3 är projektfinansierade samt sommarpersonal. Belastning har varit 
hård i slutet på året p.g.a. pensionsavgångar samt sjukskrivningar. 
 
Framtiden 
Under kommande vår fortsätter utvecklingsarbetet inom NBA & de nya BCD projektet med full kraft i nära 
samarbete med de lokala företagen och andra aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del av det samarbetet. 
Turistbyrån flyttar in i kommunhuset som en del av fullmäktiges mål kring att ansvarsfullt hushålla med kommunens 
samlade medel. 
 
Målrapportering 
Näringslivskontoret 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 redovisade ett försämrat företagsklimat. Indikationer kom tidigt på ett lägre 
resultat jmf med föregående år och det blev en tillbakagång. Projektens mål är hitintills uppnådda både vad gäller 
aktiviteter samt deltagande lokalt av företagen.  
Vad gäller översikt & tillväxtplanens mål är nästan alla bearbetade av näringslivskontoret under året.  
Verksamheten är fortsatt en del i regionens och nationens samlade utvecklingsarbete. 
 
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 internationella förbandsbesök.  
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I Norrbotten 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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300 – Kultur 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten har fortsatt 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, bland annat en fortsatt stor ökning av ansökningar/överklaganden beträffande anhöriginvandring. Det 
har under hösten även tillkommit en ny typ av ärenden där myndiga barn som fått hit sina föräldrar måste ansöka 
hos Tingsrätten för att fastställa föräldraskapet, detta för att det skall kunna registreras i folkbokföringen. För att 
hantera denna typ av ärenden har vi nu i samarbete med Skatteverkets lokala servicekontor tagit fram en mall som är 
relativt enkel att använda. 
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. Under hösten har en inventeringsfas där alla 
verksamheter har haft möjlighet att anmäla önskemål om fortbildning. Några utbildningar har genomförts där vi 
deltar utan kostnad. 
 
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 har varit ute på remiss. Den 
regionala strategin har varit ute på remiss och har antagits och till den skall det lokala arbetet anpassas. 
 
Kultur- och integrationschefen är samordnare för landsbygdsfrågor och ett samverkansråd för landsbygdsfrågorna har 
bildats. Alla områden är representerade i rådet och i slutet av året genomfördes landsbygdskonferensen i 
Glommersträsk. En serviceplan  med handlingsplan har också tagits fram och skall antas av kommunstyrelsen. 
Arvidsjaur har gått med i två projekt med koppling till landsbygdsutveckling och bägge är beviljade. Dels är det 
”Smarta och hållbara byar” som är en förstudie och 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 och Storuman 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 som processledare 
i varje deltagande kommun skall leda arbetet som startades i november. 
 
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. 
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Ekonomi 
 

 

 
Redovisning per verksamhetsområde 

Vht Benämning Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 

036 Strukturåtgärder 0 109 -109  
038 EU-samordning 0 97 -97  
436 Lokala projekt 0 82 -82  
461 Kulturadministration 2 200 1 347 853  
462 Bibliotek 327 0 327  
463 Kulturprojekt 703 295 408  
465 Medborgarhuset 2 470 2 399 71  
471 Kulturverksamhet 0 7 -7  
691 Kulturskolan 2 820 3 457 -637  
 Summa 8 520 7 794   

 
Vissa projekt löper över årsskiftet och pengarna har flyttats till 2018. Tack vare projektpengar har många aktiviteter 
kunnat göras med extern finansiering och inte belastat den kommunala budgeten. Överföringar har ej gjorts till ANDT-
samordnaren och mötesplatsen på Humlan till en summa av 250.0 tkr, detta pga långtidssjukskrivning av kultur- och 
integrationschef och att bitr. slutade sin anställning vid årsskiftet och inga vikarier kunde tillsättas. 
 
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. 
 
I anslutning till översynen av förvaltningsorganisationen blir det förändringar inom kultur- och integration samt en 
pensionsavgång 180630. 
 
Ett allmänkulturellt utbud i en kommun kan av en del tyckas som onödigt och skulle kunna skötas av föreningslivet. 
Det är mycket som kan skötas av föreningarna men det behövs en fastare organisatorisk förankring och 
föreningslivet skall fungera och det sätt som vi arbetet på i vår kommun har varit effektivt och  
 
Medborgarhuset 
 
Verksamhet 
Medborgarhuset hyr/lånar ut lokaler och ger service till nyttjarna, allt från teknisk hjälp till möblering och visst stöd i 
planering av deras arrangemang. Föreståndaren ansvarar dessutom för allting runt biografen och dess verksamhet. 
Biografen har totalt haft 115 visningar, en färre än förra året. Besökandet är oförändrat jämfört med föregående år. 
Det är periodvis svårt att hitta lämplig personal som kan anställas för biografen. Två lokaler i föreningsservice har 
utrustats med nya möbler. 
 
Ett axplock av arrangemang 2017: 

 sex knattedisco för 6års -  åk 4 
 jazz- och swing afton med ABF 
 sex knattebio med biblioteket och barnkulturen 
 kulturläger för ungdomar 
 samiska Kyrkodagarna 
 sommarskola för nyanlända 

Ansvar 300 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 5 108 5 732 -624  
Verksamhet 3 123 2 721 402  
Internhyror 2 050 2 050 0  
Summa kostnader 10 280 10 503 -223  
Intäkter -1 760 -2 709 949  
Netto 8 520 7 794 726  



Arvidsjaurs kommun Årsredovisning 2017 
 Kommunstyrelsen 
 

 
Sida 29 av 78 

 Music Shuttle med privat aktör 
 mångfaldsveckan med flera aktörer 
 skyltsöndag tillsammans med Turistbyrån 
 modevisningar med SPRF 
 gratis sommarbio för barn och ungdom 
 E-sport tävling med E-sport föreningen och mötesplatsen Humlan 

 
Besökbio jan - dec 

 2017   2016   
 Antal förest. Besök Snitt/förest. Antal förest. Besök Snitt/förest. 
Kvällsfilm 80 3745 47 73 3408 47 
Matiné 21 1383 66 29 1716 59 
Dagbio 14 524 37 14 693 50 
Totalt 115 5652 49 116 5817 50 

 
Nyttjande 
Nyttjandet har ökat med över 25% och visar att lokalerna är en viktig resurs för att möjliggöra ett bra utbud för 
kommunmedborgarna. Statistiken visar att det i princip är alla kategorier som ökat sitt nyttjande men att kommunens 
egna verksamheter står för den största ökningen. 
 

Typ av förhyrare 2017 jan-dec 2016 jan-dec 
Antal 
nyttjande-
tillfällen 

Procent 
av 
totalen 

Antal 
nyttjand
e-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Egen verksamhet 168 14 158 18 
Studieförbund 81 7 41 4 
Pensionärsorganisationer 101 8 79 9 
Kommunal verksamhet 175 15 103 12 
Övriga 115 9 55 6 
Föreningslokaler, nb 566 47 448 51 
Totalt 1206 100 884 100 

 
Ekonomi 
Ett mycket bra år, intäkter högre än budgeterat, kostnaderna på bion högre än budgeterat.  Föreståndaren har själv 
arbetat mer på bio än tänkt, vilket beror på svårighet att få tag på timanställd personal. Detta ger lägre personal-
kostnader. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid samt timanställd personal till bion. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl. nyckeltal 
49 besökare i snitt på bio, målet var 50 personer. Målen med antal arrangemang klarades också med råge. 
Enkätunder-sökning på dagbion visar på nöjda besökare, under övriga synpunkter var det l önskemål om mer svensk 
film på pro-grammet, vilket tas i beaktande vid planering av utbudet. 
 
Framtiden 
Verksamheten bedrivs med besökarnas önskemål och behov i fokus men med blicken riktad mot framtiden. Med-
borgarhuset har under många år fungerat som en mötesplats och genomgått en större renovering/ombyggnad men 
hela tiden förändrats och förbättrats. I och med öppnandet för privat uthyrning samt fritt nyttjande av köket på 
entréplan har behoven förändrats och under 2018 ersätts kyl och frys i köket på entréplan. I samband med att 
sommarbion drar igång så kommer biljettpriset att justeras uppåt för att komma ikapp den höjda biomomsen som 
innebär en minskning av nettot på biografens intäkter. 
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Kulturskolan 
 
Verksamhet 
 

”Humlan” kallas den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. Här finns möjligheter att hålla på med kultur-
skolans utbud eller bara träffa vänner, fika, se på tv, lyssna på musik och spela spel. Verksamhetsmålet för den öppna 
mötesplatsen är att inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang 
och ansvarstagande, där ungdomarna ska få stöd att tillfredsställa sitt behov av trygghet, egen identitet, gemenskap, 
uppleva möjlighet att påverka, uppleva positiv förväntan och rättvisa, ta ansvar och uttrycka sig. Hur vi uppnår detta 
mäts i ett utvärderingsverktyg som KEKS tillhandahåller. På den öppna mötesplatsen vill vi också lyfta fram det 
informella lärandet och på så sätt stärka ungdomarna via ett utvärderingsmaterialet ELD (experience, learning, 
description). Personal från barn- och utbildning samt kultur och integration finns till hands kvällstid tillsammans med 
kulturskolans personal som erbjuder öppna kostnadsfria aktiviteter. Även visstidsanställd personal arbetar på 
Humlan vid behov. På Humlan kan man även möta andra vuxna, t.ex. personal från Arvidsjaurs församling, 
studieförbund, föreningar eller andra organisationer. Det erbjuds även vissa aktiviteter på Humlan under helger. Det 
kan vara föreläsningar, work-shops eller läger där man måste anmäla sig i förväg och ibland tillkommer en viss 
kostnad. Verksamheten på kvällstid riktar sig till ungdomar från 13 – 25 år; det som sker på dagtid riktar sig till 
kulturskolans målgrupper. Kulturskolan erbjuder idag många olika estetiska uttryck, bild, dans, E-sport, film, foto, 
instrument, musikal, podd, slöjd, sång, teater samt en kurs för unga med olika funktionsvariationer. Kulturskolan i 
Arvidsjaur samarbetar kontinuerligt med länets andra kulturskolor, både vad gäller nätverksgrupper, fortbildning, 
lägerverksamhet, gemensamma konserter och länsmusikgrupper. Vi samverkar också kontinuerligt med Västerbotten 
och har både nationella projekt och internationella. 
 
Händelser av betydelse 
Verksamheterna har en fokusgrupp med ungdomar både från mötesplatsen och kulturskolan. Gruppen ska 
säkerställa ungas delaktighet och inflytande i dessa verksamheter men ingår också i kommunens övergripande 
ungdomspolitiska arbete . Kulturskolan i Arvidsjaur säljer musiktjänster till kulturskolan i Arjeplog. Vi använder en 
programmjukvara, ett system vi har köpt av KEKS, www.thelogbook.eu  för att underlätta det dagliga arbetet och 
uppföljningen på mötesplatsen. Vi får också regelbunda fortbildningar och möjlighet till nationell och internationell 
samverkan via KEKS. Vi samverkar också med de nationella nätverken NUNI och SLUP, samt ett regionalt nätverk 
tillsammans med NLL och länets alla kommuner. Vi har gått med i Fritidsforum och fick i våras en utbildning i deras 
regi. Numera ingår vi också i nätverket Fryshusandan. Vi deltar i tre arvsfondsprojekt. Två projekt är via 
Kulturskolerådet ”Barn på flykt” och ”Sverige berättar” som är kopplade till ensamkommande/nyanlända barn och 
ungdomar. Det tredje är Ung scen norr, som handlar om att öka tillgängligheten och stärka delaktighet när det gäller 
teater för barn och unga i länet och specifikt lokalt. Vi ingår också i flera regionala projekt. Under läsåret deltar vi i 
ett nationellt SKL-projekt ”Mer för fler” tillsammans med biblioteket i Arvidsjaur och andra kommuner i Sverige. Vi 
jobbar med tjänstedesign för att bättre nå målgruppen 13-25 år. 
 
Ekonomi 
Högre kostnader för mötesplatsen eftersom våra ”samarbetsparter” inte längre kan samverka som det var tänkt med 
personal och istället överföring av pengar. Mötesplatsen måste hållas öppen så det har lösts. De pengar som skulle föras 
över, motsvarande 100% tjänst, ca 450.0 tkr, har inte kommit in från någon part och därmed har ett underskott 
uppståttt. 
 
En tjänst som ANDT-samordnare 25% har inte funnits i budget så ca 125.0 tkr har inte blivit överförda från vht 461. 
 
Kulturskolans lärare har varit delaktiga i Kultur i skolan där pengar kommer från staten, 25.0 tkr skulle förts över till 
kulturskolan men detta har inte gjorts p.g.a. ett missförstånd. Anledningen till att dessa två överföringar inte gjorts är 
långtidssjukrivning av kultur- och integrationschef och att biträdande slutade vid årsskiftet och inga vikarier har kunnat 
tillsättas. 
 
Personal 
Bitr. kultur- och integrationschefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar en nycirkus-
lärare/e-sport 25%, en sångpedagog 50%, en bildlärare 50%, en danspedagog/media 50%, en teaterlärare 20%, tre 
instrumentlärare på sammanlagt 305% (därav 55% tjänstledigt). Till viss del bekostas dessa tjänster med 
projektmedel. 
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Framtiden 
Socialtjänsten, barn- och utbildning samt integrationen finansierar personal á 25% vardera och deltar i regelbundna 
chefsträffar. Samverkan med andra förvaltningar sker enbart genom ekonomiskt bidrag till personal. Vi möter andra 
förvaltningar då vi tar egen kontakt, genom ANDT och barn- och ungdomsgruppen men den goda kunskap vi hade 
tillsammans runt ungdomarna då flera förvaltningar samverkade på mötesplatsen har gått förlorad. Det är svårt att få 
till en kontinuitet bland personalgruppen då vi har timanställda och personalen har inte heller den utbildningsnivå 
som vi kunde erbjuda inom förvaltningssamverkan. Förut hade vi t.ex. samtalsgrupper och det var fler som hade 
kunskap om ungdomarna från respektive arbetsplats för att kunna stötta dem på bästa sätt med våra olika 
professioner.  
Det gav kvalitet till verksamheten som vi inte kan uppnå idag. Flera förvaltningar har flaggat för att de inte kommer 
att ha råd att bistå ekonomiskt 2018. Hur vi då ska lösa personalförsörjningen vet vi inte. 
Vi erbjuder numera många olika ämnen och ger både terminskurser, tema- och kortkurser. Vi samverkar 
kontinuerligt över ämnesgränserna. Vi har 25% av unga mellan 9-19 år i vår verksamhet men nu är målet att nå flera 
åldrar. Därför kommer vår nästa satsning vara ett utbud även för de allra minsta. När det gäller mötesplatsen så 
jobbar vi vidare med att få stabilitet i verksamheten och arbetsgruppen då alla förvaltningar har flaggat för att de vi 
dra sig ur samverkan till 2018. Inget nytt politiskt beslut är dock taget. Genom Leader Lappland 2020 söker vi 3,5 
miljoner till ett e-sport-projekt i samverkan med kommunerna i Leader Lappland området. 
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301 – Biblioteket 
Verksamhet 
Bibliotekslag (2013:801) anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen ska 
varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Uppdraget är att: 

 vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning. 
 
De prioriterade grupperna i den nya lagen är: 

 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska, 
 nationella minoriteter. 

 
Grundläggande kvalitetskrav har införts när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster - det ska präglas 
av allsidighet och kvalitet. Samverkan poängteras i den nya lagen liksom ansvaret för de prioriterade grupperna som 
gäller för alla bibliotek. Biblioteksplaner skall finnas i varje region och i varje kommun. Arvidsjaurs kommuns 
biblioteksplan för 2018-2022 är under hösten antagen av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  
 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. På alla skolor finns 
skolbibliotek samt ett förskolebibliotek på den största förskolan. Genom avtal sköter folkbibliotekspersonalen alla 
skolbibliotek och ansvarar för inköp och utveckling i nära samarbete med skolorna. Tjänsten som barn- och skol-
bibliotekarie delas mellan skolan och folkbiblioteket. 
 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och ungdomar: 
Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse och därför ska biblioteks-
verksamheten ge alla barn tillgång till ordet, väcka läslusten och stimulera dem att själva uttrycka sina tankar och 
känslor i ord. Biblioteksverksamheten ska stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn redan från tidig 
ålder och aktivt verka för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen ålder. 
 
Biblioteket arrangerar olika aktiviteter för barn och deras föräldrar som skall locka till besök på biblioteket och in-
spirera till ökat läsande. ”Knattebio med knorr ”- sagostund följt av filmvisning, läsklubben ”Bokslukarna”, 
”Sommarboken”, pyssellördagar för att få in nya grupper i biblioteket, barnrytmik, bokutställningar, fredagsmys för 
riktigt små barn med föräldrar, bokpåsar för utlån på förskolor, boktoppen för 5-åringar, tomteinvasion, samisk 
sång- och berättarstund, bibliotekskunskap och författarbesök är exempel på dessa aktiviteter. Biblioteket samarbetar 
med BVC-sköterskan för att nå föräldrar till nyfödda barn, som erbjuds att komma in på biblioteket och hämta en 
bok till sitt barn. Nu kan vi även erbjuda föräldrarna en barnbok på fler språk än svenska. I brevutskick till 
föräldrarna infor-merar vi även om språkutveckling samt att nyblivna föräldrar bjuds in till en informationsträff om 
språkutveckling och läsning på biblioteket. Samverkan när det gäller dessa aktiviteter sker i första hand med skola 
och förskola, BVC samt församlingens barn- och föräldragrupper. I mars var Arvidsjaur värd för länets 
Barnbiblioteksforum med deltagare från hela länet. Bokutställningar och boktips skyltas kontinuerligt och man deltar 
också i regionala och nationella samverkansprojekt för barn och unga som stimulerar till läsande. 
 
I år anordnades läspepp och läslov istället för Barnboksveckor. Läspeppen förberedde läslovet genom att låg- och 
mellanstadiet bjöds in till aktiviteter på biblioteket. Temat var Harry Potter. Veckan efter läslovet bjöds förskolor och 
förskoleklass in till sagovandring på biblioteket. 
 
Läsfrämjande arbete för att öka läsförståelsen och tillgång till litteratur 
Larmrapporter visar att barn och unga har allt sämre läsförståelse och att detta redan nu visar sig på högskolorna, i 
det allmänna skolväsendet och bland en bred allmänhet. Ett samhälle med en stor grupp medborgare som inte 
behärskar språket i tal och skrift blir på sikt ett mycket stort problem och kommer att skapa nya typer av klassklyftor. 
Detta är också ett hot mot demokratin. 
 
Samarbetet med övriga bibliotek i Norrbotten garanterar en större tillgång till litteratur och andra medier. Genom 
den digitala katalogen kan låntagarna söka i hela Norrbottens bestånd, reservera och få levererat till sitt hembibliotek 
utan kostnad. Den som inte bor i tätort med bibliotek får sina medier levererade utan kostnad via postboken och kan 
söka och reservera genom katalogen på nätet eller genom att ringa biblioteket.  
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Inom länssamarbetet har biblioteken i Norrbotten arbetat i ett projekt för läsfrämjande arbete under åren 2015-2017. 
Projektet vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. 
Under året har biblioteket arrangerat bokcaféer, författarcaféer, föreläsningar, boksläpp, berättarkvällar och 
utställningar för att stimulera till läsning och besök på biblioteket. Biblioteket uppmärksammade även Samernas 
nationaldag den 6/2. Biblioteket har under hösten fördjupat samarbetet med kommunens samiska koordinator vilket 
bl.a. resulterat i en uppfräschad samisk avdelning (Sápmi) och ett antal inplanerade arrangemang med samisk karaktär 
2018.  
 
Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 
Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier i 
olika form för att göra information tillgänglig, även för den som har särskilda behov som t.ex. ett annat språk, olika 
typer av funktionsvariation eller ovana vid digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta 
eftersom grupperna är små, resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet till nytta genom att vi kan samordna och 
samnyttja våra olika resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs gemensamt. 
 
Händelser av betydelse 
Klartext/Dewey. För närvarande pågår en övergång på folkbiblioteken i landet från klassifikationssystemet SAB, som 
idag används på biblioteken i Arvidsjaur, till klassifikationssystemet Dewey. En del folkbibliotek använder sig även av 
Klartext. Biblioteken i Arvidsjaur har under året övergått till att använda klartext som klassifikationssystem för  
skönlitteratur för vuxna och under 2018 ska biblioteket ta ställning till om faktalitteraturen för vuxna ska ställas upp 
enligt Dewey eller Klartext. Arbetet är omfattande och väntas pågå under en lång tid.  
Läsfrämjandeplan. Biblioteken i Norrbotten arbetar för att samtliga kommunbibliotek ska ta fram en plan gällande 
bibliotekets läsfrämjande arbete. Arbetet med en läsfrämjandeplan för Arvidsjaurs bibliotek pågår och beräknas vara 
klar under våren 2018. 
Biblioteksplan 2018-2022 för Arvidsjaurs kommun är under hösten antagen av kommunfullmäktige. 
I mars arrangerade Arvidsjaurs kommunbibliotek, tillsammans med Regionbibliotek Norrbotten, ett 
barnbiblioteksforum för barnbibliotekspersonal från hela länet. 
I år anordnades läspepp och läslov istället för Barnboksveckor. Läspeppen förberedde läslovet v 44 och veckan efter 
läslovet fortsatte det läsfrämjande arbetet genom sagovandring för förskolor och förskoleklass. 
Biblioteket har under året haft investeringsmedel för att byta ut främst sittmöbler i biblioteket. 
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning av personalbudget bl.a. beroende på tjänstledigheter, VAB och sjukskrivningar. Lägre förbrukning 
även på verksamhet delvis beroende på förändringar av inköp och till viss del beroende på samarbetet i länet som gör 
att beståndet fyller låntagarnas krav på ett annat sätt. 
 
Personal 
På biblioteket arbetar en bibliotekschef, två bibliotekarier och tre biblioteksassistenter, totalt 5,55 tjänst (0,5 
bibliotekarietjänst betalas av skolan). Dessutom finns en konsumentvägledare som arbetar 20 %. 
 
Framtiden 
Efterfrågan av medier på andra språk och medier på lättläst svenska är fortsatt stor. Enligt bibliotekslagen är det 
kommunens ansvar att tillgodose försörjningen av medier på andra språk än svenska och biblioteket arbetar för att 
tillgodose dessa behov. Klartext/Dewey. Under 2018 ska biblioteket ta ställning om faktalitteraturen för vuxna ska 
ställas upp enligt Dewey eller Klartext. Arbetet är omfattande och väntas pågå under en lång tid. Läsfrämjandeplanen 
för biblioteken i Arvidsjaur beräknas vara klar våren 2018. Arbetet med att utveckla Bibblo.se fortsätter och under 
våren 2018 kommer hemsidan att uppgraderas till en ny portal.  Läslustfrämjandestrategi 2018 för biblioteken i 
Norrbotten har personer med funktionsnedsättning som främsta målgrupp. Biblioteket planerar för att även detta år 
lägga stort fokus på Läspepp och Läslov. Bokhyllorna på bibliotekets barnavdelning är gamla och inte längre säkra 
och stabila. Tack vare investeringsmedel är nya hyllor beställda och byte av hyllor planeras under våren. Ett fortsatt 
nära samarbete med förskolans personal, lärarna på grundskolan och specialpedagogerna är av högsta vikt för att på 
ett bra sätt kunna nå ut med lässtimulerande aktiviteter till barn och ungdomar för att på sikt kunna bromsa de 
sjunkande resultaten i läsförståelse bland våra elever. 
 
Statistik 
Under 2017 har 40986 medier lånats på biblioteken i Arvidsjaur, en ökning med 3 % jämfört med samma period 
förra året. Utlåningen av barnmedier har minskat med 8 % medan utlåningen av vuxenmedier har ökat med 22 %. 
Även utlåningen av AV-medier har ökat, en ökning med 23 %. Under 2017 har 30 758 personer besökt biblioteket i 
Arvidsjaur, en minskning med 11%.  
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har minskat med 6% jämfört med 2016. Även utlånen på Fridhemsskolan 
har minskat (-23%). Däremot har utlånen på Sandbackaskolan ökat med 12%. 
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Biblioteken i Arvidsjaurs kommun    

 
 
Antal lån Antal lån Förändring 

Media 2016 2017  i  % 

Böcker, barn 26 095 23 996 -8% 

Böcker, vuxna 10 478 12 806 22% 

AV-medier 3 390 4 184 23% 

Totalt 39 963 40 986 3% 
 

Biblioteksstatistik för Arvidsjaurs skolor 2017    
        

Skola Utlån Utlån Förändring 
Antal 
elever Lån/elev 

Antal 
böcker Bok/elev 

 2016 2017      
Fridhem 1 176 906 -23% 217 4,2 2 826 13,0 
Ringel 8 699 8 188 -6% 415 19,7 5 861 14,1 
Sandbacka 2 632 2 960 12% 418 7,1 7 764 18,6 
Totalt 12 507 12 054 -4% 1 050 11,5 16 451 15,7 

 
Ansvar 301 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 2 626 2 373 253   
Verksamhet 242 408 -166   
Internhyror 453 453 0   
Summa kostnader 3 320 3 234 86   
Intäkter -220 -149 -71   
Netto 3 100 3 084 16   

 
Arvidsjaurs konsumentvägledning 2017 
 
Konsumentvägledningen har under verksamhetsåret 2017 haft som mål att hantera inkommande ärenden från kom-
munmedborgarna. Det har rört sig om 31 ärenden vad gäller klagomål och 6 ärenden vad gäller förfrågningar. Två 
frågor från näringsidkare har behandlats, ett klagomål och en förfrågan, i övrigt är samtliga enskilda konsumenter. 
Ett ärende har avvisats eftersom det gällde ett köp mellan privatpersoner. Totalt antal kontakttillfällen som gjorts är 
96 till antalet. 
 
Statistik har förts i konsumentverkets statistikprogram Konstat. Inga egna statistiska undersökningar har gjorts. Till 
viss del har konsumenterna återkommit till konsumentvägledaren med återkoppling om hur det gått med deras 
ärenden, men i de flesta fall inte. Några ärenden har konsumenterna valt att ta vidare till Allmänna 
reklamationsnämnden. 
 
Konsumentvägledaren har hållit ett föredrag om konsumentvägledningens roll och allmänt om konsumentfrågor för 
en skolklass. Detta efter lärarens förfrågan. Det har i övrigt inte ingått i konsumentvägledarens arbetsuppgifter att ha 
någon fokus på utåtriktad verksamhet under 2017. Detta enligt tidigare direktiv från kommunledningen. 
Konsumentvägledaren har även haft utåtriktad verksamhet vad gäller annonsering i den lokala annonstidningen, 
Kommuninformation – tidningen som skickas ut till hushållen i kommunen och via konsumentvägledningens 
hemsida på arvidsjaur.se. 
 
Händelser av betydelse 
Konsumentvägledning. Sedan 2016 ansvarar biblioteket för kommunens konsumentvägledning och sedan april 2017 
har vi en konsumentvägledare anställd på 20 %. I och med detta har konsumentvägledningens arbetstider 
strukturerats upp till två halvdagar. Konsumentvägledningen har telefontid fyra timmar/vecka. Det är även möjligt 
att e-posta till ärende till konsumentvägledningen. 
 
Framtiden 
Mål- och handlingsplan. Konsumentvägledningen har inför 2018 tagit fram en mål- och handlingsplan för verksam-
heten. Enkät. För att få en bild av hur verksamheten upplevs av konsumenterna kommer en enkät skickas ut till de 
personer som använt sig av konsumentvägledningens tjänster. 
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360 – Integration (Mottagande av ensamkommande barn) 
 
Verksamhet 
Verksamheten minskade under 2017 från tre HVB-hem till ett, som vid årsskiftet 2017-2018 går över till stödboende.  
Migrationsverket hade som mål att alla ungdomar som kom 2015 skulle få sina ärenden prövade senast 2017, men 
detta har inte uppfyllts till fullo. På boendena har vi TUT, PUT, avslag och åldersuppskrivningar samt de som ännu 
inte är prövade. Flera ungdomar har redan flyttat till anläggningsboenden. Vi har också haft några familjeåterföre-
ningar.  Det finns en uppenbar migrationsstress hos ungdomarna men läget är ändå lugnt. Mycket tid har lagts på att 
skapa bättre struktur och kvalitetsdokument i verksamheten under året men detta har samtidigt försvårats att stora 
omorganisationer. Vi har utarbetat tydligare direktiv kring samverkan 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 kontakt-
personerna, husmöten, inflytande över aktiviteter, 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 
själv-klart i de få träffar som överförmyndaren bjuder in till. 
 
Händelser av betydelse 
Migrationsverket har under 2017 sagt upp avtalet om mottagande av ensamkommande barn. Barn i HVB-hem får 
numera 1350 kr/dygn och barn, medan ensamkommande flyktingbarn som är inskrivna i skolan och är inskrivna på 
stödboende får 750 kr/dygn och barn. Dessutom utgår en schablonersättning på 52.000 kr per barn, vilket är hälften 
av vad som tidigare har utgått i ersättning. Uppsägningar och flytt av lokaler har påverkat hela verksamheten. Det har 
hela året funnits en oro hos både personal och ungdomar, men samtidigt har verksamheten fungerat väl. Ledningen 
har under året försökt att ha en transparens gentemot personal, politiker, andra förvaltningar och till viss del ung-
domarna i alla frågor som rör verksamheten. Under sommaren erbjöd vi lovskola med ekonomisk ersättning från 
Skolverket (samverkan barn och utbildning) samt studieresor med ersättning från Länsstyrelsen. Lovskolan och 
utflykterna slog väl ut och uppskattades hos såväl ungdomar, gode män som personal. Dessutom har vi haft flera 
kulturprojekt där ensamkommande/nyanlända har varit målgruppen, både själva och tillsammans med andra i 
intergrationssyfte. Vi hade också fadderfamiljer under sommaren. De bjöd in två ungdomar var till sina hem vid tre 
tillfällen. Tyvärr fick vi inte familjer till alla men de ungdomar med störst behov valdes ut. Sommarvikarier som själva 
har varit ensamkommande hade särskilt ”broderligt” ansvar för tre till fyra ungdomar var under hela sommaren för 
att stötta dem lite extra att komma in i samhället. Idag handlar och lagar ungdomarna sin egen mat för att vi bättre 
ska tillmötesgå en pedagogisk handledning.  
 
Ekonomi 
 

Ansvar 360 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 11 888 12 912 -1 023   
Verksamhet 4 440 3 803 632   
Internhyror 0 0 0   
Summa kostnader 16 329 16 715 -386   
Intäkter -32 663 -30 702 -1 962   
Netto -16 335 -13 987 -2 348   

 
Intäkterna har varit mycket svåra att beräkna i och med de ändrade ersättningsregler som Migrationsverket beslutat 
om men en återhållsam inställning, avveckling av boenden och personal har gjort att verksamheten har ett positivt 
resultat. Till detta bidrog också den interna ersättningen på drygt 2.000 tkr som flyttades från 18+ till HVB. 
 
Personal 
Under året har antalet anställda minskats från 22 till 10 anställda. Fyra till är uppsagda. Flera av de som blev 
uppsagda har omplacerats i annan kommunal  verksamhet. Verksamheten har under året haft en boendechef 100% 
samt bitr. kultur- och integrationschef 40%. 
 
Framtiden 
De som fyller 18 år innan de har fått uppehållstillstånd kan erbjudas att stanna på orten. Enligt fördelningsnyckeln 
får kommunen ca 327.000  kr för detta. Politikerna har beslutat att denna summa inte får överskridas och att social-
tjänsten beslutar vilka som kan komma att beröras av detta. Hitintills har en ungdom tagit del av detta. Det har 
funnits en oro bland personal om ytterligare framtida uppsägningar då vi till hösten 2018 inte kommer att ha så 
många ensamkommande ungdomar kvar på stödboendet Korpen som fyller 18 år. 
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370 - Resurscentrum inkl. 18PLUS och Flyktingmottagning 
 
Verksamhet 
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa sysselsättning för 
arbetslösa, och då särskilt för de som av någon anledning står långt från arbetsmarknaden. Det kan finnas många 
anledningar till detta, man kan vara utlandsfödd, 55+ eller ha någon form av funktionshinder, intellektuella, fysiska 
eller psykiatriska och neuropsykiatriska. Detta gör att gruppen kräver extra insatser när det gäller utbildning, stöd av 
olika slag eller helt enkelt ett anpassat arbete. 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 
närings-livet 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 arbets-förmedlingen 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 verksamhet 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. 
 
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. 
Kommuntalet för 2017 för mottagande av nyanlända flyktingar var 31och dessa har tagits emot. Dessutom har 10 
EBOs (som har kommit hit på egen hand, ej anvisade från asylboende) samt 13 anhöriginvandrade slussats genom 
mottagningen. 16 kvotflyktingar (räknas in i kommuntalet) 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 
kvotflykt-ingar.77 personer var inskrivna i etableringen vid årets slut och detta ger oss en intäkt utifrån 
Migrationsverkets regler. 
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 kontinuer-
ligt 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 
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Vid årsskiftet hade man 15 inskrivna i verksamheten som har sina lokaler på Resurscentrum. Under året har 9 ung-
domar skrivits ut från 18 Plus-verksamheten. Två av dessa i samband med att de fyllt 21 år, 3 stycken på grund av 
återförening med familj, 1 efter att före 21-årsdagen ha tagit gymnasieexamen och därefter fått arbete och egen 
försörjning och 2 efter att ha flyttat till annan kommun. 
 
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.  
 
Anställningar och praktik med lönestöd 
Skyddat arbete(OSA) 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 7 
personer på hel- eller deltid anvisats till OSA-anställning och av dessa går en vidare till en anställning på Samhall och 
en till arbete hos Arvidsjaurs Församling. Extratjänster är en ny anställningsform där i princip hela lönesumman 
kommer från staten och kan erbjudas nyanlända eller den som står mycket långt från arbetsmarknaden. På RC är tre 
sådana placerade; i kaosstyrkan, tvätteriet och bassängen. Instegsjobb är enbart avsett för nyanlända och ska ge 
möjlighet att träna språket samtidigt som man arbetar, fem personer är anvisade på RC och inom annan kommunal 
verksamhet. Förutom dessa finns anställning med lönebidrag som några av handledarna är anställda med. 
 
Behoven av att få ut personer ökar hela tiden och här är samverkan med AF viktig eftersom målgruppen tyvärr ökar 
och blir mer komplex. Fler och fler behöver komma ut i praktik, extratjänster och ATH (arbetsträning med hand-
ledning). Antalet som gör praktik på alla arbetsplatser på Resurscentrum; cafeteria, tvätt, snickeri och kaosstyrkan har 
ökat under året. Tanken är att ta fram en plan tillsammans med AF för att på bästa sätt få ett flöde av praktikanter, 
där man är inne ett antal veckor, kollar tidspassning, arbetsförmågan, hur man jobbar i grupp osv för att sen gå 
vidare till en "skarp" praktikplats inom kommunen eller privat sektor. RC får inte bli en förvaringsplats utan 
”kraven” skall vara tydliga och anpassade till varje persons förmåga och behov. 
 
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. 
 
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. Under året har 16 unga varit placerade i KAOS. 
 
Bilpoolen 
Inventeringen visade att det är ett 30-tal bilar som behöver återkommande tillsyn och service, däremot har ännu inga 
bilar anvisats för samordnat nyttjande. Det har även varit en del problem med tillgängligheten för att genomföra 
service, tex för hemtjänsten som är ute i princip jämt. Tanken är att kunna systematisera detta så att man hittar 
luckorna och kan utföra sitt uppdrag. Den person som var tillgänglig för bilvård fick ett annat arbete i slutet av året 
och just då fanns ingen lämplig person att sätta in. I början av 2018 finns en person och förhoppningen är att den 
systematiska genomgången av kommunbilarna kommer igång. Det finns mycket pengar att vinna på detta men det 
finns ett motstånd inom organisationen att tillgängliggöra ”sina” bilar för gemensamt nyttjande och därmed börja 
planera sitt behov av bil i tjänsten. 
 
Tvätten 
Tre deltagare med en handledare finns just nu anvisade för tvätten som har ökat i omfattning under hösten. Man 
tvättar personalkläder till Ringelsta och Länsmansgården, samt patienters privata kläder samt sängkläder, handdukar 
m.m. till Bryggan. På sikt kommer troligen all tvätt från kommunens äldreomsorg att tvättas här men det tas i olika 
steg. Det är betydligt mer effektivt att personer som har anställningsstöd eller praktik sköta kommunens egen tvätt 
än vårdutbildad personal.   
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Cafeterian 
I samband med att Region Norrbotten flyttade sin entré och all sin verksamhet till den ”gamla” entrén blev förut-
sättningarna för DHR att driva caféet helt förändrade och de tog kontakt med kommunen för att höra om vi ville ta 
över verksamheten. Efter att offentligt ha annonserat ut möjligheten att driva detta fanns ett par intressenter som 
anmälde sig men eftersom det var svårt att se bärighet med så låg omsättning blev det inte aktuellt med någon extern 
aktör. Beslutet blev att driva ett personalfik med personal som har lönestöd eller praktikplats. Det har varit mycket 
praktiska frågor som dykt upp och det är inte helt utan komplikationer med denna drift. Personalen i huset är glada 
och nöjda och verksamheten kommer att bära sina egna kostnader när allt praktiskt nu är ordnat. 
 
EU-projekt 
RC driver och deltar dessutom i ett antal EU-projekt. Under 2017 har följande projekt varit aktuella: 
 
Volontärprojekt  
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 
ung-domsgrupper som kommer till Arvidsjaur ska få en trivsam och innehållsrik vistelse i vår kommun. 
 
Inkommande grupper 
Under 2017 hade vi besök av sammanlagt 94 ungdomar och ledare framförallt från Tyskland men också från 
England, Frankrike 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. En del ungdomar har också praktiserat på olika 
lokala företag med ett bra resultat där både ungdomarna och de involverade företagen var mycket nöjda med utfallet. 
Flera av tidigare deltagare har återvänt hit under året för att uppleva Arvidsjaur igen. 
 
Grupper ut 
Under 2017 har vi skickat iväg 9 ungdomar till vår partner i Tyskland via projektet KOFA. Väldigt viktig resa för en 
skör målgrupp. 
 
KOFA - Kompetens för alla 
Projektet 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 eller en utbildning som på sikt ger arbete. Vi erbjuder insatser som praktik, 
språkstöd, prova på studier och subventionerad anställning. Till den 31 december 2017 har 32 deltagare varit 
inskrivna i projektet. 20 deltagare är utskrivna från projektet varav 12 har gått till arbete, 2 till studier, 2 har flyttat och 
4 har gått till annat. Vi arbetar med 12 till 15 deltagare per månad. 
 
Under 2017 har undervisning i svenska genomförts med ett 10-tal utrikesfödda inom ramen för projektet KOFA. 
Syftet har varit att stärka elevernas förmåga att uttrycka sig på svenska och därmed förbättra deras möjligheter att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Deltagarna har haft olika skolbakgrund alltifrån nästan ingen till kortare 
universitetsstudier. Undervisningen har fokuserat på tre områden anpassade till den nivå där deltagarna befinner sig. 
 
Inom ramen för projektet är ett uppdrag att involvera andra parter som till exempel en folkhögskola. Vi har fått 
förmånen att samarbeta med Älvsbyns 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 har fullgjort grundskolan och en studiemotiverande folkhögskolekurs. Deltagare har fått stöd med det 
praktiska inför körkort som körkortstillstånd, handledarbevis, kontakt med hälsocentral, transportstyrelsen, stöd med 
teori och att få hjälp med anpassade prov. Många motiverande samtal genomförs också som ett stöd för den 
personliga utvecklingen. 
 
Händelser av betydelse 
I början av året flyttades nästan all verksamhet till f.d. 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 har undersökts och det finns ett bra och 
mindre alternativ som kan hyras från energibolaget. 
De nya lokalerna har blivit ett lyft för verksamheten och i samband med flytten har namnet bytts från IDEUM till 
Resurscentrum. 
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Ekonomi 
 
Ansvar 370 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 7 940 9 161 -1 221   
Verksamhet 5 847 5 099 748   
Internhyror 794 794 0   
Summa kostnader 14 581 15 054 -473   
Intäkter -13 404 -16 341 2 937   
Netto 1 177 -1 287 2 464   

 
När budget gjordes var budskapet att flytt skulle ske vid årsskiftet och vi räknade med att få igång de nya verksam-
heterna med tvätt, cafeteria och bil pool 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. Budget-
förutsättningarna blev svåra för socialnämnden så man drog tillbaka väldigt mycket av det vi planerat för. Därav har 
vi inte klarat budgeterade intäkter. Flyktingmottagningen och 18PLUS-verksamheten redovisar överskott på helår 
trots att fördelning av intäkter med drygt 2000.0 tkr gjorts till HVB-hemmen. 
 
Personal 
Fem personer, 4,5 tjänst, som handledare förutom de som anställs med lönestöd eller i projekt, svarar för verksam-
heten 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 arbets-
marknaden. Man räknar med att en person som inte kommer in på arbetsmarknaden och på så sätt hamnar i utan-
förskap kostar samhället ca 500.0 tkr/år så då är det lätt att räkna hem vinsten på tex de tolv som skrivits ut från 
KOFA och är i utbildning eller arbete. 
 
När det gäller flyktingmottagandet har kommuntalet gått ner från 31 till 13 för 2018 och antalet inskrivna på 18PLUS 
är helt beroende av hur uppehållstillstånd beviljas de asylsökande ensamkommande barnen. Vi vet att det minskar 
kraftigt på HVB-numer stödboendet där många får avslag och endast ett fåtal har fått PUT/TUT. 
 
Ett nytt ESF projekt kommer att sökas tillsammans med bl a Piteå kommun och Skellefteå kommun och i det 
projekt-et kommer en transnationell del att vara med och RC Arvidsjaur kommer att vara ansvariga för den delen. 
Våra part-ners i Europa, främst i Tyskland och England söker nya ungdomsprojekt under våren 2018 och kommer, 
om ansök-ningarna blir beviljade, att skicka ungdomar till oss fortsättningsvis. Antal deltagare per år som besöker oss 
kommer att snitta ungefär som utfallet för 2017. 
 
Vi ansöker om ett nytt EU-projekt där fokus ligger på stötta ungas entreprenörskap. Projektet kommer att styras från 
Holland och vi är enda partnern i Sverige. Andra länder är Rumänien, Spanien och Grekland. Ansökan inlämnas 18 
mars och förväntas starta  1 September 2018. 
 
Ungdomspolitiken i Arvidsjaur 
 
Verksamhet 
 
Frågor som rör barn och ungdomar är ett av kommunens prioriterade övergripande mål Kommunen har antagit en 
kommunövergripande handlingsplan och ett årshjul för att planera och strukturera upp arbetet med ungas inflytande. 
Det viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället där de har möjlighet till inflytande i frågor som de själva 
prioriterar. 
 
Referensgrupper är elevråden och kulturgrupperna på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan, mötesplatsens/kultur-
skolans elevgrupp samt en föreningsgrupp: I år har det varit särskilt svårt att få till en grupp för ensamkommande 
/nyanlända ungdomar samt en för unga 19-25 år. Alla grupper har dock nyanlända representerade, men unga vuxna 
är en utmaning att nå. Varje grupp ska ha en ansvarig vuxenstödjare. Gymnasiet saknar idag detta. 
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Barn- och ungdomsgruppen, en sektorsövergripande grupp, har haft sex regelbundna träffar under 2017 och ligger 
under hälso- och trygghetsrådet. Fem av gångerna har vi delat in gruppen i två separata grupper där ena gruppen har 
ansvarat för demokratifrågor medan den andra gruppen har ansvarat för hälsorelaterade frågor. 
 
”Dialog- och demokratidagen” genomfördes 1/3 tillsammans med ungdomar 13-25, politiker och tjänstemän. 
Föreläsare var Siavosch Derakhri, Lovisa Karlsson ”LakiDoris” och ansvarig för dialogkaféet och eftermiddagens 
utbildning för fokusgrupperna var Victor Ganguly. 
 
Förut deltog politiker och tjänstemän vid elevluncher på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Dessa skulle ersättas 
med träffar organiserade av skolorna och samhällskunskapslärarna själva. Detta har inte genomförts. Även en träff 
där alla fokusgrupper ska träffas under hösten har uteblivits. 
 
Styrgruppen ska träffas fyra gånger per år där även unga från referensgrupperna och till exempel skolledarna finns 
representerade vid behov. Detta har inte genomförts på flera år och är en stor brist. 
 
Kommunens olika verksamheter har förut valt ut kontaktpersoner som barn och unga enkelt kan vända sig till. Detta 
har försvunnit i och med den nya hemsidan och måste åtgärdas. Styrgruppen bör ta ställning till om nya kontakt-
personer ska utses och vilka de ska vara. Det måste också tydligt bestämmas vem som ska ansvara för UNG-portalen 
på hemsidan. 
 
Kultur och integration har en Facebook-sida, UNG I Arvidsjaur, som syftar till att informera om barn- och 
ungdomskultur samt frågor som rör delaktighet och inflytande. 
 
Arvidsjaurs kommun ingår i två nationella nätverk – SLUP (chefsnätverk för Strategiska frågor kring Lokal 
Ungdoms-Politik) och NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande).  
 
NLL har tagit initiativet till ett regionalt nätverk för Ungas delaktighet där Arvidsjaur numera ingår. Det har varit två 
träffar under året. Det finns funderingar på att göra LUPPEN tillsammans inom regionen för att avlasta 
kommunerna. Planerna är att denna ska genomföras under hösten 2018 för åk 8, åk 2 och gruppen 19-25 år. 
 
Arvidsjaur har två platser i Kulturdivisionens länsungdomsråd, LUR, i NLL:s regi. Dessa ungdomar ingår även i 
Barents styrelse och genomförde, tillsammans med BRYC, det årliga evenemanget den 30/11-3/12 i Arvidsjaur. 
Ungdomarna ska ha en stor eloge för detta. Förhoppningsvis kan vi ta tillvara på deras engagemang och inspirera fler 
unga att engagera sig i regionen och i norden. 
 
Checklista till politiker och tjänstepersoner ska gås igenom inför alla beslut: På vilket sätt berör det här beslutet barn 
och ungdomar? Hur gör vi för att få reda på de ungas åsikter? Vad gör vi med deras åsikter – och hur återkopplar vi 
till ungdomarna? Detta kan bli bättre och mer seriöst om det även finns en instruktion hur detta ska genomföras. 
 
Händelser av betydelse 
Barnkonventionen föreslås bli lag 2018. Det innebär att den ska inkorporeras i kommunens arbete. Det är därför 
oerhört viktigt att vi hittar en form för kommunens arbete där barnkonventionen beaktas i alla frågor och av alla 
politiker och tjänstepersoner. Arvidsjaurs församling har ett arbetssätt för detta som skulle kunna kopieras. 
 
Ekonomi 
Det ungdomspolitiska programmets finansiering måste ses då andra förvaltningar dragit sig ur det ekonomiska 
samarbetet trots KF’s beslut. 
 
Framtiden 
I den nya handlingsplanen så är det tillagt att alla fokusgrupper ska träffas en gång per termin. Tanken är att 
ungdomarna själva ska bestämma i vilken form detta blir – ungdomsråd, ungdomsting eller någon annan form och 
de ska också besluta om de vill organisera sig mer formellt. Ungdomarna behöver ett bättre stöd för att genomföra 
detta. Att se unga som en viktig resurs måste bli en viktig fråga för alla och prioriteras i alla förvaltningar om 
ungdomspolitiken i Arvidsjaur ska utvecklas framöver. Det är viktigt att det inte behandlas som en kulturfråga. 
Ledningsgruppen bör vara drivande i detta om det ska bli en kvalitetsförbättring. 
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116 Fritid Gielas 
 
Verksamheten 
Fritid innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sim- och sporthall. Anläggningarna är Ringelhallen och Ringel-
vallen 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  
Ett nystartsjobb har på grund av ändrad lagstiftning avslutats under perioden.  
 
Ekonomi 
 

Ansvar 116 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 3 343 2 636 707 2 976 
Verksamhet 1 785 1 448 337 1 288 
Internhyror 4 057 4 485 -428 4 074 
Summa kostnader 9 185 8 569 616 8 338 
Intäkter -956 -526 -430 -1 271 
Netto 8 229 8 043 186 7 067 

 
Intäkterna ger ett underskott gentemot budget. Detta var prognostiserat och beror främst på den nya momslag-
stiftningen på badentréer, där moms lades på medan priserna ut till kund inte ändrades på grund av färre öppetdagar. 
En annan orsak till att intäkterna blev mindre än budgeterat är att bidraget för nystartsjobbet blev halverat då det 
avslutades i juni. Verksamhetskostnaderna har givit ett överskott gentemot budget. Personalkostnaderna ger ett 
överskott gentemot budget. Detta beror främst på att en anpassning av personalstyrkan vid Centrumbadet har gjorts. 
En annan anledning är att budgeten för städning av lokaler på 428 tkr, som skulle ha flyttats till budgeten för 
internhyror, fortfarande ingår i personalbudgeten. Tidigare hade Fritid hand om städningen genom anställd personal, 
men nu utförs städningen av fastighetskontoret som internfakturerar detta som en del av internhyran. Därför 
överstiger även kostnaderna för internhyrorna med 428 tkr gentemot budget. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består numer av fyra badmästare. Den totala sjukdomsfrånvaron vid Centrumbadet 
och anläggningar har under år 2017 varit 3,46 %.  Detta beror främst på att anläggningssidan har haft en långtids-
sjukskrivning.  
 
Framtiden 
En ny ismaskin måste införskaffas inom något år. Den befintliga är gammal och det finns nästan inga reservdelar att 
få tag på längre.   
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts kontinuerligt under 
hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
 
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 4,2 
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Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. De allra 
flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra badupplevelse. Det lägsta betyget har 
omklädningsrummens standard fått.  
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad under vårterminen. 
82 stycken fria bad har nyttjats.  
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Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. Det vill säga skade-
avhjälpande och brandförebyggande verksamhet. Räddningstjänsten har också ansvar för tillsyn 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 upprycknings-
arbete 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 
 

Ansvar 111 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 4 750 6 025 -1 275 2 861 
Verksamhet 1 311 1 823 -512 1 828 
Internhyror 951 951 0 482 
Summa kostnader 7 012 8 799 -1 787 5 171 
Intäkter -370 -149 -221 -18 
Netto 6 642 8 650 -2 008 5 153 

 
Räddningstjänsten har ett underskott på 2 Mkr. Verksamheten förefaller 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 
brandföre-byggande arbetet. 
 
Framtiden 
Att få struktur och rätsida på det brandförebyggande arbetet vad gäller skriftliga redogörelser och tillsyn 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. 
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2017 

 
(Ansvar 113, 118, 641, 661, 681) 
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Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella 
kostnader och intäkter 
 

 Budget Utfall Årsavvikelse Utfall  

  2017 2017   2016 

CAMP GIELAS      

Kostnader 8 965 8 411  554 8 465 

Intäkter -8 550 -8 661  111 -8 050 

NETTO 415 -250 665 415 
 

  

  
 AVFALLS 

ENHETEN 
  

Kostnader 10 087 9 698  389 10 118 

Intäkter -10 769 -10 865  96 -10 920 

NETTO -682 -1 168 485 -802 
      

VA-ENHETEN      

Kostnader 12 511 13 245 -734  13 663 

Intäkter -14 849 -15 617 768  -15 376 

NETTO -2 338 -2 372 34 -1 713 
    

STADSNÄT   

Kostnader 3 450 4 020 -570  4 049 

Intäkter -1 800 -3 140 1 340  -2 780 

NETTO 1 650 880 770 1 269 
 

     

TRAFIKSKOLAN     

Kostnader 470 1 203 -733  1 230 

Intäkter -320 -482 162  -482 

NETTO 150 721 -571 748 

          

TOTAL -805 -2 189 -1 383 -83 
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113 - 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 håller 
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 vinterns biltestsäsong. Detta är 
väldigt tråkigt och gav mindre stugintäkter än vanligt. Camp Gielas har dock glädjande några flera nya kunder från 
biltestindustrin.  
 
År 2017 erbjöd inte någon gynnsam campingsommar. Det var kallt och mycket regn. Trots detta så blev det rätt bra 
beläggning. 
 
Hösten erbjöd en mycket tidigt vinter som blev gynnsam för Camp Gielas. Många träningsläger har glädjande nog 
förlagt sitt boende vid anläggningen. 
 
Nya brandlarm har installerats i både sporthall- och stugby. Detta kommer att ge hela anläggningen ett mycket bra 
och säkert brandskydd.  
 
Ekonomi 

 
Verksamhetskostnaderna ger ett överskott gentemot lagd budget. Detta beror främst på att mindre inköp av varor 
och förbrukningsinventarier har behövts. Det är affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare 
inte har påverkat verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med cirka 1,3 mkr för år 2017. Camp Gielas 
totala intäkter ger ett överskott mot budget. Camp Gielas gör en nettovinst med 663 tkr mot budget. Detta beror på 
att kostnaden för driftbidraget som betalats ut till entreprenören som driver Vittjåkk har belastat Camp Gielas 
resultat under hela året, men sedan tagits bort från Gielas nettoresultat vid bokslutsarbetet. Personalkostnaderna ger 
ett överskott mot budget. Detta beror främst på att beläggningen har varit något mindre under vinterns biltestsäsong 
och anpassning av extrapersonal har gjorts efter detta. Camp Gielas fick även stöd för personal i form av ett så kallat 
nystartsjobb samt ett lönebidrag. 
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av 2,75 receptionister, två lokalvårdare, en pistör, en anläggningschef och en verk-
samhetschef som delas med Fritid. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Under år 
2017 är sjukfrånvaron 0,76 %.  
 
Framtiden 
Under sommaren planeras det att byta tak på de sista byggnaderna vid Camp Gielas anläggning. Stuglägenheternas 
badrum ska renoveras allt eftersom verksamhetens ekonomi tillåter. 
 
En anställd med lönebidrag kommer att gå i pension till hösten. Detta innebär att lönekostnaden för den tjänsten 
kommer att öka med cirka 200 tkr. 

Ansvar 113 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 4 626 4 270 356  
Verksamhet 4 339 4 144 195  
Internhyror 0 0 0  
Summa kostnader 8 965 8 411 554  
Intäkter -8 550 -8 661 111  
Netto 415 -250 665  
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Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkomande fakturor har genomförts kontinuerligt under året. 
Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
Stugby och camping 
Camp Gielas har under sommar och vinter 2017 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas 
subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, 
campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. 
Medelvärdet för åren visas nedan: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sommar 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 
Vinter 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 mer tillfredställande för varje år enligt Camp 
Gielas gäster. Detta antas bero på att en standardhöjning håller på att genomföras. 
 
Träningsläger längdskidor 
Camp Gielas har under november och december 2017 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts 
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid anläggningen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, 
kvalitet på skidspår, matens kvalitet samt aktivitetsutbud i Arvidsjaur. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa 
betyg. Medelvärdet för året visas nedan: 
 

 2016 2017 
Vinter 4,5 4,5 

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid 
analysering av enkäterna framkom det även att träningslägren är nöjda med standarden på boendet, kvaliteten på 
skidspåren samt de måltider som har levererats. Glädjande är också att aktivitetsutbudet i Arvidsjaur upplevs som 
bra. 
 
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.  
 
Gästnätter 

 År 2016 År 2017 
Antal gästnätter i stugor 21 580 21 240 
Antal gästnätter i camping 40 132  40 189 
Totalt antal gästnätter 61 712 61 429 
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RESULTATRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 

   

  2017-01-01-      2016-01-01-      
 

 tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 
      

Rörelsens intäkter m.m.    

 Förbrukningsavgifter  2 339 255 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 242 
0 

368 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag  15 8 

 Sidoordnade intäkter  6 065 8 578 

Summa intäkter 1 8 661 9 209 

     
Rörelsens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -507 -873 

 Tjänsteköp   -3 634 -3 239 

 Personalkostnader   -4 270 -3 981 

 Av- och nedskrivningar 2 -1 093 -1 098 

 Övriga rörelsekostnader  0 -137 

 Sidoordnade kostnader  0 0 
Summa kostnader   -9 504  -  9 328 

     
Rörelseresultat  -843 -119 

     
Resultat från finansiella investeringar    

     

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -193 -296 

     
Resultat efter finansiella poster  -1 036 -415 

     
     

     

     
ÅRETS RESULTAT  -1 036 -415 
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BALANSRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 
 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2017-12-31 

 
2016-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar 4   
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  12 022 11 079 
 Inventarier, verktyg och installationer  568 548 

   12 590 11 627 
     

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  12 590 11 627 

     
Omsättningstillgångar    

     
Varulager m m    

 Förråd  0 0 
     
Kortfristiga fordringar    

 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 
 

 157 
0 

0 
0 

Kassa och bank 
 

                                    11 0 

Summa omsättningstillgångar  168 0 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  12 758 11 627 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

     
Eget kapital   -3 699               -3 951 
Årets resultat 
 

 -1 036                  -415 

Summa eget kapital  -4 735               -3 699 
     

Långfristiga skulder 5    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun  12 590 11627 
 Investeringsbidrag  173 0 

 
Summa långfristiga skulder  12 763 11 627 

     
Kortfristiga skulder 6   

 Leverantörsskulder  514 482 
 Övriga skulder  139 169 
 Avräkning mot kommunen  4077 3 008 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 
0 40 

Summa kortfristiga skulder  4 730 3 699 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 758 11 627 
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Not 1 a Intäkter 
 
Camp Gielas per verksamhet 
 

2017-01-01 – 2017-12-31 tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Stugby 

     415  413 414  412  411  

Rörelsens intäkter m.m.         

Förbrukningsavgifter 2 339 1 131 269 101 110 728 

Bidrag 242 0 0 0 0 242 

Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0 

Periodiserade anslutningsavgifter        
och bidrag 15 0 7 0 0 8 

Sidoordnade intäkter 6 065 13 0 0 0 6 052 

Summa intäkter 8 661 1 144 276 101 110 7 030 

         
Rörelsens kostnader        
Varor och förbrukningsinventarier -507 -185 -0 -92 -52 -178 

Tjänsteköp -3 634  -982 -419 -655 -358 -1 220 

Personalkostnader -4 270 -939 -125 -340 -247 -2 619 

Av- och nedskrivningar -1 093  -313 -290 -51 -57 -382 

Övriga rörelsekostnader -0 -0 -0 -0 0 -0 

Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -9 504 -2 419 -834 -1 138 -714 -4 399 

         
Rörelseresultat -843 -1 275 -558 -1 037 -604 2 631 

         
Resultat från finansiella investeringar        
         
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -193 -68 -21 -13 -8 -83 

         
Resultat efter finansiella poster -1 036 -1 343 -579 -1 050 -612 2 548 

         
ÅRETS RESULTAT -1 036 -1 343 -579 -1 050 -612 2 548 
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
   2017  % 2016 % 

Försäljning till kommunen  1 202  14                 42 1 

Försäljning till externa kunder  7 202  86 8 791 99 

  8 404  100 8 833 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 

Lokaler 20 år 

Maskiner och inventarier 10-15 år 

Datorutrustning o dyl. 3-5 år 

  
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2017 är 1,75 %. 
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Not 4 Anläggningstillgångar  
 
Materiella anläggningstillgångar  
 

tkr  

 
 
Camp Gielas 

Fritids-
anläggningar vinter 
(inkl 
Vittjåkksstugan) 

 
Inventarier 
och 
maskiner 

 
 
SUMMA 

          

Anskaffningsvärden       

        

Ingående investeringsutgifter 21 812 11 895 2 713 36 420 

Årets investeringsutgifter 984 1 189 0 984 

Årets köp 0 0 0 0 

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omklassificeringar 1 408 -2 221 185 561 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 24 204 10 863 2 898 37 965 

        

Avskrivningar       

Ingående avskrivningar -13 587 -9 041 -2 165 -24 793 

Omklassificeringar -1 346 1 930 -73 511 

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 

Årets avskrivningar -612 -389 -92 -1 093 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -15 545 -7 500 -2 330 -25 375 

        

Nedskrivningar       

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

Omklassificeringar 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 

        

Ingående planenligt restvärde 2017 8 225 2 854 548 11 627 

Utgående planenligt restvärde 2017 8 659 3 363 568 12 590 
 
Not 5 Långfristiga skulder 
 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, delvis motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, löner för timanställda, samt avräkning mot kommunen. 
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Vatten och avlopp  
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsom-
råden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom 
kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st minireningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st 
vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamhet  
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 behöver 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. 
 
Provumpningen 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 provpumpning startades innan jul. 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. 
 
Revisorerna har genomfört revision av VA-verksamheten under 2017. 
 
Händelser av betydelse  

 I år bemannar vi slambilen med egen personal i form av en säsongsanställning mellan maj och oktober. 
Förra året köpte vi tjänst av flyget. 

 Delar av anläggningsregistret har delats in i komponenter.  
 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror främst på att taxan har höjts med 3 % utöver KPI i 
år.  
 
Årets kostnader är totalt högre än förra året. Tjänsteköpen beror främst på att vi anlitat konsulter till att hjälpa oss 
med att ta fram VA-plan, vattenskyddsområden och andra utredningar. Vi har även mer underhåll på våra fastigheter 
i år än tidigare år. Personalkostnaderna är högre än föregående år och det beror på säsongsanställningen av en 
slambils-chaufför samt 50% GIS-ingenjör. Avskrivningarna är högre än föregående år och det beror främst på att vi i 
samband med komponentindelning hittat komponenter som ska direktavskrivas. Vissa komponenter har även fått en 
annan avskrivningstid vilket även det påverkar avskrivningarna i år och kommande år. 
 
Under 2017 har samtliga anläggningar delats in i komponenter. Ledningar är ännu inte indelade i komponenter. Upp-
delningar i komponenter och korrigering av avskrivningstiden för ledningar kommer att genomföras under 2018. 
Idag är avskrivningstiden 33 år på de flesta vilket inte motsvarar verkligheten.  
 
Internkontroll 
Under det gångna året har vi löpande granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer med de gällande 
avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått göras. 
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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 Aukts-
jaur 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 %. Kompetensutvecklingen för personalen har i genomsnitt 
varit 5 dagar. 
 
Sjuktal 0,4% 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader är inte medräknade i 
dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade kostnaderna inräknade. De 
ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan Arvidsjaur och byarna och sedan lika per verksamheterna 
vattenverk, reningsverk och ledningar. 
 

Kostnad exkl. kapitalkostnad  
Arvidsjaur tätort 

2017 2016 2015 2014 2013 

Vattenverket  2 043 tkr 1 857 tkr 1 574 tkr 1 710 tkr 1 735 tkr 
Reningsverket  2 316 tkr 2 038 tkr 1 802 tkr 1 868 tkr 2 052 tkr 
Ledningar  2 296 tkr 1 456 tkr 2 062 tkr 2 040 tkr 2 036 tkr 
Totalt 6 655 tkr 5 350 tkr 5 439 tkr 5 617 tkr 5 823 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 1 423 tkr 1 152 kr 1 172 kr 1 210 kr 1 255 kr 
Ledningar exkl. kapitalkostnad/m 16,76 kr 10,62 kr 15,05 kr 14,89 kr 14,86 kr 
      
Producerat vatten Arvidsjaur vattenverk/m3 4,75 kr 4,18 kr 4,14 kr 3,55 kr 9,98 kr 
Renat vatten i Arvidsjaur reningsverk/m3  2,99 kr 2,63 kr 2,41 kr 3,00 kr 2,72 kr 
      

 
Kostnad exkl. kapitalkostnad 
Byar 

2017 2016 2015 2014 2013 

Vattenverket  2 203 tkr 2 164 tkr 1 768 tkr 1 681 tkr 1 736 tkr 
Reningsverket  1 991 tkr 1 953 tkr 1 695 tkr 1 945 tkr 1 902 tkr 
Ledningar  1 780 tkr 2 516 tkr 1 863 tkr 1 799 tkr 1 571 tkr 
Totalt 5 975 tkr 6 632 tkr 5 326 tkr 5 424 tkr 5 209 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 7 669 kr 6 250 kr 5 021 kr 5 112 kr 4 908 kr 
Ledningar exkl. kapitalkostnad/m 23,81 kr 33,64 kr 24,92 kr 24,06 kr 21,00 kr 
      

 
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- uppfyllt 
 Inga källarupptryckningar-ej uppfyllt 

 
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. 
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Resultaträkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

  2017-01-01 - 2016-01-01 - 

 tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

      

Verksamhetens intäkter mm    

 Förbrukningsavgifter  14 829 14 402 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 207 
0 

206 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
     och bidrag 

  
125 

 
13 

 Sidoordnade intäkter  420 127 

Summa intäkter 1 15 581 14 749 

     
Verksamhetens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -2 020 -2 314 

 Tjänsteköp   -6 761 -5 361 

 Personalkostnader   -4 419 -3 868 

 Av- och nedskrivningar 2 -2 005 -1 639 

 Övriga rörelsekostnader  -43 -484 

     
Summa kostnader   -15 248 -13 666 

     
Rörelseresultat  333 1 083 

     
Resultat från finansiella investeringar    

     

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -369 -548 

     
Årets resultat före justering 
av fordran hos VA-abonnenter 

 -36 535 

     

 Fordran hos VA-abonnenter  36 0 

    
Årets resultat efter justering av 
Fordran hos VA-abonnenter *) 

 0 535 

 
*) Från och med år 2017 redovisas underskott av uttag från abonnenterna som en fordran i 
Arvidsjaurs kommun i stället för som eget kapital i kommunens balansräkning.  
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Balansräkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2017-12-31 

 
2016-12-31 

     
TILLGÅNGAR      
     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 4    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  22 073 20 887 
 Inventarier, verktyg och installationer                          1 348         927 

   23 421 21 814 
     

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Summa anläggningstillgångar  23 421 21 814  
     

Omsättningstillgångar     
     

Varulager m m     
 Förråd  383 358 

     
Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 
1 313 

312 
1 020 

275 

 Fordringar hos VA-abonnenter 
 

 
36 0 

 Avräkning mot kommunen  164 199 
 
  

    

Summa omsättningstillgångar  2 208 1 852  
     

SUMMA TILLGÅNGAR  25 629 23 666 
     
     
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 23 421 21 814 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  1 046 108 
     

Summa långfristiga skulder  24 467 21 922 
     

Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  1 122 1 552 
 Övriga skulder  40 69 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0 123 
     
     

Summa kortfristiga skulder 
 

 1 162 1 744 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 629 23 666  
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NOTER 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr) 
 
   2017  % 2016                 % 

Försäljning till kommunen  1 228  8 762 5 

Försäljning till koncernföretag  2 654  17 2 645 18 

Försäljning till övriga fastighetsägare  11 367  75 11 123 77 

  15 249  100 14 530 100 

 
Not 2 Avskrivningar 
Investeringar delas upp i komponenter och olika avskrivningstider tillämpas beroende på komponentens uppskattade 
livslängd. Linjär avskrivning används. 
 
Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2017 är 1,75%. 
 
Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr Vattenverk  Ledningar  Avloppsverk 
Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

        

Anskaffningsvärden       

Ingående investeringsutgifter 5 395 36 405 12 169 1 331 55 300 

Årets investeringsutgifter 67 1 436 1 262 563 3 328 

Årets investeringsinkomster 0 0 0 2 2 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 -17 -17 

Omklassificering -1 352 1 953 -558 15 58 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

4 110 39 794 12 873 1 894 58 671 

     
   

Avskrivningar       

Ingående avskrivningar -3 513 -22 131 -6 479 -404 -32 527 

Årets avskrivningar -123 -1 004 -753 -125 -2 005 

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 0 

Omklassificering 1 392 -695 -407 0 290 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 244 -23 830 -7 639 -529 -34 242 

        

Nedskrivingar       

Ingående nedskrivningar -265 -694 0 0 -959 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Omklassificering 265 694 0 0 959 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 0 
 

      
Justeringspost p.g.a. komponentdelning  -297 -695 1 -17 -1008 
      
Ingående restvärde 1 617 13 580 5 690 927 21 814 

Utgående restvärde 1 569 15 269 5 235 1 348 23 421 
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Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på anläggnings-
tillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, löner till timanställda samt intern kredit.  
 
  



Arvidsjaurs kommun Årsredovisning 2017 
 Kommunstyrelsen 
 

 
Sida 63 av 78 

681 - Avfallsenheten 
 
Verksamhet 
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där ingår hanteringen av 
hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna är affärsdrivande verksamheter, då kunderna är 
kommunexterna företag. Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en väg-
ledning för hur avfall bör behandlas inom EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1. Förhindrande av att 
avfall uppkommer, 2. återanvändning, 3. återvinning, 4. energiutvinning och 5. deponering. Avfallsarbetet i 
Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans första till femte steg. 
 
På avfallstrappans första steg bedriver vi förebyggande avfallshantering genom att erbjuda information om avfall och 
sortering med mera till bland annat skolklasser samt att vi anordnar skräpplockardagar mm. I andra steget bedrivs 
återanvändningsbutiken Å-nyo, som tar emot möbler, porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker med mera för 
försäljning. Under året fortsatte försäljningen på Arvidsjaurs ÅVC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, 
dörrar, plank och dylikt. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och 
träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av privatpersoner och företag med mening att varorna ska 
återanvändas. Försäljnings-verksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Om inte dessa varor återanvänts 
hade dessa varor istället kastats och kostnader för omhändertagande hade uppstått. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall tas emot från både 
privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel anlitas entreprenörer. På dessa ÅVC får 
endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, bygg- och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas 
endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. Avfall som lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans tredje till femte steg. 
 
På avfallstrappans tredje steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett återvinningsföretag. 
Avfall som behandlas enligt avfallstrappans fjärde steg är brännbart avfall och träavfall. Brännbart avfall inklusive 
hushållsavfall transporteras till Boden för energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt 
omhändertagande enligt avfallstrappans femte steg. 
 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastningsanläggning, för vidare transport till 
behandlingsanläggningar. 
 
Hämtning av hushållsavfall har skett av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under producentansvar har 
kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Slamtömning har skett i egen regi sedan 2015. 
 
En miljöalmanacka med miljö/avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll inom kommunen. 
 
Avfallsenheten följer de av Kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap miljöbalken inklusive 
de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet. 
 
Händelser av betydelse  
Under året 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 året 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 1170 st anmälda till årets skräpplockardagar. En ökning mot föregående år då 1050 st 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-
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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 
 
Ekonomi 
Totalt blev intäkterna ca 10 865 tkr mot budgeterade ca 10 769 tkr om man tittar på hela avfallsenheten. 
Avfallsenheten är dock uppdelat i flera verksamheter. För korrekt bedömning bör man titta på de olika delarna för 
sig.  
 
Nettoresultatet för hela avfallsenheten blev ca 531 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats på de olika verksam-
heterna dvs. lagstadgad avfallshantering och affärsdrivande avfallshantering enligt upprättade fördelningsnycklar.  
 
Lagstadgad avfallshantering har ett negativt resultat på ca -97 tkr, detta till stor del på grund av att flisningen blev 
dyrare än tidigare samt att vågterminalen gick sönder och var tvungen att ersättas i slutet av året. Dock hamnar vi 
ändå betydligt bättre än budgeterat. 
  
Den affärsdrivande avfallshanteringen har ett positivt resultat på cirka 607 tkr, budgeterat resultat var 861 tkr. 
Intäkterna kommer bland annat från försäljning av metall, markupplåtelse för återvinnings-stationerna på samhället, 
ersättning från El-kretsen samt företag som mot avgift lämnar avfall på ÅVC. Denna verksamhet är ej lagstadgad och 
vi får och ska då tjäna pengar på denna verksamhet. Anledningen till att vi hamnar sämre än budgeterat är delvis 
dyrare flisning detta år samt att vågterminalen gick sönder och var tvungen att bytas i slutet av året.  
 
Årets resultat på Å-nyo verksamheten blev -96 tkr, vilket dock är ca 44 tkr bättre än budget som var -140 tkr. För-
säljningen på ÅVC bidrog detta år med cirka 186 tkr. Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för 
ett värde av drygt 22 tkr. Anledningen till detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är 
små poster som skulle medföra omfattande administration ifall dessa skulle internfaktureras. Om verksamheterna 
som hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat mellan 200-250 tkr.  
 
Slamhämtningen har under 2017 gått bra och landar på ett positivt resultat i resultaträkningen på ca 116 tkr. Under 
de år vi kört i egen regi har vi löpande utvecklat och förbättrat sådant som vi sett kan förbättras. Detta har resulterat i 
extremt lite kundtjänstärenden. Slamtömningen flyter på bra. Slamtömning är en lagstadgad verksamhet som ska 
finansieras av avfallstaxan. Detta år var det inplanerade arbeten med slamlagunen, men pga. komplikationer så hann 
det arbetet inte komma igång under 2017 vilket bidrar till årets positiva resultat.  
 
Personal 
På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda samt tre på halvtid. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda 
samt en på halvtid.  På Å-nyo är det två heltidsanställda varav en långtidssjukskriven och två st på halvtid som 
ersätter den sjukskrivna heltiden. En personal från gatuenheten utför delvis även tjänster åt avfallsenheten. Under 
sommaren har semestervikarier anställts på både ÅVC och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 18,2 % sjukfrånvaro 
för de tills-vidareanställda, en minskning från föregående år med 1,3 %. Anledningen till högt sjuktal är 
långtidssjukskrivningen. 
 
20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande verksamhet. De två halv-
tiderna på Å-nyo har ersatts med ett lönebidrag på totalt ca 239 tkr i under året och halvtiden på ÅVC ersatts med 
lönebidrag på ca 80 tkr under året. 
 
Det har gjorts en anonym enkät om den psykosociala arbetsmiljön på avfallsenheten. Enkäten visar i allmänhet att 
goda förhållanden råder och att personalen trivs med -och utvecklas i sina arbeten.  
  
Personalen på avfallsenheten har under år 2017 kompetensutvecklats genom att gå kurser i olika ämnen som rör 
verksamheten. Tillsvidareanställda har haft mellan 2-8 dagar kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktigt 
både för kompetensförsörjningen samt att man ska kunna känna att man har tillräckliga redskap för att möta kraven 
som ställs och även för den egna personliga utvecklingen. 
 
Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2017 var 46 763 stycken, vilket är en ökning från förra året med ca 1688 
stycken. 
 
Mängden hushållsavfall har minskat med ca 21 ton jämfört med föregående år. 
 
Mängden ankommet osorterat avfall ökat med 23 ton jämfört med föregående år. Denna siffra påverkas främst av 
husbränder samt ifall det genomförs större renoveringar/byggprojekt på orten.¨  
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Statistik avfallsenheten 
 

  2017 2016 2015 2014 2013 

           

Hushållsavfall eller likvärdigt (ton) 1355 1376 1433 1445 1272 

Övrigt brännbart (ton) 442 544 567 466 488 

Deponi (ton) 169 109 120 140 127 

Osorterat (ton) 63 40 47 22 31 

Lev till Boden värmeverk (ton) 1797 1920 2000 1921 1760 

Försäljning metallskrot (ton) 389 355 366 360 497 

Träavfall behandlat (ton)  540 764 493 497 900 

Träavfall rent (ton) 240 190 249 189 185 

Ris (ton) 220 151 225 189 272 

Löv/gräs (ton) 100* 100* 100* 97* 97* 

Spillolja (ton) 4,5  11,1  12,1 6,5 13 

Övrigt farligt avfall (färg, småkem etc) 
(ton) 

21,5  21  11,5 17 19 

Besök ÅVC (st) 46 763 45 075 40 467 37 794  37 314 

      

*Uppskattad mängd, ej vägd mängd. 
 
Intern kontroll 
Avfallsenheten har under det gångna året granskat fakturor och hur fakturor överensstämmer med gällande ramavtal 
osv. Resultatet har i stort sett bra ut. 
 
Framtiden 
Vi 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, de 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 genomförde vid årsskiftet, 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 låg 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. 
 
En stor fråga inom hela avfallsbranschen är det förslag som ligger hos regeringen, som innebär att kommunerna får 
hela ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial. I dagsläget är det FTIAB (förpacknings och tidningsinsam-
lingen) som har ansvaret för detta. Om detta hamnar på kommunerna kommer detta att medföra mer jobb och 
eventuellt så behövs även en ekonomisk insats beroende på hur ersättningsmodellen kommer att se ut. Vi väntar 
med spänning på ett slutgiltigt beslut och vilken ersättningsmodell det blir. Om ersättningsmodellen inte är anpassad 
efter våra långa avstånd kommer en taxehöjning att vara nödvändig. 
 
Målrapportering 
Under 2016 togs en ny renhållningsordning fram, i denna finns det aktuella mål samt en plan om hur dessa ska följas 
upp. De mål som är framtagna i renhållningsordningen rör inte bara avfallsenheten, utan även andra verksamheter 
ex. kostenheten, miljöenheten, gata och park osv. Nedanstående mål är mål som kommunen ansvarar för och är 
direkt kopplade till avfallsenheten:   
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 Mål: Till år 2018 ska mängden felsorterat avfall för fraktionerna förpackningar, farligt avfall samt 
deponirest ej överstiga, för förpackning 20 %, för farligt avfall 0,2 % samt för deponirest ej överstiga 2%. 
Sammanfattning av målet: Under 2018 kommer det att genomföras en skräpplocksanalys där de 
felsorterade mängderna tas fram och på så sätt se ifall målet uppfylls eller ej. Vägen till att nå målet är 
informationsinsatser där vi uppmanar till källsortering. 
 

 Mål: Allt avloppsslam skall omhändertas och användas. 
Sammanfattning av målet: Anläggningsjord tillverkas av både externt avloppsslam och slammet från 
reningsverket som blandas med komposten från ÅVC och aska från värmeverket. Prover har tagits på 
jorden och de visar att vi får använda den som en anläggningsjord. I dagsläget har vi dock för lite avsättning 
för att använda all jord men vägen mot målet är påbörjad. 
 

 Mål: Kommunen ska arbeta för att inom en tvåårsperiod vända den ökade trenden av säck och kärlavfall 
per person. 
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om källsortering samt 
kopplingen mellan kostnader och källsortering. D.v.s. ju bättre vi sorterar desto mindre kostnader för 
avfallshanteringen. Mätning genomförs år 2019. Exakt data för att se hur vi ligger till kommer att finnas 
tillgängligt i april 2018 då hänsyn tas till in och utpendling, gästnätter osv. Tittar man på de totala siffrorna 
så har mängden säck och kärlavfall minskat både 2016 och 2017 så trenden är redan bruten. 
 

 Mål: År 2020 ska mängden säck och kärlavfall per person minskat med 5% jämfört med 2015. 
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om källsortering samt 
kopplingen mellan kostnader och källsortering. Dvs ju bättre vi sorterar desto mindre kostnader för 
avfallshanteringen. Slutlig mätning görs år 2020. Data för att se hur vi ligger till kommer att finnas 
tillgängligt i april 2018 då hänsyn tas till in och utpendling, gästnätter osv. Tittar man grovt på endast 
avfallsmängder så ser resultatet lovande ut. 
 

 Mål: Senast 2020 ska minst 15 % av hushållen ha hemkompostering av hushållsavfall. 
Sammanfattning av målet: I dagsläget har 9,4 % av hushållen kompostering av hushållsavfall. 
 

 Mål:Till år 2018 ska nöjdheten hos kunderna kartläggas. 
Sammanfattning av målet: Tidsmässigt är vi i ofas med målets tidsaspekt. Vi hann göra en omfattande 
kundundersökning redan 2016 i samarbete med SKL(Kritik på teknik), den beställdes efter att planen 
skickats in till politiken. Det kändes då som kaka på kaka att göra en ny undersökning 2017. Vi känner att 
SKL:s undersökning var av bra kvalité och kommer att delta i nästa omgång av kritik på teknik som 
genomförs 2019 och får då samma antal undersökningar under avfallsplanens livslängd som om vi kört 
enligt plan. Resultatet av senaste undersökningen var väldigt positiv. 
Kundundersökningens svar: 
79 % nöjdhet på Avfallshanteringen som helhet. 
81 % nöjdhet avhämtningen av hushållsavfall. 
76 % nöjdhet på Återvinningscentralerna. 
77 % nöjdhet på lämna farligt avfall. 
80 % nöjdhet på lämna förpackningar och tidningar. 
76 % nöjdhet på hämtning av matavfall (blandas i gröna tunnan). 
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Resultaträkning för 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

  2017-01-01-   2016-01-01-      

 tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

      

Rörelsens intäkter mm    

 Förbrukningsavgifter  8 432 10 412 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 334 
0 
 

0,3 

232 
0 
 

0 

 Sidoordnade intäkter  2 099 427 

Summa intäkter 1 a, b 10 865 11 071 

     
Rörelsens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -371 -715 

 Tjänsteköp   -6 719 -5 990 

 Personalkostnader   -2 607 -2 477 

 Avskrivningar 2 -534 -564 

 Övriga rörelsekostnader  0 -99 

 Sidoordnade kostnader  0 0 
Summa kostnader   -10 232 -9 845 

     
Rörelseresultat  633 1 226 

     
Resultat från finansiella investeringar    

     

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -102 -158 

     
Resultat efter finansiella poster  531 1 069 

     
     

     

     
ÅRETS RESULTAT  531 1 069 
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BALANSRÄKNING FÖR 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2017-12-31 

 
2016-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar 4   
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  5 101 5 117 
 Inventarier, verktyg och installationer  616 1 035 

   5 717 6 152 

Finansiella anläggningstillgångar 
 

 0 0 

Summa anläggningstillgångar  5 717 6 152 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

     
Kortfristiga fordringar    

 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag    

 1 006 
214 

850 
192 

 Avräkning mot kommunen  1 961 1 899 
                                           
Kassa och bank 
 

 1 0 

Summa omsättningstillgångar  3 182 2 941 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  8 899 9 093 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

     
Eget kapital 
Årets resultat 
 

  1 479 
531 

410 
1 069 

Summa eget kapital  2 010 1 479 
     

Långfristiga skulder 5    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun  5 717 6 152 
 Investeringsbidrag 
 

 1 0 

Summa långfristiga skulder  5 718 6 152 
     

Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  1 165 1 108 
 Övriga skulder 
Avräkning mot kommunen                                        

 6 
0 

87 
0 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 

0 267 

Summa kortfristiga skulder  1 171 1 462 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 899 9 093 
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Not 1 a Intäkter 
 
Avfallsenheten per verksamhet  
 

2017-01-01--2017-12-31 Totalt Lagstadgad Slamhantering Affärsmässig ÅNYO 

Tkr  avfallshantering avfallshantering 

         

Rörelsens intäkter m.m.       

Förbrukningsavgifter 8 432 7 472 959 0 0 

Bidrag 334 76 0 19 239 

Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 

Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag 0,3 0,3 0 0 0 

Sidoordnade intäkter 2 099 125 29 1408 537 

Summa intäkter 10 865 7 673 988 1 427 776 

       
Rörelsens kostnader      
Varor och förbrukningsinventarier -371 -194 -149 -14 -13 

Tjänsteköp -6 719 -5 576 -577 -518 -48 

Personalkostnader -2 607 -1 474 -46 -275 -811 

Av- och nedskrivningar -535 -438 -88 -9 0 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 

Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -10 232 -7 683 -861 -817 -872 

       
Rörelseresultat 633 -10 128 610 -96 

       
Resultat från finansiella investeringar      
       
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 

Räntekostnader -102 -89 -11 -3 0 

       
Resultat efter finansiella poster 531 -97 116 607 -96 

       
ÅRETS RESULTAT 531 -97 116 607 -96 
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Not 1b Intäkter 
Fördelning av försäljningsintäkter 
 
 2017  % 2016 % 

Försäljning till kommunen 784  7 584 5 

Försäljning till koncernföretag 1 344  13 1 476 14 

Försäljning till övriga fastighetsägare 8 403  80 8 779 81 

 10 531      100 10 839 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investeringar Avskrivningstid 
Återvinningsgård 20 år 
Återvinningsstationer i byar 15 år 
Avfallsvåg 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 

 
 
Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 
2017 är 1,75%. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Återvinnings-
centralen 

Återvinnings-
stationer i byar 

Inventarier och 
maskiner 

SUMMA 

          

Anskaffningsvärden       

Ingående investeringsutgifter  8 482 1 073 1 903 11 458 

Varav ingående investeringsinkomster 0 0 0 0 

Årets investeringsutgifter 100 0 0 100 

Årets köp  0 0 0 0 

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omklassificering 1 023 0 -1 023 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 605 1 073 880 11 558 

        

Avskrivningar       

Ingående avskrivningar -3 757 -681 -868 -5 306 

Årets avskrivningar -443 -4 -88 -535 

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 

Omklassificering -692 0 692 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 892 -685 -264 -5 841 

        

Nedskrivningar       

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 

        

Ingående planenligt restvärde  4 725 392 1 035 6 152 

Utgående planenligt restvärde  4 713 388 616 5 717 
 
 
Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på anläggnings-
tillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, löner till timanställda samt upplupna kostnader för avfallstjänster.  
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118 - Arvidsjaur stadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, 
dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur – 
stadsnätet. 
 
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 
1) Det fysiska nätet  
2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc. 
3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl. 
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
 
I dag finns det dryga 120-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, samt fastighetsnära 
tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
I samband med kommunens försäljning av fastigheter har ett arbete påbörjats för att skapa ledningsrätter för de 
fastigheter där kommunen äger infrastruktur, dvs VA och fiberkabel. Arbetet fortsätter under kommande år. En 
tidigare analys har visat att vi även behöver se över alla markavtal i de redan fibrerade byarna. På grund av 
omorganisation inom Lantmäteriet kunde arbetet med detta inte påbörjas som planerat under 2017 utan kommer att 
genomföras under 2018. 
 
De fibernät som byggdes under perioden 2000 till 2007 utfördes av olika entreprenörer. Varje entreprenör har 
lämnat dokumentation för respektive etapp. Det saknas därför en total, gemensam, dokumentation över hela nätet. 
En person från en annan kommun i Stadsnätssamverkan var inplanerad för att hjälpa till med dokumentation av 
fiber-nätet i Arvidsjaur, tyvärr slutade den personen och dokumentationsprojektet måste skjutas fram till 2018. 
 
Vi påverkas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luftburna el-ledningar flyttas och i byar markförläggs elled-
ningarna. Därmed blir kostnader för kabelanvisning högre än normalt Vi är beroende av att samordna eventuella 
aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra respektive delar av näten sitter ihop. Kostnaderna för detta är därför 
okända. Men kan i värsta fall uppgå till ca 850TKr. Under året har kostnader för ombyggnationer uppgått till ca 200 
tkr.  
 
Alla ADSL stationer, 8 st., utom Glommersträsk har stängts ner under året. Det innebär ett bortfall på ca 50 kunder. 
 
Förtätning har påbörjats i tätorten. Område 1 är klart, med 55 nya fastigheter. Område 3 är påbörjat, dock inte 
färdigställt. Det berör 44 nya fastigheter. Totalt i tätorten tillkommer 160 fastigheter. 
 
Under 2017 har anslutning av tre fastighetsägare påbörjats, det innebär ca 200 ytterligare lägenheter kommer att  
anslutas till stadsnätet. Arbetet beräknas klart under 1:a kvartalet 2018. 
 
Utbyggnad av fiber i byarna fortskrider. Pjesker är klart att börja byggas. En ansökan är inlämnad till Region Norr-
botten/Länsstyrelsen om bidrag till ny fiber i Vattenfalls kraftledning mellan Renträsk och Pjesker. I Renträsk, där 
alla fast boende anmält sig, fortsätter arbetet med att få ekonomin att gå ihop för att utbyggnaden ska kunna starta 
under våren 2018.  
 
Det är nu fem stadsnät anslutna till Stadsnät i Samverkan, som kan dela på alla fasta kostnader. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät med en 50%  tjänst. Ur ett risk- och sårbarhetserspektiv är 
situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Tack var den nya samverkansmodellen 
som etablerats under 2016 kommer stadsnätet att bli bättre dokumenterat och fler personer kommer att ha större 
detaljkunskap om nätet. 
 
Ekonomi 
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge full kostnadstäckning.  Om tillräckligt många kommuner i 
Norrbotten ansluter sig till den nya samverkansmodellen kommer ersättningen till stadsnäten att öka och kostnaderna 
minska. Redan vid tre samverkande nät har vi bättre ersättning än modellen med Teracom som K.O. 
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Årets utökade budget avsåg att täcka ökade kostnader för dokumentation, ledningsrätter, markavtal mm. Tyvärr har 
det varit omöjligt att hitta resurser som kunnat genomföra dessa planerade åtgärder. Därav det positiva utfallet 
gentemot budget, +770 tkr. 
En inventering/dokumentation av befintlig kanalisation har dock kunnat genomföras, till en kostnad av ca 100 tkr. 
Under året har en rad händelser av engångskaraktär inträffat, till en kostnad av drygt 800 tkr. 
 
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
Arbetet med att upprätta ledningsrätter på de fastigheter där kommunen äger infrastruktur fortsätter.  
 
Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större 
vägar ett projekt som pågår fram till år 2020. Vi avser att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de 
markförlägger el-nätet. Omfattningen är oklar ännu. Men i värsta fall kan det medföra kostnader på ca 800TKR. 
 
Engångskostnader för genomgång av markavtal, ledningsrätter mm. i byarna samt fortsatt arbete med att dokument-
era nätet kommer att uppstå under 2018.  
 
Fortsatt arbete med förtätning i tätorten samt utbyggnad i byarna där tillräckligt intresse och ekonomiska förutsätt-
ningar finns. IT Norrbotten upphandlar radiolänklösning, att användas där det är för långa avstånd med för få 
kunder för att dra fiber. Avtal beräknas vara klara under 1:a kvartalet 2018 
 
Arvidsjaurstadsnät kommer från februari 2018 att teckna avtal om tillgång till fältservice av det aktiva nätet. Gemen-
samt reservdelslager kommer att upprättas. IT Norrbotten skapar också en gemensam inköpscentral för att kunna 
standardisera aktiv utrustning för alla stadsnät i samverkan, klart under 1:a kvartalet 2018 
 
Arvidsjaurstadsnät har tillsammans med IT Norrbotten satt upp tre fokusområden för att förbättra ekonomin i 
stadsnätet.  Öka anslutningsgraden i befintligt nät. Sänka driftskostnaderna och bygga ut och förtäta befintliga nät. 
 
Om alla nyanslutna villor i tätorten samt 35% av de nya lägenhetsinnehavarna ansluter sig finns möjlighet till ca 10% 
intäktsökning under 2018. 
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Resultaträkning för 
Arvidsjaurs Stadsnät 

   

  2017-01-01 - 2016-01-01 - 

 tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

      

Verksamhetens intäkter mm    

 Avgifter och ersättningar  3 140 1 794 

 Övriga verksamhetsintäkter  0 
 

0 
 

Summa intäkter 1 3 140 1 794 

     
Verksamhetens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  - 1 679 0 

 Tjänsteköp   - 1 988 -1 295 

 Personalkostnader   - 353 - 357 

 Av- och nedskrivningar 2 - 455 - 443 

 Övriga rörelsekostnader  0 0 

     
Summa kostnader   - 4 475 -2 095 

     
Verksamhetsresultat  - 1 335 - 301 

     
Resultat från finansiella investeringar    

     

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 - 30 - 40 

     
Resultat efter finansiella poster  - 1 365 - 342 

     
     

     

     
ÅRETS RESULTAT 4 -1 365 -342 

  



Arvidsjaurs kommun Årsredovisning 2017 
 Kommunstyrelsen 
 

 
Sida 75 av 78 

Balansräkning för 
Arvidsjaurs Stadsnät 

 

 tkr 
 

 
Not 

 
2017-12-31 

 
2016-12-31 

     
TILLGÅNGAR      
     

Anläggningstillgångar     
     

Materiella anläggningstillgångar     
 Byggnader och mark, tekniska 
anläggningar 

5 1 954 2 469 

 Inventarier, verktyg och installationer  0 0 
   1 954 2 469 
     

Finansiella anläggningstillgångar  0 0  
     
Summa anläggningstillgångar  1 954 2 469  
     

Omsättningstillgångar     
     

Varulager m m     
 Förråd  30 70 

     
Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar  372 431 
 Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 

 0 183 

     
Kassa och bank  0 0  
     
Summa omsättningstillgångar  402 684  
     

SUMMA TILLGÅNGAR  2 356 3 153  
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     

   Eget kapital   -6 426 -6 084  
 Årets resultat  -1 365 -342 
     

Summa eget kapital  -7 791 -6 426  
     

Långfristiga skulder      
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 1 954 2 469 

 Avsättning bredband 7 479 479 
     

Summa långfristiga skulder  2 433 2 948  
     

Kortfristiga skulder 8    
 Leverantörsskulder  344 141 
 Övriga skulder  0 20 
 Avräkning mot kommunen  5 606 6 470 
 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 1 764 0 

Summa kortfristiga skulder  7 714 6 631  
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

2  356 3 153  
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NOTER: 
 

Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av stadsnätet för sin 
kommunikationslösning har endast debiterats under 2011-2013 med 172 tkr per år. Intäktsredovisning av invest-
eringsbidrag görs enligt RR 18. Skillnaden mot föregående år utgörs av anslutningsavgifter för anslutning till 
stadsnätet. 
 

Not 2 Avskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   7 år 
  

Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-föringsåret. Ränta är 
1,75%. 
 
Not 4 Årets resultat 
Årets underskott på – 1 365 tkr (-342 tkr år 2016) belastar kommunens egna kapital.   
 
Not 5 Materiella anläggningstillgångar (tkr)  
 

Byggnader och mark, tekniska anläggningar 
  
  
Anskaffningsvärden  
Ingående investeringsutgifter 9 138 
Ingående investeringsinkomster 0 
Årets investeringsutgifter 403 
Årets köp 0 
Årets investeringsinkomster 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 
Omklassificering -249 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 292 
  
Avskrivningar  
Ingående avskrivningar - 6 669 
Årets avskrivningar   -455 
Återförda avskrivningar    0 
Omklassificering -214 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -7 338 
  
Nedskrivningar  
Ingående nedskrivningar 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 
Återförda nedskrivningar 0 
Årets nedskrivningar 0 
Omklassificering 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 
  
Ingående restvärde 2 469 

Utgående restvärde 1 954 
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Not 6 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på tillgångarna. 
Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår även investeringsbidrag from 1998 till 
den del som inte överförts till resultatet.  
 
Not 7 Avsättningar 
Kommunens avsättning till förmån för Arvidsjaurs byar 2013 har kunnat växlas upp till det dubbla. Total avsättning 
blev därför 1 348 tkr. Av detta används hälften till bredband i kommunen med 674 tkr. 196 tkr är upparbetat i den 
utredning som gjordes kvartal 2 år 2015. Återstående belopp att nyttja är då 479 tkr. 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 
 
Internkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för driftskostnader. Övriga skulder 
består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad för personalen inkl arbetsgivar-
avgifter och löneskatt. 
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661 - Trafikskolan 
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 övertog verksamheten 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. 
 

Ansvar 661 Budget 2017 Utfall 2017 Årsavvikelse Utfall 2016 
Personal 420 754 -334 1 485 
Verksamhet 50 449 -399 479 
Internhyror 0 0 0 0 
Summa kostnader 470 1 203 -733 1 974 
Intäkter -320 -482 162 -1 681 
Netto 150 722 -572 294 


