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3 

Fastställande av 

dagordning 

Ks § 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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4 
Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Ks § 

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 

5 
Meddelandeärenden 

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

III Meddelandeärenden 

* Protokoll 2019-05-20

- Arvidsjaurs landsbygdsråd

* Protokoll 2019-11-21

- Arvidsjaur Kommunföretag AB

* Cirkulär 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik –

SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av

etikettlista | Viktig information från SKL

- Sveriges kommuner och Landsting

* Cirkulär 19:39 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,

skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt

AGS-KL | Viktig information från SKL

- Sveriges kommuner och Landsting

* Cirkulär 19:37 - Premie för TGL-KL 2020 | Viktig information från

SKL

- Sveriges kommuner och Landsting

* Samverkansöverenskommelse

- Polismyndigheten, Arvidsjaurs kommun och Arjeplogs kommun
Dnr 312/2019

* Cirkulär 19:43 - Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de

kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022 | Viktig

information från SKL 19:43

- Sveriges kommuner och Landsting

* Kost- och måltidsmiljö inom vård och omsorg – Beställning till

kostenheten

- Socialnämnden 2019-12-02 § 105

* Internkontrollplan för 2020 - Socialnämnden

- Socialnämnden 2019-12-02 § 104

* Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019

- Socialnämnden 2019-12-02 § 98

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-02-11 

forts. 5
Ks § , forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden, forts. 

* Gemensam nämnd för personalsystems månadsrapport november 2019

- Skellefteå kommun

* Cirkulär 19:50 - Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser

m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:51 - Överenskommelse om Krislägesavtal med

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | Viktig

information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:52 - Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och

omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna

bestämmelser m.m. | Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:53 - Överenskommelse om prolongering av

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och

ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser | Viktig

information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:54 - Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler

med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI) | Viktig information

från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:55 - Kompletterande information i anledning av höjd

avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari

2020) | Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Information från AJB december 2019

- Arméns jägarbataljon AJB

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 



Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2020-02-11 

forts. 5
Ks § , forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden, forts. 

* Protokoll 2019-10-04

- Tillväxtberedningen

* Nyhetsbrev – Miljö, energi och klimat i Norrbotten

- Länsstyrelsen Norrbotten

* Utvärdering av skotersäsongen 2018/2019

- Arvidsjaurs skoterledförening och Arvidsjaurs skoterförening,
Dnr 74/2019

* Cirkulär 19:63 Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått

samman med Unionen | Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:65 Överenskommelser om ändrade villkor för

avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv

| Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Cirkulär 19:60 Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift

samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021 | Viktig information från

SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Kommunalekonomisk utjämning för kommuner , utfall, år 2020

- Statistiska centralbyrån

* Rapport – Projektet Arvidsjaurs kommun i utveckling – service i

samverkan, (Dnr 102/2017)

- Hela Sverige ska leva

* Cirkulär 20:01 Pensionsnämndens beslut om omräkning av

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA

samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-

KL under år 2020 | Viktig information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-02-11 

forts. 5
Ks § , forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden, forts. 

* Cirkulär 19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019-2023 | Viktig

information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Rapport från pilotprojektet "Service i samverkan" i Arvidsjaurs kommun

2017-11-01--2019-11-30

- Hela Sverige ska leva

* Cirkulär 20:02 Ändrade belopp i TRAKTT 1 januari 2020 | Viktig

information från SKR

- Sveriges kommuner och Regioner

* Protokoll 2020-01-15

- Arvidsjaur Kommunföretag AB

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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6 
Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

Ks §  

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 82-93 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1-11 2020

II Övriga delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg 

Utarrendering av kommunens mark och andra  

nyttjanderätter § 1-1 2019

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg 

Utbetalning av pengar avsatta till utveckling av § 1-1 2020

Moskoselsområdet 

Kommunchef Ulf Starefeldt 

 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling med förbehåll §§ 6-6 2019

Ekonomichef Birgitta Häggström 

 Avskrivning av osäker fordran §§ 1-61 2019

Receptionist Magnus Svensson 
Tillståndsgivning enligt lotterilagen § 2-2 2019

§ 1-1 2020

Kommunikatör Kent Norberg 
Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens 

tjänst § 1-34 2019

Avfallschef Johan Åberg 

 Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde § 1-1 2019

år 2020 

Gatu- och Va-chef Erika Harr 

 Bidrag till iståndsättning av enskilda vägar § 79-80 2019

Gatu- och Va-chef Erika Harr 

 Bidrag till enskilda avloppsanläggningar § 4-4 2019

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2020-02-11 

forts. 6
Ks § , forts. 

II Övriga delegeringsbeslut 

Gatu- och Va-chef Erika Harr 

 Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens § 4-4 2019

mark enl gällande lagar, förordningar och  

kungörelser avseende jakt 

Gatu- och Va-chef Erika Harr 

 Tillstånd för schaktningsarbeten i gator på allmän § 6-6 2019

plats 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 

7 
Ekonomisk uppföljning 

månadsvis 

Au § Dnr 00004/2019 054 

Ekonomisk uppföljning till och med 2019-11-30 redovisas. 

Kommunstyrelsen 

Inom kommunstyrelsens område har nämndens prognostiserade överskott 

ökat med 0,7 Mkr sedan delårsrapporten. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

har ett överskott mot budgeten med ca 1,9 Mkr pga högre intäkter för 

markförsäljningar, lägre personalkostnader pga föräldraledigheter samt 

lägre verksamhetskostnader för bl.a. kollektivtrafiken och konsultuppdrag. 

Fastighetsavdelningen har fortsatt prognos på överskott med 2,1 Mkr. 

Arbetsmarknadsenheten har nu prognos på underskott med 0,9 Mkr, vilket 

är -2,3 Mkr skillnad efter delårsrapporten. En förklaring här är kostnader 

för personal som slutat efter uppsägningarna kommer att belasta resultatet 

med 0,4 Mkr. Inom stödfunktionen ger alla verksamheter ett överskott där 

HR har högst överskott vilket räcker till att täcka Serviceenhetens under-

skott på drygt 1 Mkr vilket delvis beror på utökade personalkostnader som 

inte har varit budgeterade och en projektanställning för att hantera arkivet. 

Räddningstjänst är de två verksamheterna som genererar ett mindre 

underskott. Övriga verksamheter klarar sig inom tilldelade ramar.  

Socialnämnden 

Tyvärr visar prognosen ett stort underskott men det finns flera osäkra 

parametrar som gör att den här prognosen kan vara något för negativ. 

Försäkringskassan ligger efter med såväl utbetalningar som fakturering, det 

gör det svårt att lägga en säker prognos för AFF:s verksamheter. 

Placeringskostnaderna för barn och unga fortsätter att öka och det är främst 

det som gör att budgeten inte håller. Den kostnaden har överskridit budget 

med cirka tre miljoner kronor, men IFO har varit återhållsamma med alla de 

kostnader som de kan kontrollera och på så sätt hämtat igen en stor del av 

det underskottet.  

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Personalkostnaderna är lägre än budget pga en längre sjukskrivning samt en 

deltids föräldraledighet där det inte är tillsatt någon vikarie. 

Verksamhetskostnaderna är lägre främst pga sparsamhet, ingen provtagning 

i läns- och riksprojektet samt att kopplingen mellan e-tjänsterna och 

ärendehanteringssystemet inte gick att genomföra i år då kopplingen inte är 

färdigutvecklad. 

I mitten av oktober inkom en aktör med 56 bygglovsansökningar vilket gav 

0,3 Mkr i intäkter som inte var inräknade i prognosen för januari-

september. Det gör att nämnden klarar årets intäktsbudget. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 

forts. 7

Bilaga /. 

Au § , forts Dnr 00004/2019 054 

Barn och utbildningsnämnden 

De negativa förändringarna jämfört med föregående månads prognos beror 

främst på att nämnden fått många oplanerade återbetalningskrav från 

Skolverket och att några väldigt dyra oplanerade interkommunala avgifter 

dykt upp nu. Det finns många anledningar till BUN:s prognostiserade 

underskott, men de största anledningarna är:  

- Kostnaderna för nattis

- Ringelskolan har problem att hålla personalbudgeten med de sparkrav

som lagts på 2019 års budget trots de omorganiseringar som

genomförts, då största delen av besparingsåtgärderna inte har

genomförts förrän under hösten samt på grund av flera inlasade tjänster

- Minskade bidrag från Migrationsverket, främst på Sandbackaskolan

- Minskade intäkter i form av interkommunala ersättningar till

Sandbackaskolan

- Många oplanerade återbetalningskrav från Skolverket

- Kraftigt ökade interkommunala kostnader för Sandbackaskolan och

Ringelskolan

- Engångsutbetalning för avslut av tjänst och engångsutbetalningar för

flex och semester

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Ekonomisk redovisning 2019-11-30 läggs med beaktande till

handlingarna.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 §   1 (3) 

 

Kommunstyrelsens utfall januari – november 2019 
 

Verks 0-89   Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

Ansvar konto  
2019 

jan-nov 
2019 

avvikelse 2019 
budget-
prognos 

10,117,18,17 KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM      

 4-78 Kostnader 2 670 1 523  2 499  

 3 Intäkter -200 -279   -279   

  NETTO 2 470 1 244 1 020 2 220 250 

   

  

 
   

110,114  KOMMUNSTYRELSEN  
 

  Kostnader 20 281 17 477  19 030  

  Intäkter -8 431 -8 876   -8 875   

  NETTO 11 850 8 601 2 262 10 155 1 695 

   

  

 
   

60,62,63,65,69 SAMHÄLLSBYGGNADS  
 

  Kostnader 35 935 31 037  34 925  

  Intäkter -9 690 -9 932   -10 592   

  NETTO 26 245 21 105 2 953 24 333 1 912 

   

  

 
   

61  FASTIGHETER  
 

  Kostnader 31 002 24 652  29 377  

  Intäkter -45 036 -42 124   -45 499   

  NETTO -14 034 -17 472 4 608 -16 122 2 088 

   

  

 
   

113,118,64,68 AFFÄRSVERKSAMHET  
 

  Kostnader 37 244 30 328  35 605  

  Intäkter -38 092 -35 685   -38 248   

  NETTO -848 -5 357 4 580 -2 643 1 795 

   

  

 
   

70-73, 711, 761 STÖDFUNKTIONEN  
 

  Kostnader 32 667 28 370  31 244  

  Intäkter -10 363 -9 403   -9 874   

  NETTO 22 304 18 967 1 478 21 370 934 

   

  

 
   

741  NÄRINGSLIV   
 

  Kostnader 5 686 4 498  5 161  

  Intäkter -3 830 -3 636   -5 080   

  NETTO 1 856 862 839 81 1 775 

  
       

751  ARB. MARKN o INTEGRATION       

  Kostnader 9 782 9 668  10 748  

  Intäkter -12 107 -11 813   -12 155   

  NETTO -2 325 -2 145 14 -1 407 -918 

 
  



 2 (2) 

Verks 0-89   Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

Ansvar konto  
2019 

jan-nov 
2019 

avvikelse 2019 
budget-
prognos 

  
 

  
    

30-35  KULTUR       

  Kostnader 12 930 11 845  12 901  

  Intäkter -3 003 -2 920   -2 996   

  NETTO 9 927 8 925 175 9 905 22 

  
       

116  FRITID        

  Kostnader 8 839 8 014  8 869  

  Intäkter -410 -471   -480   

  NETTO 8 429 7 543 184 8 389 40 

  
       

111  RÄDDNINGSTJÄNST        

  Kostnader 8 894 8 809  9 643  

  Intäkter -858 -1 011   -1 181   

  NETTO 8 036 7 798 -432 8 462 -426 

  
 

 
 

    

  
 

73 910 50 071 17 680 64 743 9 167 
  SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 

 

Prognos Arvidsjaurs Kommun 2019 

 Budget Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

 2019 2019 2019 2018 2019 
(Rätt 

tecken) 

  

Inkl ny 
lön Jan-nov Jan-nov    

        

KS 72 152     73 909     50 071     51 004     64 743     9 166     

BoU 151 434     154 181     141 803     142 383     157 353     - 3 172     

Soc 182 473     185 078     170 371     167 624     186 850     - 1 772     

MBHN 2 484     2 545     1 514     1 448     1 803     742     

Summa nämnder och styrelser 408 543     415 713     363 759     362 459     410 749     4 964     

Interna poster   - 2 258      - 2 500     2 500     

Bidrag lärarlönelyft -1 850     -1 850     -781     -858     -1 700     -150     

Löneökning 8 000     
               

830                         -                         -                         -     830     

Pensioner  7 500     7 500     8 478     7 151     13 000     - 5 500     

Avskrivningar 16 600     16 600     16 120     15 127     17 700     - 1 100     

Verksamhetens nettokostnader 438 793     438 793     385 318     383 879     437 249     1 544     

Skatteintäkter -315 096     -315 096     -288 307     -281 056     -314 785     - 311     
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag -119 423 -119 423 -111 727 -119 212 -119 800 377     

Välfärdspengar -3 003     -3 003     -2 750     -4 695     -3 000     - 3     

Verksamhetens resultat 1 271     1 271     -17 466     -21 084     -336     1 607     

Räntenetto -1 300     -1 300     -940     -1 258     -1 250     - 50     

        

Årets resultat/Prognos -29     -29     -18 406     -22 342     -1 586     1 557     
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Avvikelserapport 2019

- Räddningstjänsten

Au § Dnr 00169/2018 041 

Kommunfullmäktige har 2018-04-17 § 43 antagit handlingsprogram enligt 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO. 

Räddningstjänsten är en lagstadgad verksamhet och det antagna 

handlingsprogrammet anger att: Samtliga brandmän som anställs i 

Arvidsjaur eller Glommersträsk ska ha genomgått utbildning i 

räddningsinsats, RiB (eller motsvarande) inom 3 år efter anställning. 

Under 2021 kommer Länsstyrelsen i Norrbotten att genomföra tillsyn av 

räddningstjänstverksamheten i kommunerna. 

Räddningstjänsten uppvisar ett prognostiserat negativt resultat för 2019 

med 426 000 kr. 

Aktuellt läge 

Under 2019 har räddningstjänsten haft pensionsavgångar samt personal 

som lämnat av olika skäl. Därmed har nyanställningar gjorts som medfört 

ökade utbildningskostnader. Därutöver har kompetenshöjande utbildning 

genomförts. Kostnader för utbildning är ca 100 000 kr/person. 

På inkomstsidan har viss förbättring skett genom att fler tillsyner 

genomförts och även externa utbildningar. Avsikten är att under 2020 

genomföra fler tillsyner och externa utbildningar. 

Åtgärder att vidta för att undvika budgetunderskott 

Planering, främst avseende utbildning av egen personal samt behov av 

kompetenshöjande utbildning, måste förbättras så att åtgärder kan vidtas 

innan underskottet är ett faktum. Därutöver måste information och 

kommunikation förbättras. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Tjänsteskrivelse – Ulf Starefeldt, Magnus Öhman 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-13 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Magnus Öhman 

Kommunstyrelsen 

Direktval

Avvikelserapportering räddningstjänsten 

Bakgrund 
Räddningstjänsten är en lagstadgad verksamhet och det antagna 
handlingsprogrammet anger att: Samtliga brandmän som anställs i Arvidsjaur eller 
Glommersträsk ska ha genomgått utbildning i räddningsinsats, RiB (eller 
motsvarande) inom 3 år efter anställning. 

Under 2021 kommer Länsstyrelsen i Norrbotten att genomföra tillsyn av 
räddningstjänstverksamheten i kommunerna. 

Räddningstjänsten uppvisar ett prognostiserat negativt resultat för 2019 med 426 000 
kr. 

Aktuellt läge 
Under 2019 har räddningstjänsten haft pensionsavgångar samt personal som lämnat 
av olika skäl. Därmed har nyanställningar gjorts som medfört ökade 
utbildningskostnader. Därutöver har kompetenshöjande utbildning genomförts. 
Kostnader för utbildning är ca 100 000 kr/person. 

På inkomstsidan har viss förbättring skett genom att fler tillsyner genomförts och 
även externa utbildningar. Avsikten är att under 2020 genomföra fler tillsyner och 
externa utbildningar. 

Åtgärder att vidta för att undvika budgetunderskott 
Planering, främst avseende utbildning av egen personal samt behov av 
kompetenshöjande utbildning, måste förbättras så att åtgärder kan vidtas innan 
underskottet är ett faktum. Därutöver måste information och kommunikation 
förbättras. 

Magnus Öhman Ulf Starefeldt 
Räddningschef Kommunchef 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-01-13 

Dnr 00169/2018 -041 
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Avvikelserapport 2019 

-Resurscentrum

Au § Dnr 00169/2018 041 

Verksamheten på Resurscentrum visar ett negativt resultat för 2019. 

Huvudanledningen till det negativa resultatet är höga personalkostnader. 

Utfallet av den beslutade organisationsförändring som är genomförd på 

Resurscentrum visar sig inte under 2019. Lönekostnader kommer bedömt 

ytterligare att öka med ca 400 tkr då nio månadslöner till kommer att 

bokföras på 2019 för den personal som är uppsagd. Uppsägningstiden för 

de tre uppsagda är sex månader och sista anställningsmånad är mars 2020. 

Intäkterna har marginellt varit lägre under 2019. Den intäkt som visar sig 

särskilt positiv är ersättningen för mottagande av flyktingar, som visar ett 

överskott på ca 1 000 tkr i förhållande till budget. 

Totalt Resurscentrum 2019; 

Budget 

Jan 19 - Dec 19 

Utfall 

Jan 19 - Dec 19 

Förbrukat i % 

av budget 

Personal 7182,1 7981,4 111,1 

Verksamhet 2289 2116,2 91 

Interhyra 311 311 100 

Summa kostnader 9782,1 10408,6 106 

Intäkter -12106,6 -11982 99 

Internhyror 0 

Summa intäkter -12106,6 -11982 99 

Netto -2324,5 -1573,4 61 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Tjänsteskrivelse – Matts Good 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-13 
Árviesjávrien kommuvdna

 

Handläggare 
Matts Good 

Kommunstyrelsen 

Direktval
155 51 

Avvikelserapportering för Resurscentrum 

Verksamheten på Resurscentrum visar ett negativt resultat för 2019. 
Huvudanledningen till det negativa resultat är höga personalkostnader. Utfallet av 
den beslutade organisationsförändring som är genomförd på Resurscentrum visar sig 
inte under 2019. Lönekostnader kommer bedömt ytterligare att öka med ca 400 tkr 
då nio månadslöner till kommer att bokföras på 2019 för den personal som är 
uppsagd. Uppsägningstiden för de tre uppsagda är sex månader och sista 
anställningsmånad är mars 2020.  

Intäkterna har marginellt varit mindre under 2019 och den intäkt som visar sig 
särskilt positiv är ersättningen för mottagande av flyktingar, som visar ett överskott 
på ca 1 000 tkr i förhållande till budget. 

Totalt Resurscentrum 2019; 

Budget 
Jan 19 - Dec 19 

Utfall 
Jan 19 - Dec 19 

Förbrukat i % 
av budget 

Personal 7182,1 7981,4 111,1 
Verksamhet 2289 2116,2 91 
Interhyra 311 311 100 

Summa kostnader 9782,1 10408,6 106 

Intäkter -12106,6 -11982 99 
Internhyror 0 

Summa intäkter -12106,6 -11982 99 

Netto -2324,5 -1573,4 61 

Matts Good 
Chef stöd och service 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-01-13 

Dnr 00169/2018 -041 
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Granskningsrapport 

- Gemensam nämnd för

utveckling av e-

förvaltning år 2018

(Norrbottens e-nämnd)

Au § Dnr 00158/2019 007 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den 

årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen 

granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt 

måluppfyllelse. Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig 

karaktär. 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med 

Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, 

Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner i den 

gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för utveckling av e-

förvaltning. Luleå kommun är värdkommun. 

Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna 

för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället 

vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som 

nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga uppdraget ska 

syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strategin för e-

samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med 

e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar

nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med

organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer.

I revisorernas grundläggande granskning av Gemensam nämnd för 

utveckling av e-förvaltning har de hittat brister i den interna kontrollen 

samt uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas gemensam nämnd av 

e-förvaltning att:

 Upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer.

 Följa upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och årsredovisning

på nämndnivå.

 Beslut om mått för att göra målen uppföljningsbara och mätbara.

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 125 2019-06-04 

Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23 

Granskningsrapport Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 

forts. 10
Au § , forts. 

Styrelsen för Norrbottens e-nämnd har 2019-09-10 § 12 behandlat ärendet. 

Det svar som lämnades av styrelsen medförde kritik från medlems-

kommunerna. 

Norrbottens e-nämnd behandlade 2019-12-17 revisionsrapporten på nytt 

där svar redovisas på uppföljning av revisionsrapport 2018. 

Kommunstyrelsens ordförande har efter detta sammanträde inlämnat 

skrivelse angående granskningsrapporten. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Arvidsjaurs kommun ska uppmärksamt följa utvecklingen inom

e-nämnden med hänvisning till revisorernas kritik.

2. Informationen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 125 2019-06-04 

Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23 

GranskningsrapportAu 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-08 
Árviesjávrien kommuvdna

 

Handläggare 
Sara Lundberg 

Kommunstyrelsen 

Direktval

Angående granskningsrapport för gemensam nämnd för utveckling av 
e-förvaltning år 2018 (Norrbottens e-nämnd)

Revisionen har riktat kritik mot såväl innehåll som formalia avseende Norrbottens e-
nämnd för verksamhetsåret 2018. 

Styrelsesammanträde i e-nämnden hölls den 17 december 2019 via Skype. Vid mötet 
diskuterades revisionsrapporten. Svaren som lämnats till revisionen finns i bif PM. 

Rekrytering av ny verksamhetsansvarig pågår. 

Beträffande kritik mot låg närvaro i styrelsemötena kan förklaringen för Arvidsjaurs 
del ligga i att de lagts på tisdagsförmiddagar och då kolliderat med politiska möten 
under 2018. För 2019 läggs de på onsdagseftermiddagar. 

Den sammantagna uppfattningen på mötet var att nya tag får tas på det nya året så att 
rekommendationerna i revisionsrapporten följs av Norrbottens e-nämnd. 

Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-01-08 

Dnr 00158/2019 -007 



Åke Lindberg Mikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
	

SKRIVELSE 
Kommunrevisionen 
	

2019-03-19 

Arvidsjaurs kommun 
Fullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Mål- och demokratiberedningen 

AMdsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 2 

ri"68 	-009-  

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Våra iakttagelser, bedömningar samt de 
utvecklingsområden som vi har uppmärksammat redogörs för i bilaga. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Revisionens ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018, EY 



Mikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
	

SKRIVELSE 
Kommunrevisionen 
	

2019-03-19 

Arvidsjaurs kommun 
Fullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Mål- och demokratiberedningen 

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Våra iakttagelser, bedömningar samt de 
utvecklingsområden som vi har uppmärksammat redogörs för i bilaga. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Åke Lindberg 
Revisionens ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018, EY 



Bu3ding better 
vsho-rkin q world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kom-
munstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö-, bygg, och hälsoskyddsnämnden, social-
nämnden, gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning, gemensam nämnd för drift av 
personalsystem, valnämnden samt mål- och demokratiberedningen i syfte att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen. 

Se respektive nämnds avsnitt för iakttagelser bedömning. 

3 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-
ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksarnhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-
sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i kommunallagen 6 kap. 
Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-
döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-
visning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, samt risker som framkommit i reviso-
rernas risk- och väsentlighetsanalys 2018. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-
siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Den 
grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt? 

> Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmOdell. 

> Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell. 

4 
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Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I tid avgränsas granskningen 

huvudsakligen till verksamhetsår 2018. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i 

redovisningssystem. Detta granskar revisorerna istället som en del av redovisningsrevisionen. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser (tex via 
nämndernas protokoll och tillhörande underlag såsom mål- och budgetdokument, ekonomi-
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut). Därutöver har nämnddialoger genom-
förts. Därefter har granskningen kompletterats med nämndernas utfall för verksamhet och eko-
nomi. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen 

• God revisionssed 2018 
• Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

• Kommunspecifik styrmodell 

• Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

• Reglemente för intern kontroll 

5 
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3. Kommunens styrmodell 

Kommunfullrnäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning" under år 2017. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller 
för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer re-
spektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser. 

Det praktiska målarbetet enligt styrmodellen kan delas in i 3 nivåer: 

• Nivå 1: Kommunfullmäktige antar övergripande mål som gäller hela kommunkoncer- 
nen. De övergripande målen gäller mandatperioden med ett års förskjutning. Varje mål 
har ett fokusområde som kan ändras av fullmäktige under perioden. 

• Nivå 2: Varje övergripande mål ska brytas ned till 3-6 mål av styrelse och nämnder för 
den egna verksamheten. Styrelsens och nämndernas mål ska följas upp av fullmäktige. 

• Nivå 3: Styrelsens och nämndernas mål ska i sin tur brytas ned till verksamhetsnära 
aktiviteter som ansvarig nämnd eller styrelse följer upp. Hur aktiviteterna ska tas fram 
bestäms inom ansvarig nämnd eller styrelse i samarbete med den egna förvaltningen. 
Varje aktivitet ska ha en fastställd indikator som mäter och kan ge svar om aktiviteten 
utförts och till vilken grad respektive mål uppnåtts. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande mål, 
faststälid budgetram och lagstiftning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det 
ekonomin som utgör gränsen för verksamheten. Styrelse och nämnder ska rapportera sin 
uppföljning av ekonomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti och års-
redovisningen. Nämnderna ska vidare göra en månadsvis budgetuppföljning med en jäm-
förelse mellan budget och utfall samt motsvarande period föregående år. Större avvikelser 
ska kommenteras. Kommunstyrelsen ska sedan vid deras sammanträden redovisa kom-
munens samlade budgetuppföljning. 

För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar 
på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". 
Vidare ska reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det ska finnas 
en god intern kontroll. De ska säkerställa att det finns en organisation för intern kontroll i 
kommunen. Nämnderna har däremot det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhet. Det är nämndernas ansvar att en organisation upprättas och att 
regler samt anvisningar antas för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen och nämnden 
ska för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. 
En skriftlig risk — och väsentlighetsanalys ska ligga tillgrund för internkontrollplanen. 
lnternkontrollplanen bör enligt reglementet minst innehålla: 

> Genomförd riskbedömning 
> Valda kontrollmål 
> Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering 
> Till vem uppföljningen ska rapporteras 
> När rapportering ska ske 

Resultatet från internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunre-
visorerna i samband med delårsrapporten respektive årsredovisningen. Kommunstyrelsen 
upprättar efter årets slut en sammanfattande rapport av nämndernas uppföljning av intern 
kontroll. 

6 
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8. Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning. 

8.1. Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med Arjeplog, Boden, Gälli-
vare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och 
Övertorneå kommuner i den gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för ut-
veckling av e-förvaltning. Luleå kommun är värdkommun. 

Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana sär-
skilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av 
två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. 
Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strate-
gin för e-samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med e-förvalt-
ning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och 
utvecklade processer. 

Nämnden ska till fullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens 
styrs av kommunstyrelsen eller fullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden 
ska vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar som 
kommunstyrelsen utfärdar. Samtliga rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid 
samma tillfälle. 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. Frågan 
om ansvarsfrihet för nämnden prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande par-
terna. 

8.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

8.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt via nämndens protokoll och reglemente, granskat nämndens arbete under 
året. Granskningen visar att nämnden har haft 4 protokollförda träffar under året. Utifrån när-
varolistor kan vi utläsa att en representant från Arvidsjaur har vart närvarande vid varje sam-
manträde. 

I februari 2018 har nämnden beslutat att anta verksamhetsplan för 2018. Planen syftar till att 
upprätta en röd tråd för nämndens arbete och anger de övergripande målen för verksamheten. 
Målen är följande: 

>  Strategiska mål: 
> Enklare vardag för privatpersoner och företag. 
> Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 
> Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
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• Effektmål: 
• Att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv oav-

sett kommun inom e-nämnden. 
0).  Att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltningen, digitalisering för samt-

liga kommuner. 
Att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan. 

> Att säkra kompetensförsörjningen inom så väl digitaliseringsområdet som olika 
verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal 
samverkan. 

• Minskade kostnader för utveckling och drift som ska ske gemensamt, genom 
gemensamma alternativ. 

> Att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen. 

Vidare så beskrivs arbetsformer, verksamhetsplanering, projekt, finansiering samt verksam-
heten i övrigt i verksamhetsplanen. 

Övriga ärenden för nämnden under året: 
> Nämnden har beslutat om ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde för 

att leva upp till kraven enligt GDPR. 

• Nämnden har beslutat om att en gemensam upphandling av digitala lås genomförs 
genom nämnden. 

Nämnden har tagit del av information från e-samordnare om ett nytt gemensamt alter- 
nativ via Norrbottens e-nämnd, e-arkiv. 

• Nämnden har beslutat om sammanträdestider 2019. 

Styrning av ekonomin 

Den verksamhetsplan som nämnden antog i februari 2018 innehåller även budget och riktlinjer 
för ekonomi. För år 2018 är den beslutade budgeten för basfinansiering (grundbelopp) på 
981 400 kr. Denna budget avser basfinansiering och delas upp lika på samtliga kommuner. 

Nämnden har vidare fattat beslut om budget för så kallat e-kontorbelopp på 863 400 kr. Denna 
budget avser att täcka personalkostnader för gemensamma resurser som, e-samordnaren och 
verksamhetsutvecklare e-tjänster och tjänstemän. Denna budget fördelas enligt specifik mo-
dell i samverkansavtalet. 

I verksamhetsplanen 2018 framgår att varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att 
dela i projektet och de specifika projektkostnaderna fördelas med invånarantal som fördel-
ningsnyckel. 

8.2.2. Bedömning 

En representant från Arvidsjaur kommun har varit närvarande vid samtliga sammanträden. 
Vidare har nämnden fastställt en verksamhetsplan innehållande mål och riktlinjer för verk-
samheten. I verksamhetsplanen specificeras även budget och finansieringsriktlinjer för pro-
jekten. 
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Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning av verk-
samhet och ekonomi. 

8.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

8.3.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

I maj, september samt november 2018 har nämnden fått lägesrapport om aktuella och på-
gående projekt. E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande pågående projekt. 

I november 2018 har nämnden också fått lägesrapport om följande pågående projekt. 
• Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten. 
• Gemensam IT-plattform Norrbotten. 
• Gemensam e-tjänsteplattform Norrbotten. 

Nämnden har i samtliga ovanstående ärenden föreslagit att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

Uppföljning av ekonomi 

Enligt nämndens reglemente §4 ska nämnden rapportera till fullmäktige i Luleå hur verksam-
heten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Samtliga rapporter 
ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle. 
Vi kan däremot inte se nämnden har behandlat någon delårsrapport eller årsredovisning. Vi 
har däremot fått ta del av en verksamhetssummering för 2018 där det framgår att årets resultat 
blev ett underskott på 1 600 kr. Det framgår inte i sammanträdesprotokollen att protokoll och 
rapporter tillställs Arvidsjaur kommun eller någon annan av de samverkande kommunerna. 

8.3.2. Bedömning 

Nämnden har fått uppföljning av verksamheten genom de lägesrapporter som presenterades 
i november av e-samordnaren. Vi kan däremot inte se att nämnden har behandlat någon 
uppföljning av ekonomi, delårsrapport eller årsredovisning. Vi kan inte heller se att protokoll 
och rapporter har tillställts de samverkande kommunerna. 

Vi bedömer därmed att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet 
och ekonomi. 

8.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

8.4.1. lakttagelser 

I vår dokumentgranskning kan vi inte se att nämnden har antagit någon internkontrollplan el-
ler annan struktur för att säkerställa att verksamheten arbetar mot målen, tar hänsyn till ris-
ker, samt följer styrdokument. Vi ser däremot att nämnden har beslutat om ett dataskydds-
ombud för nämndens verksamhetsområde för att leva upp till kraven enligt GDPR. 
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8.4.2. Bedömning 

Enligt värdkommunens (Luleå) riktlinjer för intern kontroll ansvarar varje nämnd för att rutiner 
tas fram och beslutas för riskbedömning och kontroll. Nämnden ska besluta om en internkon-
trollplan senast december året för verksamhetsåret. Nämnden ska minst en gång per år rap-
portera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. I vår protokollgranskning framkom 
att nämnden inte har antagit någon interkontrollplan eller rutiner för riskbedömning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning inte 
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

8.5. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning har vi 
hittat brister i den interna kontrollen samt uppföljning och rapportering av verksamhet och eko-
nomi. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be-
stämt? 

Ja, nämnden har fastställt en verksamhetsplan in-
nehållande mål och budget för året. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Nej, nämnden har inte antagit några rutiner för 
riskbedömning eller internkontrollplan. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Nej, nämnden får uppföljning av pågående projekt. 
Däremot kan vi inte se att nämnden har behandlat 
någon delårsrapport eller årsredovisning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Gemensam nämnd för utveckling av e-förvalt-
ning att: 

>  Att upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer. 

Följ upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och årsredovisning på nämndnivå. 

Beslut om mått för att göra målen uppföljningsbara och mätbara. 
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LULEÅ KOMMUN   PROMEMORIA  1 (10) 
    
Norrbottens e-nämnd 2019-12-17   
    

 

 

  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

§ 14 

Uppföljning revisionsrapport 2018 
 

E-samordnarens förslag till beslut 

Godkänna de korrigerande åtgärderna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom några kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd har revisionsrapport visat på 

vissa observationer som behöver förbättras och förtydligas. Nämnden har svarat på 

observationerna och genomfört korrigerade åtgärder. Vår bild är att vi varit 

otillräckliga gällande dokumentation och med att beskriva vad vi gör, men att vi 

känner oss trygga i det vi utför. 

 

 

Ärendebeskrivning 

De observationer och svar som nämnden svarat på finner ni nedan. 

 

• Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksam-

hetsplan 2018 och protokoll 2017-12-12 t o m 2018-09-11. Protokoll från december 

2018 och dokumentation avseende återrapportering/uppföljning har efterfrågats 

men ej erhållits. 

  

SVAR: Protokoll och verksamhetsplan ligger på nämndens hemsida som hanteras av 

värdkommunen Luleå kommun. Vid tillfället saknades protokollet från december som 

lades upp efter att det påpekats. Även Verksamhetssummering för 2018 skickades till 

PWC i mitten på februari, men troligen för sent för att bli något underlag till 

bedömningen. 

 

  

• Av granskat material kan vi ej bedöma att e-nämnden har en tillräcklig styrning 

och kontroll. 

  

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen. Nämnden har under 2018 haft 4 

sammanträden. Beredningsgruppen, tjänstepersoner, har träffats 8 gånger varav en 

gång tillsammans med nämnden. Utöver det har exempelvis e-samordnaren deltagit 

på länsträff för Skolan (Skolchefer och nämndsordföranden i Skolan) den 15/3-2018, 

Socialnämnden Kalix den 18/4-2018. 

  

  



 

LULEÅ KOMMUN   PROMEMORIA  2 (10)) 
    
Norrbottens e-nämnd 2019-12-17   
    

 

 

  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

• Vi kan ej se att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet under året 

i förhållande till syftet med nämnden enligt reglementet, dock ger materialet som 

granskats inte någon tydlig bild över bedriven verksamhet. 

  

SVAR: Nämndens reglemente: Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom 

samverkan uppnå intentionerna i Strategin för eSamhället och bestå av samordning för 

utveckling inom e-förvaltning. Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i 

offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, 

kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade 

processer. 

Strategin pekar ut tre övergripande mål: 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheter 

  

Exempelvis: Under 2018 har totalt över 200 e-tjänster publicerats för invånarna i 

Norrbotten genom ett av e-nämndens gemensamma intuitiv, gemensam e-

tjänsteplattform. E-tjänster som en enskild kommun förmodligen aldrig skulle ha tid, 

resurser eller kompetens att göra själva, men genom samverkan via Norrbottens e-

nämnd har vi tillsammans gjort detta möjligt.  

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 

o Vi har gjort den enklare för privatpersoner och företag att komma i 

kontakt med och hantera sina ärenden med kommunerna. 

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

o En smartare och öppnare förvaltning där medborgare kan själva 

följa sina ärenden via Mina Sidor. 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheter 

o Högre kvalitet och effektivitet i verksamheter då ärenden registreras 

digital och kan hanteras i direktkontakt med medborgarna. 

  

  

   

  



 

LULEÅ KOMMUN   PROMEMORIA  3 (10)) 
    
Norrbottens e-nämnd 2019-12-17   
    

 

 

  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

• Vidare kan vi ej bedöma att den återrapporteringsskyldighet som framgår av 

reglementet har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt. 

  

SVAR: Reglementet säger: ”Nämnden ska till kommunfullmäktige i Luleå kommun 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budget-året. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som 

underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 

verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar 

som kommunstyrelsen utfärdar. 

Samtliga rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle.” 

  

Rapporterna delges och föredras minst en gång per år. Från och men 2019 så ligger 

även dessa underlag och rapporter som en del i e-nämndens protokoll, istället för 

bilagor, för att säkerhetsställa att alla parter får informationen vis samma tillfälle. 

  

  

• Vad gäller den interna kontrollen kan vi ej bedöma att den är tillräcklig och vi kan 

ej heller bedöma huruvida verksamheten bedrivits på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt utifrån granskat material. 

  

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen och har förbättrat, tydliggjort 

informationen i protokollen. 

Verksamhetssummeringen för 2018 visar på ett rörelseresultat på – 1600kr. Rapporten 

är bifogad. 

  

  

• Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns ett antal ledamöter i nämnden som 

inte deltar vid nämndens sammanträden i tillfredsställande utsträckning. 

  

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen. 

  

  

  

 

 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

11 

Granskning av 

ekonomiska prognoser 

Au § Dnr 00149/2019 007 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs 

kommun granskat kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs 

ändmålenligt och med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas 

dels på den prognossäkerhet nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste 

åren. Vidare visar granskningen att de i stor utsträckning saknas 

kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser. 

Med anledning av granskningen lämnar revisorerna ett förslag på hur 

kommunen med olika metoder kan försöka öka träffsäkerheten i sina 

prognoser. 

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram

prognoser

 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna

 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de

passar olika verksamheters kostnads- och intäktsposter

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunstyrelsen tar 

revisorernas rekommendationer i beaktande i det fortsatta arbetet med 

ekonomiska prognoser. 

I samband med fullmäktiges behandling av rapporten vid sammanträde 

2019-04-23 § 45, beslutades att kommunstyrelsen ska ta revisorernas 

rekommendationer i beaktande i det fortsatta arbetet med ekonomiska 

prognoser. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse har lämnats av ekonomichef Birgitta Häggström. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 127 2019-06-04 

Kf § 45 2019-04-23 

Granskningsrapport Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

forts. 112
Au § forts.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Revisionsrapporten besvaras enligt följande;

 I reviderat förslag till reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

visas de prognosmetoder som verksamheterna bör använda i första hand

vid prognosarbetet. Avvikelser från metoden ska i prognosen motiveras

och förklaras med händelser som behöver tas hänsyn till.

I budget- och prognosverktyget har en till kolumn lagts till,

R12/tolftedelsmetoden, för att underlätta prognosarbetet.

Målsättningen är att prognosarbetet ska bli bättre och att prognosen för

kommunens resultat vid delåret inte ska avvika mer än 1% jämfört med

kommunens resultat vid bokslutet.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 127 2019-06-04 

Kf § 45 2019-04-23 

Granskningsrapport Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

Utdragsbestyrkande
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Kommentarer till ”Arvidsjaurs kommun – Granskning av ekonomiska prognoser” 

 Med anledning av den rapport som EY tagit fram har ekonomienheten sett över 
prognosarbetet i kommunen. Det kan konstateras att kommunens prognosarbete kan förbättras. 
Det finns verktyg för prognosarbetet i form av programmet Budget och Prognos (BoP), men 
inga fastställda metoder för tillvägagångssätt.  

Vid genomgången av EY:s rapport har felaktigheter hittats gällande prognoserna för bland 
annat barn- och utbildningsnämnden. Prognosen vid delårsbokslutet 2017 var – 6 638 tkr, inte 
+3 600 tkr som det står i rapporten. Prognosen för perioden jan-sep 2018 var -3 556 tkr, inte -
1 008 tkr som står i rapporten. Detta gör att differensen mellan prognos och faktiskt utfall var -
704 tkr, inte +1 844 tkr.

Nedan presenteras EY:s förslag på vilka metoder som de tror passar vid prognosarbetet, samt 
en förklaring vad metoden innebär.  

R12-metoden eller ”rullande 12” innebär att man summerar de senaste tolv månadernas 
utfall och låter summan utgöra prognos. Ex) Augustis prognos för helåret utgörs av 
utfallen från september 2017 till augusti 2018. Det innebär att årets kommande sista fyra 
månader beräknas få samma utfall som de hade i fjol. Metoden fungerar bra på poster 
och i verksamheter som är lika över tiden. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-08-19 

Dnr 00149/2019 -007 
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Tolftedelsmetoden innebär att man delar utfallet för perioden med antalet månader som 
gått och sedan multiplicerar med 12 månader.  

Aktualitetsmetoden innebär att man till utfallet adderar sista månadens utfall gånger 
kvarvarande antal månader. Metoden passar bäst på poster och i verksamheter som 
genomgår förändringar. 

Efter genomgång av rapporten har följande synpunkter lämnats gällande EY:s förslag till 
prognosmetoder.   

Intäkter 

Taxor och avgifter 
Vid prognostisering av taxor och avgifter fungerar det generellt bra att använda sig av den 
rekommenderade metoden ”rullande 12” (R12) eller tolftedelsmetoden. 

Hyror och arrenden 
Vid prognostisering av hyror och arrenden fungerar det generellt bra att använda sig av den 
rekommenderade metoden R12 eller tolftedelsmetoden. 

Driftbidrag från stat och EU 
Vid prognostisering av driftbidrag från stat och EU fungerar det inte med den 
rekommenderade metoden ”budgetmetoden” eftersom verksamheten inte periodiserar 
budgeten över hela året. Att periodisera budgeten på månader är svårt att göra vid årets start 
då det kräver stor kännedom gällande inkommande intäkter. Om den periodiserade budgeten 
inte blir som man prognostiserat, faller hela tanken med ”budgetmetoden”. Verksamheten 
upplever att det är svårt att beräkna och känna till alla de driftbidrag som kan komma under 
året, speciellt från Migrationsverket, Skolverket och Försäkringskassan. När dessa driftbidrag 
blir kända för verksamheten ska dessa räknas in i prognosen. De driftbidrag som är kända och 
korrekt periodiserade går att prognostisera med hjälp av aktualitetsmetoden eller 
tolftedelsmetoden.  

Övriga intäkter 
Vid prognostisering av övriga intäkter fungerar det generellt med den rekommenderade 
metoden R12 eller tolftedelsmetoden. Oplanerade försäljningar av fast eller lös egendom kan 
dock försvåra prognosarbetet. Dessa kräver att man avviker från vald prognosmetod och tar 
hänsyn till de tillkomna intäkterna.  

Kostnader 

Köp av huvudverksamhet 
Vid prognostisering av köp av huvudverksamhet fungerar den rekommenderade metoden R12 
på vissa verksamheter, exempelvis socialförvaltningen. Att använda R12 vid prognostisering 
av exempelvis gymnasiets interkommunala avgifter är svårare, då dessa kan variera mycket 
från år till år samt att skolan inte följer kalenderår utan läsår.  
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Köp av inventarier och material 
Vid prognostisering av köp av inventarier och material fungerar det generellt med den 
rekommenderade metoden R12, men vid stora variationer mellan åren får man ta hänsyn till 
det. 

Personalkostnader 
Vid prognostisering av personalkostnader fungerar det inte med den rekommenderade 
metoden ”aktualitetsmetoden” på grund av att semesterlönerna inte periodiseras. Generellt sett 
fungerar det bättre med metoden R12 eller tolftedelsmetoden. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen fungerar dock inte dessa metoder heller, då personalkostnaderna 
krymper väldigt mycket på sommaren samt att verksamheten haft stora besparingar från år till 
år.  

Lokalkostnader och hyror 
Vid prognostisering av lokalkostnader och hyror fungerar det generellt bra med den 
rekommenderade metoden R12. Vid hyreshöjningar eller avtalsförändringar fungerar det även 
bra med aktualitetsmetoden eller tolftedelsmetoden.  

Leasing 
Vid prognostisering av leasingkostnader fungerar det inte alltid med R12, då det kan vara 
stora variationer mellan åren. Generellt fungerar det bättre med tolftedelsmetoden. Dock 
måste man anpassa prognosen efter kända framtida förändringar. 

Tjänsteköp 
Vid prognostisering av tjänsteköp fungerar det generellt bra med den rekommenderade 
metoden R12 eller tolftedelsmetoden, om tjänsteköpen är återkommande. Vid enstaka 
tjänsteköp måste prognosen anpassas efter vad man vet.  

För att prognosarbetet ska bli bättre krävs det bland annat att periodiseringar av kostnader och 
intäkter görs korrekt, vilket inte alltid fungerar i dagsläget. Detta medför att de förslagna 
prognosmetoderna inte alltid fungerar. En annan aspekt som gör att prognosarbetet försvåras 
är om verksamheterna inte har nog stor insyn i sina kostnader och intäkter. Intresset och 
engagemanget är inte alltid prioriterat när det gäller de ekonomiska delarna och många gånger 
upplever ekonomienheten att cheferna ute på verksamheterna inte finner tid/prioriterar att sätta 
sig in ordentligt i ekonomin.  

Målsättningen är att prognosarbetet ska bli bättre och att prognosen för kommunens resultat 
vid delåret inte ska avvika mer än 1% jämfört med kommunens resultat vid bokslutet. 

Birgitta Häggström 
Ekonomichef 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med en tillräcklig intern kontroll. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs ändmålenligt och med 
tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning dels på den bristande prognossäkerhet 
nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste åren. Vidare visar granskningen att det i stor 
utsträckning saknas kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser. 
 
Med anledning av granskningen lämnar vi ett förslag på hur kommunen med olika metoder 
kan försöka öka träffsäkerheten i sina prognoser. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram prognoser  
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna 
 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de passar olika 

verksamheters kostnads- och intäktsposter 
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2. Inledning

2.1. Bakgrund 

Den ekonomiska styrningen i kommunen syftar till budgetföljsamhet – att efterleva 
fullmäktiges budget. Korrigerande beslut under året grundas främst på prognoser om 
förväntat årsutfall och dess eventuella avvikelse mot budget. 

I Rådet för kommunala redovisnings rekommendation: Delårsrapport, finns krav på att 
kommunen ska lämna en årsprognos som jämförs med budget minst en gång per år. Det 
sker i Arvidsjaur i den delårsrapport som lämnas för perioden januari – augusti.  Från 2019 
blir de krav på prognos vid delårsrapportering som i dag ställs i Rådets rekommendation ett 
krav i Lag om kommunal bokföring och redovisning.  

Missvisande prognoser riskerar att leda till brister i den ekonomiska styrningen och dåliga 
beslut. Det kan också leda till passivitet och att styrningen uteblir ifall tillförlitligheten till 
prognoserna är låg. Hög prognossäkerhet är således en förutsättning för en fungerande 
ekonomisk styrning. 

Vid tidigare granskning av kommunens delårsrapportering har brister i den lämnade 
resultatprognosen konstaterats. Någon djupare granskning av hur prognosarbetet 
organiseras, underliggande kalkyler etc. har dock inte genomförts. 

Mot bakgrund av ovan och de risker revisorerna identifierat i samband med sin risk- och 
väsentlighetsanalys har kommunens revisorer beslutat att genomföra en granskning av 
kommunens ekonomiska prognoser.    

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om prognosarbetet bedrivs på ett 
ändmålenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunen, kommunstyrelsen och respektive nämnd en tillräcklig säkerhet i sina

prognoser?

 Finns det en tydlig organisation för prognosarbetet?

 Har kommunen ekonomistyrregler som omfattar prognosarbetet?

 Finns det ett tillräckligt stöd i form av ekonomisystem, rutinbeskrivningar, kalkylregler

och rapportmallar etc.?

 Finns det en uppföljning av tidigare lämnade prognoser som leder till förbättringar i

prognosarbetet?

Utöver det revisionella syftet med granskningen ingår det i projektet att medverka till att 
stärka kommunens prognosarbete genom att lämna rekommendationer till förbättringar. 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att titta på de tre senaste årens prognoser och utfall. Samtliga 

nämnder (Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Miljö-, bygg- 

och hälsoskyddsnämnden) omfattas av granskningen.  
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2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer, dokumentstudier och räkenskapsmaterial. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 

interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 

teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:   

 Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och redovisning.

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om delårsrapportering

 Praxis och erkänd teoribildning i form av förekommande prognosmetoder

 Eventuella kommuninterna beslut och styrande dokument inom området.
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrdokument 

Det styrdokument som ligger till grund för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi 
är ”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning”. I reglementet beskrivs bland annat 
ansvarsfördelningen på politisk- och tjänstemannanivå.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska därför enligt reglementet leda och samordna 
kommunens ekonomi och verksamhet genom planering och uppföljning. Det är 
kommunstyrelsens ansvar att själva begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet 
som den finner nödvändig.  
 
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramen. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet så är det ekonomin 
som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid 
befarat underskott.  
 
Det är budgetansvarigas ansvar att vid en befarad budgetavvikelse för helåret vidta lämpliga 
åtgärder o rapportera till förvaltningschefen. Budgetansvarig ska vid varje tertialbokslut 
upprätta en helårsprognos för ansvarsområdets resultat.  
 
Uppföljning av ekonomin ska ske genom att respektive förvaltning varje månad upprättar och 
överlämnar en månatlig budgetuppföljning. Budgetuppföljningen ska innehålla följande: 

 En jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period 
föregående år. 

 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall. 
 
Kommunens samlade budgetuppföljning ska sedan redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträden. 
 
I reglementet framgår vidare att i den delårsrapport som kommunstyrelsen ska överlämna till 
fullmäktige ska det finnas prognoser över förväntat helårsresultat för respektive nämnd och 
bolag. Däremot finns inget krav om helårsprognos för nämndernas delårsrapporter.  
 
Regler för hur prognoserna ska tas fram rent praktisk i form av kalkylmetoder etc. saknas.  

3.2. Prognosernas säkerhet 

Vi har, för de tre senaste åren, kontrollerat styrelsens och nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelser och jämfört dem med det faktiska utfallet. Uppgifterna har hämtats från 
styrelsens och nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. Se nedan. 
 
Kommunstyrelsen 
 
I nedanstående tabeller redovisas kommunstyrelsens prognostiserade budgetavvikelser och 
hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre senaste åren.  
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2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Delårsrapport Jan - aug + 3 240  + 5 235 -1 995 

 

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 + 10 770 - 10 770 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 415 + 10 770 - 10 355 

Delårsrapport Jan - aug + 2 056 + 10 770 - 8 714 

 

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar + 8 524 + 12 898 - 4 374 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - apr + 1 992 + 12 898 - 10 906 

Delårsrapport Jan -aug + 8 899 + 12 898 - 3 999 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - sep + 11 490  + 12 898 - 1 408 

 
Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att styrelsens prognoser varierat kraftigt under 2018. 
Mellan de två tertialrapporterna ändrades exempelvis det prognostiserade utfallet med ca 7 
nkr, från en positiv avvikelse på knappa 2 mnkr till nästan + 9 mnkr för att en månad senare 
öka ytterligare till nästan + 11,5 mnkr.   
 
I den första prognosen för år 2018 prognostiseras de största avvikelserna för avdelning 
Kultur (+ 3 446 tkr) samt Stödfunktionen med (-2 395 tkr).  I uppföljningen för jan – apr 
prognostiseras den största negativa avvikelsen för avdelning Arbetsmarknad (- 2 038 tkr). 
Ekonomichefen uppger att det kan finnas felaktigheter i denna prognos.  
 
I delårsrapporten prognostiserar Stödfunktionen ett överskott på + 4 566 tkr. Största negativa 
avvikelsen har Arbetsmarknad och integration med – 3 461 tkr. Det beskrivs som svårt att i 
förväg förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för flyktingmottagandet.  
 
Vid nästa prognostillfälle, per september, prognostiserar Arbetsmarknad och integration en 
negativ avvikelse med - 1 266 tkr, ungefär hälften av tidigare prognos.  
 
Barn och utbildningsnämnden  
I nedanstående tabeller redovisas barn- och utbildningsnämndens prognostiserade 
budgetavvikelser och hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre 
senaste åren.  
 

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall  Differens  
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(jan-dec) (prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - apr - 744 + 1 921 - 2 665

Delårsrapport Jan - aug + 2 240 + 1 921 + 319

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - aug + 2 240 + 1 921 + 319

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - okt + 2 945 + 1 921 + 1 024

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 +/- 0 +/- 0 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 6 032 +/- 0 - 6 032

Delårsrapport Jan - aug + 3 600 +/- 0 + 3 600

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall 
(jan-dec)1 

Differens 
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 1 375 - 2 852 + 1 477

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – maj - 4 464 - 2 852 - 1 612

Delårsrapport Jan –aug - 5 477 - 2 852 - 2 625

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep - 1 008 - 2 852 + 1 844

Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämndens prognoser varierat under år 2018. De 
prognostiserat ökade negativa avvikelserna har förklarats av omorganisation och 
felbudgetering av personalkostnader. Mellan augusti och september månad ändrades 
prognosen med ca 4 mnkr, från en negativ avvikelse på ca - 5,5 mnkr till ca - 1 mnkr. Det 
faktiska utfallet år 2018 blev en negativ avvikelse mot budget med - 2 852 tkr. Detta 
inkluderar en engångsutbetalning på 2 800 tkr i samband med omorganisation av 
skolledning. 

I nämndens första prognos, per mars prognostiseras lönekostnader och 
verksamhetskostnader totalt överstiga budget med 1,5 mkr. I nästa ekonomiska uppföljning, 
per maj har det prognostiserade underskottet ökat. Personal står för största negativa 
avvikelsen (- 5 166 tkr). Detta inkluderar den tidigare nämnda engångsutbetalningen.  

I delårsredovisningen prognostiseras avvikelsen för Personalkostnader till - 6 177 tkr. 

Vi noterar att ekonomiuppföljningen per september inte har behandlats på något av 
nämndens sammanträden.  

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 

1 Inklusive engångsutbetalning på 2 800 tkr 
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I nedanstående tabeller redovisas miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens prognostiserade 
budgetavvikelser och hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre 
senaste åren.  

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt utfall) 

Delårsrapport Jan - aug +/- 0 + 197 - 197

Förvaltningschefens 
rapport 

Jan - 
november 

+ 200 + 197 + 3

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 + 830 - 830

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 83 + 830 - 913

Delårsrapport Jan - aug + 65 + 830 - 765

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar +/- 0 + 950 - 950

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr + 34 + 950 - 916

Delårsrapport Jan –aug + 371 + 950 - 579

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep +754 + 950 - 196

Förvaltningschefens 
rapport 

Jan - okt + 750 + 950 - 200

Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämnden redovisar ett positivt utfall på + 750 tkr för 
år 2018. Nämndens prognossäkerhet har ökat mot slutet av året.  

Socialnämnden 
I nedanstående tabeller redovisas socialnämndens prognostiserade budgetavvikelser och 
hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre senaste åren.  

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Januari +/- 0 + 319 - 319

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – feb + 374 + 319 +55

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 3 263 + 319 - 3 582
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Delårsrapport Jan - jun + 331 + 319 + 12

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - aug + 331 + 319 + 12

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - okt + 256 + 319 + 63

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 6 000 + 300 - 6 300

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 5 336 + 300 - 5 636

Delårsrapport Jan - aug + 1 684 + 300 + 1 384

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – okt - 4 234 + 300 - 4 534

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens 
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 4 711 + 3 600 - 8 311

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 4 721 + 3 600 - 8 321

Delårsrapport Jan –aug - 4 202 + 3 600 - 7 802

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep + 2 074 + 3 600 - 1 526

Ekonomisk 
uppföljning 

Ja - okt + 2 799 + 3 600 - 801

Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämndens prognoser har varierat under året. I 
början av året prognostiseras ett underskott som förklaras med höga personalkostnader. 
Mellan augusti och september ändras prognosen med drygt 6 mnkr, från ett underskott på 
drygt 4 mnkr till ett överskott på drygt 2 mnkr.  

I nämndens första prognos för 2018 förklaras avvikelserna till stor del av höga 
personalkostnader. Samma förklaring lämnas för avvikelserna i samband med 
delårsrapporten. I oktoberprognosen uppges att Personalkostnader är förväntas överskrida 
budget medan övriga verksamhetskostnader förväntas underskrida budget.  

Kommunens resultatprognos 
Nedanstående tabell visar avvikelser mellan kommunens augustiprognos och 
årsredovisningens utfall de senaste två åren.  Från årsutfallen har jämförelsestörande poster 
rensats bort. 

Avvikelserna bedöms vara för stora för att kommunledningen ska kunna fatta beslut för att 
styra mot kommunens resultatmål och balanskrav. Tabellen visar också att prognos-
avvikelserna i huvudsak är hänförbara till verksamheten. För skatter och finansiella poster 
synes prognossäkerheten vara god. 
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RESULTATRÄKNING, mkr 
Prognos Utfall  Avvikelse Prognos Utfall Avvikelse 

2018 2018 2018 2017 2017 2017 

Verksamhetens intäkter  155,2 158,4 3,2 241,5 178,7 -62,8

Verksamhetens kostnader -581,2 -567,5 13,7 -653,6 -594,4 59,2

Avskrivningar -16,6 -17,3 -0,7 -16,1 -20,1 -4,0

Verksamhetens nettokostnader -442,6 -426,4 16,2 -428,2 -435,8 -7,6

Skatteintäkter 305,8 305,2 -0,6 300,6 301,6 1,0

Generella statsbidrag och utjämning 137,4 136,0 -1,4 127,8 127,9 0,1

Finansiella intäkter 1,8 1,8 0,0 1,4 1,3 -0,1

Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 -0,2

Resultat för extraordinära poster 2,2 16,3 14,1 1,6 -5,2 -6,8

Kommunens resultatprognos uppkommer genom att respektive nämnds/förvaltnings prognos 
sammanställs till en prognos för posterna Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader. Övriga poster prognostiseras centralt på ekonomikontoret.  

3.3. Uppföljning och utvärdering av prognoser 

Under 2018 har ekonomikontoret efter delårsbokslutet gjort egna justeringar av 
nämnd/förvaltningsprognoserna då de upplevts osäkra. Någon detaljerad genomgång och 
analys av i vilka kostnads- och intäktsposter inom respektive nämnd som 
prognosavvikelserna uppstår och varför har inte gjorts. 

3.4. Förslag till rutiner och metoder för säkrare prognoser 

I detta avsnitt lämnas ett förslag på hur vi tror att kommunen kan förbättra sin prognos-
säkerhet. 

Inledningsvis är det viktigt att säga att alla prognoser utgår från ett faktiskt utfall och att det är 
viktigt att det utfallet är korrekt redovisat ”vet man inte var på kartan man befinner sig är det 
svårt att orientera rätt i verkligheten”. Alltså startar prognosarbetet med att periodisera 
kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod, d.v.s. göra ett periodbokslut. 

Nästa steg är att uppskatta/beräkna kvarvarande periods intäkter och kostnader. Det kan ske 
med olika metoder.  

R12-metoden eller ”rullande 12” innebär att man summerar de senaste tolv månadernas 
utfall och låter summan utgöra prognos. Ex) Augustis prognos för helåret utgörs av utfallen 
från september 2017 till augusti 2018. Det innebär att årets kommande sista fyra månader 
beräknas få samma utfall som de hade i fjol. Metoden fungerar bra på poster och i 
verksamheter som är lika över tiden. 

Budgetmetoden innebär att man till utfallet adderar prognosmånadernas budgeterade utfall. 
Metoden kräver att man har gjort en budget som är periodiserad på månader. Metoden 
passar bra på poster och i verksamheter som har säsongsvariation. 

Aktualitetsmetoden. Metoden innebär att man till utfallet adderar sista månadens utfall 
gånger kvarvarande antal månader. Metoden passar bäst på poster och i verksamheter som 
genomgår förändringar. 
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De olika metoderna passar olika bra för olika kostnads- och intäktsposter och också i olika 
verksamheter. Vår uppfattning är att det ska finnas kalkylregler för de som upprättar 
prognoser i kommunen. Kalkylreglerna ska ange vilka metoder som ska användas på olika 
poster och avviker man från kalkylutfallet i sin prognos så ska det motiveras och förklaras 
med händelser som behöver tas hänsyn till. Nedan lämnas ett förslag på vilka metoder som 
vi tror passar olika poster. 

Poster Metod Kommentar

Intäkter

Taxor och avgifter R12 Alternativt aktulitetsmetoden vid taxeförändringar

Hyror och arrenden R12 Alternativt aktullitetsmetoden vid taxeförändringar

Driftbidrag från stat och EU Budgetmetoden Viktigt att bidragen periodiseras löpande

Övriga intäkter R12

Kostnader

Köp av huvudverksamhet R12 Alternativt aktualitetsmetoden vid avtalsförändringar

Köp av inventarier och material R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation

Personalkostnader Aktuallitetsmetoden Viktigt att periodisera seemesterlöner korrekt

Lokalkostnader och hyror R12 Alternativt aktualitetsmetoden vid avtalsförändringar

Leasing R12

Material och inventarier R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation

Tjänsteköp R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation
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4. Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att prognosarbetet inte bedrivs på ett ändmålenligt sätt och med en tillräcklig 
intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på nedanstående granskningsresultat. 

Har kommunen, kommunstyrelsen och respektive nämnd en tillräcklig säkerhet i sina 

prognoser? 

Vi bedömer att kommunen generellt inte har en tillräcklig säkerhet i sina prognoser. De 

varierar kraftigt mellan de olika tillfällena och tenderar att vara restriktiva i början av året i 

jämförelse med det faktiska utfallet.  

Finns det en tydlig organisation för prognosarbetet? 

Vid dokumentgranskningen har det kommit fram att de prognoser som ekonomichefen 

presenterat för kommunstyrelsen under år 2017-2018, inte är samma som de prognoser som 

lämnats av nämnderna. Hur prognosarbetet organiserats har varierat över tiden och 

frekvensen av prognoser varierar mellan nämnder och år. Organisationen bedöms därmed 

inte vara tydlig. 

Har kommunen ekonomistyrregler som omfattar prognosarbetet?  

Vi bedömer att ändamålsenliga kalkylregler för prognosarbetet saknas. 

Finns det ett tillräckligt stöd i form av ekonomisystem, rutinbeskrivningar och 

rapportmallar etc.? 

Vi bedömer att det saknas enhetliga rutiner, mallar och verktyg anpassade för kommunens 

prognosarbete. 

Finns det en uppföljning av tidigare lämnade prognoser som leder till förbättringar i 

prognosarbetet? 

Vi har noterat att ekonomikontoret upprättar egna prognoser som inte bygger på de som 
tagits fram av nämnder/förvaltningar i syfte att öka prognossäkerheten. Någon detaljerad 
genomgång och analys av i vilka kostnads- och intäktsposter inom respektive nämnd som 
prognosavvikelserna uppstår och varför görs inte. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Tar fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram prognoser
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna
 Gör efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de passar olika

verksamheters kostnads- och intäktsposter

Arvidsjaur den 11 april 2019 

Linda Marklund PerÅke Brunström David Larsson  

Certifierad kommunal Certifierad kommunal Revisionskonsult, EY 
revisor, EY  revisor, EY  
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Granskning av 

investeringsprocessen 

Au § Dnr 00111/2019 007 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs 

kommun granskat investeringsprocessen i syfte att bedöma om 

kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över kommunens investeringar. 

Granskningsområdet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora 

budgetavvikelser föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt 

i tiden, dels av att rapporteringen av investeringarna i års- och 

delårsredovisningen bedömts vara i behov av utveckling. Den 

sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i 

investeringsprocessen inte är tillräcklig. Främst grundas de förtroendevalda 

revisorernas bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte 

efterlevs och är i behov av en översyn, samt att uppföljning och 

rapportering inte sker så att kontrollen över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten lämnas följande 

rekommendationer för hur kommunens regler kan ändras och för en ny 

struktur för budget och redovisning av investeringsverksamheten; 

Rekommendationer - styrande dokument 

Kommunens samlade regelverk för investeringsverksamheten bör ses över. 

För att skapa överblick, undvika upprepningar och risker för att det uppstår 

motsägelsefulla regler bör alla ekonomistyrregler samlas i ett gemensamt 

dokument - en ekonomihandbok. Vid översynen bör reglerna anpassas så 

att de beaktar respektive investerings karaktär. Det kan ske genom att 

fullmäktige binder anslagen till vissa investeringar på projektnivå och vissa 

ges i form av ramanslag. 

Rekommendationer— följsamhet mot egna regler 

Mot bakgrund av reglernas utformning föreslås kommunstyrelsen, efter en 

översyn implementera nya regler och säkerställa dess efterlevnad. 

Rekommendationer— uppföljning och rapportering 

För att skapa förutsättningar rekommenderas kommunen införa en 

rapportering (och även en budgetering) enligt den rapportstruktur som 

framgår av granskningsrapporten. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2019-06-04 § 126 

Kf § 44 2019-04-23 

Granskningsrapport Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

Utdragsbestyrkande
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forts. 12
Au § , forts.   

I samband med fullmäktiges behandling av rapporten vid sammanträde 

2019-04-23 § 44, beslutades att de styrdokument som nämns i rapporten 

ses över med beaktande av revisorernas synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 § 126 att de styrdokument som 

nämns i revisionsrapporten ses över. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Revisionsrapporten besvaras enligt följande;

Revisorerna har granskat kommunens investeringsprocess som är

under förändring, främst vad gäller att investeringar som inte är

utförda överförs till nästkommande år. Nu kommer bara de

investeringar som är påbörjade och rullar över årsskiftet att överföras,

resten avslutas. Det här gör att budgetbeloppet för investeringar

kommer att komma i bättre fas med de investeringar som

verksamheten har planerat att utföras.

Revisorernas rekommendation att samla ekonomistyrningsregler i ett

dokument har utförts.

Revisorerna hade vidare synpunkter på att kommunen hade samma

regelverk för planering, beslutsunderlag, dokumentation, uppföljning

och utvärdering för alla drygt 100 projekt oavsett om de är små

belopp, från ca 50 tkr till stora projekt på flera miljoner kronor. Detta

blir inte administrativt hållbart och därför delas nu projekten in i större

och mindre investeringsprojekt, där de större projekten har högre krav

dokumentation, uppföljning mm.

Slutligen rekommenderade revisorerna att arbeta mer med ramanslag

i den gemensamma budgeten och överlåta detaljerna till respektive

nämnd att besluta om. 2020-års budgetprocess har arbetat enligt

rekommendationerna med ramanslag.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2019-06-04 § 126 

Kf § 44 2019-04-23 

Granskningsrapport Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

Utdragsbestyrkande
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Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

Revisorerna har granskat kommunens investeringsprocess som är under 
förändring, främst vad gäller att investeringar som inte är utförda överförs till 
nästkommande år. Nu kommer bara de investeringar som är påbörjade och rullar 
över årsskiftet att överföras, resten avslutas. Det här gör att budgetbeloppet för 
investeringar kommer att komma i bättre fas med de investeringar som 
verksamheten har planerat att utföras. Tidigare år har utförandeprocenten varit just 
över 50 % och verksamheten har meddelat att den inte hinner utföra alla projekt. 
Bara 2019 har investeringsbudgeten minskat med ca 30 Mkr på grund av den här 
förändringen.  

Vidare fanns det en rekommendation att samla ekonomistyrningsregler i ett 
dokument vilket vi har gjort här. Detta nya reglemente för verksamhets- och 
ekonomistyrning, ersätter förra dokumentet med samma namn från 2017, 
reglemente för internkontroll från 2015 och riktlinjer för investeringar från 2017. 

Revisorerna hade vidare synpunkter på att vi hade samma regelverk för planering, 
beslutsunderlag, dokumentation, uppföljning och utvärdering för alla våra drygt 
100 projekt oavsett om de är små belopp, från ca 50 tkr till stora projekt som 
exempelvis utbyggnad av skola på ca 20 Mkr. Det här blir inte administrativt 
hållbart och därför delar vi nu in projekten i större och mindre investeringsprojekt, 
där de större projekten har högre krav dokumentation, uppföljning mm. 

Slutligen rekommenderade revisorerna att arbeta mer med ramanslag i den 
gemensamma budgeten och överlåta detaljerna till respektive nämnd att besluta 
om. 2020-års budgetprocess har arbetat enligt de rekommendationerna med 
ramanslag. 

Förslag till beslut att kommunstyrelsen antar bifogat reglemente för verksamhets- 
och ekonomistyrning och att revisionsrapporten om investeringsprocessen därmed 
anses besvarad. 

Birgitta Häggström 
Ekonomichef 
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Granskning av investeringsprocessen 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat investe-
ringsprocessen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över kommu-
nens investeringar. 

Granskningsområdet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora budgetavvikelser 
föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt i tiden, dels av att rapporteringen av 

investeringarna i års- och delårsredovisningen bedömts vara i behov av utveckling. 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i investeringsprocessen inte är 
tillräcklig. 

Vi grundar främst vår bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte efterlevs 

och är i behov av en översyn samt att uppföljning och rapportering inte sker så att kontrollen 
över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten lämnar vi rekommendationer för hur kommunens reg-
ler kan ändras och för en ny struktur för budget och redovisning av investeringsverksamheten. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

ikael Rehnberg 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av investeringsprocessen, Arvidsjaurs kommun. 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
investeringsprocessen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över 
kommunens investeringar. 

Granskningsornrådet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora 
budgetavvikelser föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt i tiden, dels av att 
rapporteringen av investeringarna i års- och delårsredovisningen bedömts vara i behov av 
utveckling. 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i investeringsprocessen inte är 
tillräcklig. 

Vi grundar främst vår bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte efterlevs 
och är i behov av en översyn samt att uppföljning och rapportering inte sker så att kontrollen 
över investeringarna upprätthålls. 

Med anledning av granskningsresultaten lämnar vi rekommendationer för hur kommunens 
regler kan ändras och för en ny struktur för budget och redovisning av investerings-
verksamheten. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Investeringar är utgifter som leder till framtida ekonomiska fördelar i form av intäkter eller 
kostnadsbesparingar, alternativt framtida servicepotential i form av kommunal måluppfyllelse. 
Det finns olika typer av investeringar beroende på vilken typ av tillgång utgiften resulterar 

Reala investeringar — investeringar i fysiska tillgångar som infrastruktur, byggnader, 
maskiner och inventarier. 
Finansiella investeringar — investeringar i värdepapper av olika slag. 
Immateriella investeringar — investeringar i nyttjanderättigheter, patent etc. 

Av olika skäl skiljer man även på om en investering innebär nyinvestering, om den är en 
ersättningsinvestering/komponentbyte samt om den är förvärvad eller egentillverkad. 

Arvidsjaurs investeringsvolymer har ökat kraftigt under de senaste åren och de planeras att 
fortsätta öka under de kommande åren. Under perioden 2013 — 2017 har investerings-
volymen i snitt legat på 21,7 mnkr och under perioden 2018 — 2022 planeras den uppgå till 
57,7 mnkr per år. Den stora investeringsvolymen kommer att innebära stor påverkan på den 
kommunala ekonomin i form av kostnader för drift-, underhåll-, avskrivningar och ränta. 

De senaste åren har planerade investeringar genomförts i låg grad. Under 2017 
genomfördes inte 30 mnkr eller 58 % av de planerade investeringarna. Prognosen för 2018 
är att 29 mnkr eller 42 % av de planerade investeringarna inte hinner genomföras. Den låga 
genomförandegraden bedöms medföra en risk att verksamhetens behov inte blir 
tillgodosedda och att det görs felaktiga ekonomiska prioriteringar. 

Tidigare års granskning av års- och delårsrapportering visar att investeringarna inte 
redovisas så att budgetavvikelsernas orsaker framgår. Arliga stora budgetöverskott som 
ombudgeteras till kommande års investeringsbudget beror i huvudsak på att planerade 
investeringar inte genomförts. Redovisningen skulle dock kunna tolkas som att 
investeringarna blivit billigare än planerat. Sammantaget bedöms det finnas en risk att 
redovisningen inte ger en bra information till kommunens beslutsfattare. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunen har en tillräcklig kontroll 
över investeringsprocessen. Inom ramen för syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: 

Finns det styrande dokument som säkerställer en väl fungerande investeringsprocess? 

Efterlevs kommunens styrande dokument på området? 

Bygger beslut och budgetanslag till investeringar på ändamålsenliga beslutsunderlag? 

Sker det en tillräcklig uppföljning, rapportering och vid behov korrigerande beslut under 
investeringsprojektens gång? 

Genomförs efterkalkyler där orsaker till avvikelser analyseras? 
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Granskningen avgränsas till att omfatta investeringsprocessen generellt och till ett urval av 
investeringsprojekt som beslutats och/eller genomförts under 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på analyser av dokument och ekonomisk information samt på 
intervjuer med nyckelpersoner i kommunen. Ett stickprov bestående av fem 
investeringsprojekt har granskats avseende med avseende på följsamhet mot kommunens 
egna regler. 

De iakttagelser som gjorts har löpande kommunicerats med den personal som berörts av 
granskningen. Sakgranska rapportens innehålla har gjorts av kommunens ekonomichef. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer beslutade av fullmäktige. Kriterier kan också ha sin grund i jämför-
bar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 
revisionskriterierna av: 

Kommunallagens bestämmelser om ekonomi och intern kontroll 
Kommunens egna styrdokument: Riktlinjer för investeringar, Mål- och resursplan 
samt delegationsordning 
Praxis och erkänd teoribildning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrande dokument 

Styrande dokument som tydliggör organisation, ansvar och befogenheter samt hur planering, 
budgering, uppföljning, rapportering och utvärdering ska gå till är en förutsättning för en väl 
fungerande investeringsprocess. 

Relevanta styrande dokument som varit föremål för vår granskning är: 

Mål- och resursplan i Arvidsjaurs kommun från och med 2018 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
Riktlinjer för investeringar 
Delegationsordningar 

3.1.1. Mål och resursplan 

Mål och resursplanen beslutas av fullmäktige och innehåller uppgifter som kommunallagen 
kräver avseende budget, bl. a. mål för god ekonomisk hushållning. Ett av de finansiella 
målen ger uttryck för att investeringar i den skattefinansierade verksamheten bör finansieras 
utan upplåning. 

Av mål och resursplanen framgår följande om investeringsbudgeten: 

"Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska 
innehålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i 
skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar." 

Den av fullmäktige beslutade budgeten har ett anslag per nämnd/enhet, ej för varje 
investeringsobjekt. Den är femårig och uppdelad på investeringar som avser skatte-
finansierad verksamhet respektive avgiftsfinansierad verksamhet (se nästa sida). 

I ekonomisystemet och i dokument från juni 2017 då fullmäktige fastställer budgeten finns de 
olika anslagen för 2018 uppdelade på enskilda investeringsprojekt. De är 94 till antalet varav 
11 uppgår till ett belopp över en mnkr. Huvuddelen av investeringsprojekten avser 
inventarieköp och komponentbyten. Ytterst få projekt är av karaktären: "större, fleråriga 
nyinvesteringar". 

Fullmäktiges budget kompletteras när föregående års (2017) investeringsbudgets utfall 
utvärderats. Utvärderingen har för 2018 resulterat i att 25,3 mnkr ombudgeterats till 2018 och 
utökat den ursprungliga budgeten på 44,7 mnkr. Den totala budgeten för investeringar 2018 
inklusive ombudgeterat belopp uppgår till 70,1 mnkr. 

Kompletteringsbudgetens anslag på 25,3 mnkr avser 58 ombudgeterade poster, varav de 
flesta avser inventarieköp eller komponentbyten och utgörs av mindre belopp. Endast fyra 
ombudgeteringar avser större investeringsprojekt (över 1 mnkr). 
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NÄMND / ENHET 

Belopp i tks 

ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022 SUMMA 

BARN- OCH UTB1LDNINGSNÄMNDEN 4 130 1 985 2001 2 000 0 10115 

SOCIALNÄMIVDEN 400 400 400 300 0 1 500 

M1LJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 300 0 0 0 300 

KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / 
LEDNING EKONOMI 

4 100 0 0 0 0 4 100 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4 500 0 150 200 200 5 050 

KULTUR- OCH INTEGRATION 230 1 040 0 0 0 1 270 

CAMP GIELAS OCH FRITID 100 100 3 500 0 0 3 700 

IT-ENHETEN 2 445 4 300 1 695 1 495 1 495 Il 430 

KOSTENHETEN 1 500 50 100 200 350 2 200 

FASTIGHETER 8 800 6 000 78 400 88 400 5 400 187 000 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA 
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA 0 Il 1 0 0 0 
OCH IT 

GATU- OCH PARKENHETEN 5 490 4 850 4 450 4 400 4 400 23 590 

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
	

31995 
	

18 725 
	

90 695 
	

96 995 
	

11845 250 255 

AFFÄRSVERKSAMHETER 

STADSNÄT 7 150 3 000 1 000 1 000 975 13 125 

CAMP GIELAS 570 450 200 0 0 I 220 

VATTEN OCH AVLOPP 4 880 4 400 4 400 4 400 4 400 22 480 

AVFALLSENHETEN 140 2211 370 420 470 1 620 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 12 740 8 070 5 970 5 820 5 845 38 445 

SUMMA TOTALA 1NVESTERINGAR 
55,20TTEF1NANSIERAD OCH 44 735 26 795 96 665 102 815 17 690 288 700 
AVGIFTSFINANS1ERAD VERKSAMHET 

3.1.2. Reglemente för verksamhetlekonomistyrning 

Reglementet är fastställt av fullmäktige 2017 och har följande bestämmelser om 
investeringar: 

3.1.2.1 Budgetprocess 

April: Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast till kommande års Mål- och 
resursplan till kommunstyrelsen. Utkastet ska bl. a. innehålla äskade resurser för 
investeringsbudget de kommande åren. 

Juni: Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2 år efter innevarande år samt 
antar investeringsplan för därpå följande 3 år. 

Oktober: Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det 
kommande året. 
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November: Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål- och resursplaner och 
internbudget dvs, fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten. 

3.1.2.2 Kompletteringsbudget 

Kompletteringsbudget kan fastställs av fullmäktige i mars-april. I den fastställs nya anslag för 
innevarande kalenderårs investeringar samt sådant som pga. särskilda skäl (tex. 
lagändringar) inte ingår i den fastställda årsbudgeten. 

Tilläggsanslag, dvs nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. I förekommande 
fall hanteras särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter. 

3.1.2.3 Investeringars anslagsbindningsnivå och beslutsunderlag 

Fullmäktige fastställer nämndernas investeringsramar i mål- och resursplan. 
Som underlag för ett investeringsbeslut i en nämnd ska förvaltningen presentera 
och dokumentera: 

Behovet av investeringen 
Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 

Som investering räknas objekt över ett prisbasbelopp och med en ekonomisklivslängd om 
minst tre år. 

3.1.3. Riktlinjer för investeringar 

Riktlinjerna är fastställda av fullmäktige 2017 och består dels av bestämmelser om 
ekonomisk redovisning, dels av bestämmelser som kompletterar Reglemente för 
verksamhet/ekonomistyrning. När det gäller bestämmelserna om ekonomisk redovisning så 
beskriver de i huvudsak regler i Lag om kommunal redovisning som efter årsskiftet 
2018/2019 ersätts av en ny lag — Lag om kommunal bokföring och redovisning. Övriga 
bestämmelse av relevans för denna granskning återges nedan: 

3.1.3.1 Ansvarsfördelning 

Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den 
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av 
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. 

Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka 
andra effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera 
investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. 
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För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen 
efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja 
lokalerna ifråga. 

Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3.1.3.2 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun beskrivs innehålla fem delmoment. 
• Behov 
• Utredning/ Beredning 
• Beslut 
• Genomförande 
• Uppföljning 

Komplett, dokumenterat beslutsunderlag ska finnas för varje investering. Respektive nämnds 
beslutade investeringsplan översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beslut i 
kommunstyrelse och fullmäktige. Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: 

Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. 
Kategori, status och prioritet (miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav) 
Motiv till investeringen 
Investeringsbelopp samt bedömd livslängd och tidpunkt för reinvestering 
Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med 
efterkalkyl med tillhörande analys. 
Arlig effekt avseende kostnader och intäkter 
Eventuella engångseffekter 
Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. 

Vidare ska beslutsunderlaget bestå av en tidplan där bl. a. upphandlingsskedet beaktats. 

Om investeringskalkyler säger riktlinjerna: Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som 
efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter inför framtida investeringar. Kraven på 
innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan 
komma att kräva mer detaljerade kalkyler. Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas 
ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr) 
ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med begäran om 
investeringstillstånd. 

3.1.3.3 Projekteringstillstånd 

Beslut om investering i maskiner och inventarier fattas av respektive nämnd utifrån de 
beslutsnivåer som framgår av kommunens inköpspolicy. För samtliga investeringsprojekt 
som beräknas överstiga 1 000 000 kr, krävs kommunstyrelsens godkännande innan 
projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all skattefinansierad som avgiftsfinansierad 
verksamhet. Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad 
verksamhet förutsätter att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de 
projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 
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3.1.3.4 Uppföljning 

Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. 

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska kommenteras med förslag till 
åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. 

Avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm ska anmälas 
till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med 
ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin ram söka omprioritera 
investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan. 

I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska 
delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att 
uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. 

Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som inte 
använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 
särredovisade. 

De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska 
dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till 
kommunfullmäktige om eventuell överföring av investeringsmedel. I underlaget till 
kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. 

Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att en särskild 
redogörelse upprättas. 

3.1.4. Delegationer 

Av delegationsordningarna framgår det, när gäller investeringar att: 

Kommunstyrelsens delegerat sin beslutanderätt till kommunstyrelsens ekonomiska utskott att 
göra ombudgeteringar inom givan ramar 

Komrnunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt till kommunstyrelsens ordförande när det 
gäller avgörande om investeringsverksamheten, som ej anses ha en sådan prioritet att de är 
föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade, 

3.1.5. lakttagelser och bedömning av styrande dokument 

Sammantaget bedöms kommunen ha regler som beskriver investeringsprocessen på ett 
tydligt sätt. Reglerna är dock spridda över flera dokument vilket försvårar överblick. I flera fall 
överlappar de varandra så att bestämmelserna upprepas men inte alltid med lika ordalydelse 
och innebörd. 

Regelverket gör inte skillnad på investeringsprojektens karaktär, dvs: om det är stora 
fleråriga projekt eller om det är inventarieköp/komponentbyten. Att alla investeringsprojekt 
som till antalet uppgår till ca 140 ska följa samma regelverk då det gäller planering, 
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beslutsunderlag, uppföljning och utvärdering är orimligt och skulle medföra en övermäktig 
administration. 

Sammantaget bedöms inte de styrande dokumenten säkerställa en väl fungerande 
investeringsprocess. 

3.1.6. Rekommendationer - styrande dokument 

Kommunens samlade regelverk för investeringsverksamheten bör ses över. För att skapa 
överblick, undvika upprepningar och risker för att det uppstår motsägelsefulla regler bör alla 
ekonomistyrregler samlas i ett gemensamt dokument - en ekonomihandbok. 

Vid översynen bör reglerna anpassas så att de beaktar respektive investerings karaktär. Det 
kan ske genom att fullmäktige binder anslagen till vissa investeringar på projektnivå och 
vissa ges i form av ramanslag. Sådana anpassade regler skulle kunna se ut enligt följande: 

"Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt om de 
är större än X mnkr. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa 
investeringstyper, t.ex. inventarier och komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive 
nämnd i sin internbudget efter sina behov. 

Investeringarna har en femårig planeringshorisont där det första året utgör budgetåret och de 
därefter följande fyra åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investerings-
projekt vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret 
och respektive planeringsår. 

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift 
överstiger X mnkr, överförs till kommande års investeringsbudget så länge projektet är 
pågående. Ej förbrukade investeringsmedel ingående i ramanslag överförs normalt inte som 
tilläggsanslag i nästa års budget." 

3.2. Följsamhet mot egna regler 

Inom ramen för granskningen har vi slumpmässigt begärt att få ta del av dokumentation som 
styrker följsamhet mot regelverket vad gäller beslutsunderlag enligt följande: 

Behovet av investeringen 
Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 

I de fall projekten avslutats har vi även begärt att få ta del av utvärderingar eller efterkalkyler 
för projektet 

De slumpmässigt valda projekten är: 

Bredband i byarna 
Tall backaskolan 
Skogsbacken dagis 
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Ärendehanteringssystem 
Ekonomisystem 
Ny reservvattentäkt i Arvidsjaur 

3.2.1. lakttagelser och bedömning — följsamhet mot egna regler 

Dokumenterade beslutsunderlag för investeringarna motsvarande den som krävs enlig 
kommunens regelverk saknas. 

Sammantaget bedöms därför efterlevnaden mot kommunens styrande dokument som 
otillräckliga och att beslutsunderlagen till investeringarna inte är ändamålsenliga. 

3.2.2. Rekommendationer— följsamhet mot egna regler 

Mot bakgrund av reglernas utformning föreslås kommunstyrelsen, efter en översyn 
implementera nya regler och säkerställa dess efterlevnad. 

3.3. Uppföljning och rapportering 

Den samlade rapporteringen av investeringsverksamheten sker inom ramen för 
delårsrapport och årsredovisning. 

I delårsrapporten rapporteras investeringarna i en rapport (se nästa sida) där budget (inkl. 
ombudgeterade anslag), investeringsutgifter under januari — augusti, "kvar i budget" och 
prognos på årets utfall redovisas. Redovisningen är uppställd i form av ramar per 
nämnd/enhet och uppdelad på skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

Av kommentarerna kan utläsas att den stora positiva prognostiserade avvikelsen på 40 mnkr 
beror på en låg genomförandegrad. Om investeringarna genomförs enligt planerat anslag 
eller inte framgår ej av rapporten eller kommentarerna. 

I årsredovisningen redovisas investeringsredovisningen på samma sätt som i 
delårsrapporten, med den skillnad att nägon prognos inte lämnas. 
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Investeringsredovisning 

NÄMND/ENHET Budget 

(tkr) 

2018 

Investerat 

(tkr) t.o.m. 

2018-08-31 

Kvar ov 

budget (tkr) 

2018 

Prognos 

(tkr) 

2018 

Barn- och ungdamsnämnden 4 549 1 511 3 038 3 621 
Sacialnämnden 1 467 627 840 1 260 

MBHN 300 88 212 300 
Kommunstyrelsen (Fastighet, gator, stöd 

mm) 39 033 10 799 28 233 27 732 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE 

INVESTERINGAR 
45 349 13 025 32 323 32 913 

AFFÄRSVERKSAMHETER 

Stadsnät 14 427 1 863 12 564 3 277 

Camp Gielos 570 16 554 170 

Vatten och Avlopp 9 555 1093 8 463 4 445 

Avfallsenheten 210 0 210 140 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 

INVESTERINGAR 
24 762 2 972 21 791 8 032 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 

SKATTEFINANSIERAD OCH 70 111 15 997 54 114 40 945 
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Investeringar 

Kommunens påbärjade investeringar uppgår 

till  16 mkr (2017-08-31, 11  mkr)  mot budget 

70 mkr,  en  genomförandegrad på 23 procent, 

alltså en relativt låg genomförandegrad efter 8 

månader. Skattefinansierade Mvesteringar figger 

på 13 mkr, och affärsdrivande Mvesteringar 

ligger på 3 mkr. 

Prognosen för årets kavesteringar år 41 mkr mot 

budgeterade 70 mkr. Avvikelserna på uteblivna 

investeringar beror på att vi har en relativt 

liten ergankation som ska orka upphandla och 

genomföra planerade projekt, där en ster del 

måste genomföras under barmarkstid. 

3.3.1. lakttagelser och bedömning— uppföljning och rapportering 

Den rapportering av investeringsverksamheten som lämnas i års- och delårs visar inte 
investeringarnas totala beslutade/planerade utgift jämfört med ackumulerade utgifter. Det 
finns därmed ingen möjlighet att stämma av om utfallen innebär att investeringarna blivit 
dyrare eller billigare än planerat. 

Det som saknas för att möjliggöra en utvärdering av investeringarna är att större fleråriga 
investeringar särredovisas uppdelat på pågående och färdigställda projekt samt att totalt 
beslutat utgift för projekt som går över flera år jämförs med ackumulerade utfall. 

Sammantaget bedöms uppföljning och rapportering av investeringsprojekten vara otillräcklig 

3.3.2. Rekommendationer— uppföljning och rapportering 

För att skapa förutsättningar rekommenderas kommunen införa en rapportering (och även en 
budgetering) enligt den rapportstruktur som framgår av rapportexemplet på nästa sida. 
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Investeringsredovisning, 

kommunen 

Utgifter sedan projektens 

start 
Varav: ärets investeringar 

Färdigställda projek t 
Beslutad 

, 	Ack. utfall 
totalutgitt 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Infrastruktur, skydd 21,0 27,0 -6,0 8,0 9,0 -1,0 
- Vorov: Ny stodspark 21,0 27,0 -6,0 5,0 7,0 -2,0 

Fritid- och kultur 5,0 4,1 0,9 3,5 3,8 -0,3 

Pedagogisk verksamhet 172,0 206,7 -34,7 45,0 56,3 -11,3 
- Varov: Storskolon 95,0 115,5 -20,5 20,0 277 -7,7 
- Varov: Centraidagiset 70,0 82,0 -12,0 10,0 12,1 -2,1 

Vård omsorg 49,0 47,2 1,8 8,5 8,4 0,1 
- Varay: Aldreboendet Glöntan 45.0 42,5 2,5 6,0 4,5 1,5 

Affärsverksamhet 115,0 128,0 -13,0 50,0 53,7 -3,7 
- Varov: Vattentökt 100,0 116,0 -16,0 40,0 46,8 -6,8 

Övrig verksamhet 25,0 23,9 1,1 12,0 12,1 -0,1 
- Varov: Ny telfonväxel, ink lokal 22,0 19,1 2,9 11,0 11,5 -0,5 

S:a färdigställda projekt 387,0 436,9 -49,9 127,0 143,3 -16,3 

Pågående projekt 
Infrastruktur, skydd 269,0 14,0 255,0 20,0 8,0 12,0 
- Varay: Centralbron 250,0 3,0 247,0 10,0 3,0 7,0 

Fritid - och kultur 27,0 11,0 16,0 9,5 8,4 1,1 
- Varav: El- ljuspar och laktare Höjden 20,0 8,0 12,0 5,0 6,1 - 1,1 

Pedagogisk verksamhet 30,0 25,1 4,9 20,0 19,1 0,9 
- Varav: Byaförskolan 25,0 21,2 3,8 17,0 17,6 -0,6 

Vård omsorg 35,0 19,4 15,6 15,0 9,2 5,8 
- Varov: Om - och tillbyggnad av Solgård 30,0 14,1 15,9 10,0 6,2 3,8 

Affärsverksamhet 67,0 28,1 38,9 20,0 10,3 9,7 
- Varov: Frberncit 65,0 27,7 37,3 10,0 7,3 Z7 

Övrig verksamhet 280,0 9,5 270,5 30,0 5,1 24,9 
Varay: Nytt Stadshus 270,0 5,4 264,6 25,0 4,5 20,5 

S:a pågående projekt 708,0 107,1 600,9 	114,5 60,1 54,4 

S:a investeringsprojekt 1 095,0 544,0 551,0 	241,5 203,4 38,1 
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Rutin för handläggning av 

tillfälliga skoterförbuds-

områden i Arvidsjaurs 

kommun 

Au § Dnr 00330/2019 511 

Vid möten mellan kommunen och samebyarna har samebyarna framfört 

önskemål om att kommunen ska se över möjligheterna att inrätta tillfälliga 

skoterförbudsområden till skydd för rennäringen inom Arvidsjaurs kommun. 

Samebyarna önskar någon form av grundbeslut utan särskild ansökan och 

karta. Önskemålet är att det sedan när/om samebyn ansöker om ett specifikt 

område ska vara möjligt att så snabbt som möjligt fatta ett beslut om 

tillfälligt skoterförbudsområde på delegation. 

Tillfälliga skoterförbudsområden önskas mot bakgrund av att; 

 Den friåkande skotertrafiken i vissa bergsområden stör rovdjur vilket

påverkar den rovdjursinventering som Länsstyrelsen utför.

 Den friåkande skotertrafiken inom vissa skogsområden stör renarnas

behov av betesro och stör renarna vid kalvning.

Kommunstyrelsens ordförande och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 

ordförande har som följd av detta initierat frågan om att påbörja arbetet med 

att ta fram ett inriktningsbeslut med handläggningsrutiner för tillfälliga 

skoterförbudsområden.  

Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram förslag till rutin för handläggning 

av tillfälliga skoterförbudsområden i Arvidsjaurs kommun. 

Förslaget har varit ute på remiss och sju yttranden har inlämnats. 

Arbetsutskottet har 2020-01-21 § 1 beslutat att begära komplettering i 

ärendet genom att undersöka om det är möjligt att avgiftsbelägga ärenden 

om skoterförbud. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson 

Utdragsbestyrkande
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Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-12-06 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Åsa Andersson 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-157 89 

Förslag till handläggningsrutin för tillfälliga skoterförbudsområden 
inom Arvidsjaurs kommun 
Dnr 330/2019 

1. Bakgrund
Vid möten mellan kommunen och samebyarna har samebyarna framfört önskemål
om att kommunen ska se över möjligheterna att inrätta tillfälliga skoterförbudsom-
råden till skydd för rennäringen inom Arvidsjaurs kommun. Samebyarna önskar nå-
gon form av grundbeslut utan särskild ansökan och karta. Önskemålet är att det se-
dan när/om samebyn ansöker om ett specifikt område ska vara möjligt att så snabbt
som möjligt fatta ett beslut om tillfälligt skoterförbudsområde på delegation.

Tillfälliga skoterförbudsområden önskas mot bakgrund av att;

- Den friåkande skotertrafiken i vissa bergsområden stör rovdjur vilket påverkar
den rovdjursinventering som Länsstyrelsen utför.

- Den friåkande skotertrafiken inom vissa skogsområden stör renarnas behov av
betesro och stör renarna vid kalvning.

Kommunstyrelsens ordförande och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordfö-
rande har som följd av detta initierat frågan om att påbörja arbetet med att ta fram 
ett inriktningsbeslut med handläggningsrutiner för tillfälliga skoterförbudsområden. 

2. Handläggningsrutin
Ett vanligt förfarande är, att det efter att kommunstyrelsen fattat ett grundläggande
beslut om handläggning av skoterförbudsområden, därefter ligger på kommunsty-
relsens ordförande att fatta beslut om tillfälliga förbudsområden efter ansökan från
enskilda samebyar. Målsättningen med en handläggningsrutin är att kommunen ska
kunna förkorta handläggningen utan att eftersätta gällande lagstiftning.

En arbetsgrupp bestående av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande,
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och turistbyrån har utarbetat ett
förslag till handläggningsrutin för tillfälliga skoterförbudsområden, bilaga 1.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-12-18 

Dnr 00330/2019 -511 



2 (4) 
3. Remissförfarande

Förslaget till handläggningsrutin har under perioden 30 oktober till 22 november
2019 remissats till Länsstyrelsen, Samebyarna, Polisen, Försvarsmakten, Företa-
garna, Arvidsjaurs Allmänning, Sveaskog, Skoterföreningarna och besöksnäringens
branschråd.

Yttranden har inkommit från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Hotell Edström AB,
Moskosel Adventure,  Moskosels skoterklubb, Burning Snow Tjappsåive och SA
Skogstjänst. Samtliga yttranden redovisas i bilaga 2-8.

Efter remissförfarandet gjordes följande tillägg i handläggningsrutinen:

Därtill framgår av 2 kap. 9 § militärtrafikförordning (2009:212) att under en mili-
tär övning och förberedelse för en sådan övning får fordon som brukas av För-
svarsmakten föras i terräng trots bestämmelserna i terrängkörningslagen
(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

4. Konsekvenser av ett skoterförbudsområde
I Arvidsjaurs kommun finns det många som kan komma att bli berörda av ett sko-
terförbudsområde. Kommunen ska vid handläggningen av en ansökan bedöma vil-
ket område och vilka verksamheter som påverkas av ansökan om skoterförbud.

Kommunen ska i handläggningen göra en proportionalitetsbedömning mellan olika
individuella och allmänna intressen. Bedömningen ska inkludera på vilket sätt som
förbudet påverkar dessa verksamheter. Av 16 § terrängkörningsförordningen fram-
går att kommunen ska samråda med länsstyrelsen innan den meddelar beslut.

Möjliga undantag från förbud kan komma att medges i varje enskilt beslut/förbuds-
område. Exempel på undantag som kan medges är:

- Boende, fastighetsägare och fritidshusägare att färdas kortaste väg till och från
sitt hus/fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområde.

- Skoterleder, skogsbilvägar och vedertagna färdstråk som finns markerade på
karta över förbudsområde.

- Turistföretagare, testnäring och liknande verksamhet som endast kan ta sig till
sina fastigheter eller verksamheter med hjälp av skoter

- Arrendatorer av sjöar/markområden som endast kan ta sej till sina fastigheter
med hjälp av skoter.

Det är polisen och Länsstyrelsens naturbevakare som övervakar överträdelser inom 
skoterförbudsområden. Den som olovligt kör inom ett skoterförbudsområde döms 
till dagsböter. Överträdelser rapporteras till åklagare. 
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5. Undantag enligt 1 § Terrängkörningslagen
När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 §
första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas

1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende,
2. av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning och
3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommu-

nal organisation för räddningstjänst. 

Fordonen får användas av alla dem som utför 
1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller av-

loppsledningar samt radio- eller teleanläggningar, 
2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar,
3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämför-

liga trängande fall, 
4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning

av renar och vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående märk-
ning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra 
dagligvaror i direkt samband med renskötseln, 

5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg
samt vid arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket 
hägnet är avsett och 

6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Fordonen får därutöver användas 
1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen som är

avsedda för motorfordonstrafik och 
2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt

anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. 

Därtill framgår av 2 kap. 9 § militärtrafikförordning (2009:212) att under en militär 
övning och förberedelse för en sådan övning får fordon som brukas av Försvars-
makten föras i terräng trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313) och 
terrängkörningsförordningen (1978:594). 

6. Utredning av Terrängkörningslagen
Regeringen utreder terrängkörningslagen. Terrängkörningslagen är en förbudslag
som bl.a. syftar till att skydda mark och vegetation mot skador samt för att minska
störningar på fauna och friluftsliv orsakade av fordon i terräng. Lagstiftningen som
reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Sedan regelverket infördes har
användningen av terrängfordon ökat markant – från 30 000 fordon till över 300 000
fordon. Möjligheten att använda snöskoter och andra fordon i terrängen underlättar
det dagliga livet för många och bidrar till många arbetstillfällen. Men terrängkör-
ning kan även orsaka buller, störningar och skador på marken.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lagstiftningen för terrängkör-
ning och lämna förslag på de förändringar och förtydliganden som behövs för en
hållbar terrängkörning i Sverige. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 30
dec 2019. En ny terrängkörningslag kan komma att medföra att kommunens hand-
läggningsrutiner bör ses över.
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7. Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

- Handläggningsrutinen (bilaga 1) antas
- Kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om skoterförbudsom-

råden efter beredning av samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunstyrelsen beslutar i ärenden av större principiell betydelse eller om be-

slutet innebär särskilt svåra avvägningar
- Kommunstyrelsens ordförande har delegation att upphäva fastställda skoterför-

budsområden om förutsättningarna i området förändras.

Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 
1. Förslag till handläggningsrutin för tillfälliga skoterförbudsområden
2. Yttrande från Försvarsmakten med en förtydligande dialog om vad ett förbuds-

område innebär för Försvarsmaktens del
3. Yttrande från Länsstyrelsen
4. Yttrande från Hotell Edström AB
5. Yttrande från Moskosel Adventure
6. Yttrande från Moskosels skoterklubb
7. Yttrande från Burning Snow
8. Yttrande från SA Skogstjänst



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-30 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Åsa Andersson 

Kommunstyrelsen 

Direktval
0960-15789 

Svar angående handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden i Arvidsjaurs 
kommun – avgifter 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-21 ställdes frågan om 
kommunen kan debitera för handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden. 
Jag har nu varit i kontakt med en jurist på SKR. Enligt honom får vi inte det. 
Anledningen är att beslutet betraktas som en lokal föreskrift som berör alla och inte 
bara riktar sig till sökanden. 

Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-01-30 

Dnr 00330/2019 -511 
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Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden 
Antagen av kommunstyrelsen 2020-xx-xxx 

Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden i Arvidsjaurs kommun 

Bakgrund 
Vid möten mellan kommunen och samebyarna har samebyarna framfört önskemål om att 
kommunen ska se över möjligheterna att inrätta tillfälliga skoterförbudsområden till skydd för 
rennäringen inom Arvidsjaurs kommun. Samebyarna önskar någon form av grundbeslut utan 
särskild ansökan och karta. Önskemålet är att det sedan när/om samebyn ansöker om ett specifikt 
område ska vara möjligt att så snabbt som möjligt fatta ett beslut om tillfälligt 
skoterförbudsområde på delegation.  

Tillfälliga skoterförbudsområden önskas mot bakgrund av att; 

 Den friåkande skotertrafiken i vissa bergsområden stör rovdjur vilket påverkar den
rovdjursinventering som Länsstyrelsen utför.

 Den friåkande skotertrafiken inom vissa skogsområden stör renarnas behov av betesro och
stör renarna vid kalvning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande har som 
följd av detta initierat frågan om att påbörja arbetet med att ta fram ett inriktningsbeslut med 
handläggningsrutiner av tillfälliga skoterförbudsområden.  

Samebyar 
Renskötseln i Arvidsjaur bedrivs året runt i skogsområdet av samebyarna Mausjaur, Västra 
Kikkejaur, Östra Kikkejaur och Ståkke. Även andra samebyar har betesmark och flyttleder 
genom Arvidsjaurs kommun. Karta över samebyarna och flyttleder i Arvidsjaurs kommun 
framgår av bilaga 1. 

Lagstiftning 
Om körning med motordrivet terrängfordon medför olägenhet ur naturvårdssynpunkt eller annan 
allmän synpunkt får kommunen meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 
sådan körning i terräng med stöd av 3 § terrängkörningslagen och 15 § 
terrängkörningsförordningen. Sådana förbud eller föreskrifter kan bli aktuella om man till 
exempel vill skydda ett område med känsligt djurliv eller växtlighet eller om ett område är 
viktigt från rekreationssynpunkt och därför bör vara fritt från störningar från trafik med 
motordrivna fordon. Tillfälliga förbud till skydd för rennäringen kan också utfärdas.  

Meddelas ett beslut om förbud inom ett visst område kan det vara lämpligt att samtidigt överväga 
behovet av leder eller färdstråk inom området och ta upp dessa i beslutet. Om det inte behövs ett 
totalförbud inom ett område kan man föreskriva om inskränkningar i trafiken. Det kan till 
exempel avse att körning inom området endast får ske vissa tider, för viss verksamhet, eller 
särskilda regler för ortsbor och yrkesutövning. Föreskrifterna kan också innehålla anvisningar 
om färdsätt inom visst område, till exempel att man endast får köra från bostad till närmaste 
snöskoterled.  
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Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden 
Antagen av kommunstyrelsen 2020-xx-xxx 

Vid meddelande av förbud ska hänsyn tas till ortsbefolkningens och yrkesutövningens behov 
samt annat nyttigt ändamål. Samråd ska även ske med Länsstyrelsen. 

Beslut om tillfälliga skoterförbudsområden 
Ett vanligt förfarande är, att det efter att kommunstyrelsen fattat ett grundläggande beslut om 
handläggning av skoterförbudsområden, därefter ligger på kommunstyrelsens ordförande att fatta 
beslut om tillfälliga förbudsområden efter ansökan från enskilda samebyar. Målsättningen med 
detta är att kommunen ska kunna förkorta handläggningen utan att eftersätta gällande 
lagstiftning. Inför varje beslut ska kommunen göra en proportionalitetsbedömning mellan olika 
intressen. 

Gällande lagstiftning 

Terrängkörningslag (1975:1313) § 3 
Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet 
fordon inom visst område som i annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från 
naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får inte innebära något 
onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för 
yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Lag (2018:436). 

Terrängkörningsförordning (1978:594) § 15 
En kommun får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om 
förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon som i annat 
fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från 
naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i 
kommunen och får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för 
ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Ett beslut att 
meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska snarast skickas till 
länsstyrelsen. Förordning (2018:1609). 

Terrängkörningsförordning (1978:594) § 16 
Länsstyrelsen får, efter att ha gett de berörda kommunerna tillfälle att yttra sig, meddela 
föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet 
fordon som i annat fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra 
olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast 
avse områden som omfattar mer än en kommun och får inte innebära något onödigt hinder för 
körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat 
nyttigt ändamål. 
Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska 
snarast skickas till de berörda kommunerna. Förordning (2018:1609) 
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Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden 
Antagen av kommunstyrelsen 2020-xx-xxx 

Regeringen utreder Terrängkörningslagen 
Terrängkörningslagen (TKL) är en förbudslag som bl.a. syftar till att skydda mark och vegetation 
mot skador samt för att minska störningar på fauna och friluftsliv orsakade av fordon i terräng. 
Lagstiftningen som reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Sedan regelverket 
infördes har användningen av terrängfordon ökat markant – från 30 000 fordon till över 300 000 
fordon. Möjligheten att använda snöskoter och andra fordon i terrängen underlättar det dagliga 
livet för många och bidrar till många arbetstillfällen. Men terrängkörning kan även orsaka buller, 
störningar och skador på marken. 
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna 
förslag på de förändringar och förtydliganden som behövs för en hållbar terrängkörning i 
Sverige. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 30 dec 2019. En ny terrängkörningslag kan 
komma att medföra att kommunens handläggningsrutiner bör ses över. 

Parter som kan komma att beröras av beslut om tillfälliga skoterförbudsområden 
I Arvidsjaurs kommun finns det många som kan komma att bli berörda av ett 
skoterförbudsområde. 

Kommun, samebyar, länsstyrelsen, polis, skoterföreningar, besöksnäring, turistnäring, testnäring, 
boende, fritidshusägare, arrendatorer av mark och vatten, skogsbruket i form av Sveaskog, 
Arvidsjaurs Allmänning och andra skogsägare m.m.  

Övervakning och överträdelse av körning inom skoterförbudsområde 
Det är polisen och Länsstyrelsens naturbevakare som övervakar överträdelser inom 
skoterförbuds-områden. Den som olovligt kör inom ett skoterförbudsområde döms till dagsböter. 
Överträdelser rapporteras till åklagare. 

Skoterleder och färdstråk i Arvidsjaurs kommun 
I Arvidsjaurs kommun utgör skoterleder och färdstråk en viktig infrastruktur som används av 
ortsbor, tillfälliga besökare, de som bedriver snöskotersafari, snöskoterevent, hundspann m.m. 
Även skogsbilvägar och andra enskilda vägar fungerar som färdstråk.   

Möjliga undantag från förbud som kan komma att medges i varje enskilt 
beslut/förbudsområde 
 Boende, fastighetsägare och fritidshusägare att färdas kortaste väg till och från sitt

hus/fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområde.
 Skoterleder, skogsbilvägar och vedertagna färdstråk som finns markerade på karta över

förbudsområde.
 Turistföretagare, testnäring och liknande verksamhet som endast kan ta sig till sina fastigheter

eller verksamheter med hjälp av skoter
 Arrendatorer av sjöar/markområden som endast kan ta sej till sina fastigheter med hjälp av

skoter.
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Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden 
Antagen av kommunstyrelsen 2020-xx-xxx 

Undantag enligt 1 § terrängkörningsförordningen 
När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 § första stycket 
1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas 

1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende,
2. av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning och
3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal

organisation för räddningstjänst. 

Fordonen får användas av alla dem som utför 
1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar

samt radio- eller teleanläggningar, 
2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar,
3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande

fall, 
4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av renar och

vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående märkning, slakt eller flyttning 
samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra dagligvaror i direkt samband med 
renskötseln, 

5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg samt vid
arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket hägnet är avsett och 

6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Fordonen får därutöver användas 
1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för

motorfordonstrafik och 
2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade

tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. 

Därtill framgår av 2 kap. 9 § militärtrafikförordning (2009:212) att under en militär övning och 
förberedelse för en sådan övning får fordon som brukas av Försvarsmakten föras i terräng trots 
bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594). 

Handläggningsrutin 

Handläggningsrutinen är upprättad för att säkerställa att de beslut som rör tillfälliga 
skoterförbudsområden fattas och utformas så att det tydligt framgår vad som gäller. 

Ansökan om inrättande av tillfälliga skoterförbudsområden 

Ansökan om skoterförbud ska inlämnas i god tid innan önskat ikraftträdande. Handläggningen 
ska därefter ske skyndsamt. Större förbudsområden kräver mer omfattande handläggning och tar 
längre tid att handlägga.  
Ansökan ska ställas till: Arvidsjaurs kommun, Kommunstyrelsen, 933 81 Arvidsjaur 
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Handläggning av tillfälliga skoterförbudsområden 
Antagen av kommunstyrelsen 2020-xx-xxx 

Av ansökan ska det framgå; 

 Vilka problem som samebyn har med skoterkörning i aktuellt område och dess negativa
påverkan.

 Vilken tidsperiod det tillfälliga skoterförbudsområdet ska gälla och varför ett beslut med kort
varsel behövs.

 Vilket eller vilka områden inom kommunen som samebyn vill införa skoterförbud. Karta där
området/områdena är inritade ska bifogas ansökan (kommunen hjälper till med kartunderlag).

 Ansökan undertecknas av samebyns ordförande eller ska vara skickad från samebyns officiella
e-postadress.

Sökanden ansvarar för att meddela kommunen om förutsättningarna för ansökan om skoterförbud 
förändras. 

Behandling av en ansökan om tillfälligt skoterförbudsområde 
Efter att samebyn lämnat in en komplett ansökan med karta, enligt ovan, påbörjar kommunen 
handläggning av ärendet. Inkommen ansökan publiceras på kommunens hemsida. Kommunen 
remitterar alltid ärendet till Länsstyrelsen med begäran om skyndsam handläggning. Något annat 
remissförfarande kommer inte vara möjligt att genomföra då beslutet ska fattas skyndsamt. 

Bedömning av ansökan 
Kommunen ska bedöma vilket område och vilka verksamheter som påverkas av en ansökan om 
skoterförbud såsom ex. samebyar, näringsliv, besöksnäring, markägare, rörligt friluftsliv, 
skoterföreningar, länsstyrelsen och polisen. 

Kommunen ska göra en proportionalitetsbedömning mellan olika individuella och allmänna 
intressen. Bedömningen ska grundas på vilket sätt som förbudet påverkar de som berörs av ett 
skoterförbud. 

Beslut om tillfälligt skoterförbud 
Kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta om tillfälliga skoterförbud efter beredning 
av varje enskild ansökan. Kommunstyrelsens ordförande har även delegation på att upphäva 
fastställda skoterförbudsområden om förutsättningarna för dessa förändras. 

Om beslutet är av större principiell betydelse eller om beslutet innebär särskilt svåra avvägningar 
kan frågan överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. Detta kan innebära en längre 
handläggningstid. 

Efter beslut om tillfälligt skoterförbud 
När beslutet fattats ska polis informeras och föreskriften publiceras på Transportmyndighetens 
hemsida. En kopia av beslutet ska snarast skickas till Länsstyrelsen. Delgivning av beslutet kommer 
ske genom kungörelse i lokalpress och på kommunens digitala anslagstavla. Beslutet träder i kraft 
två dagar efter kungörelse. 
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Arvidsjaurs Kommuf, 
Kommunstyrelsen 

2020 -01- 13 
Datum 

2020-01-09 	Drir: 	  

Yttrande 

Polisen 
Diarienummer: 	 Saknr 

A017.540/2020 	320 

Polismyndigheten 
PO Norrbotten 	 Arvidsjaur Kommun 
LPO Piteå Älvdal 	 Samhällsbyggnad 
Peter Lundmark 	 Åsa Andersson 
Kommissarie 	 0960-15789 

kommunstyrelsen@arvidsjaur.se  

Yttrande rörande hanclläggningsrutin tillfälliga skoterförbudsområden i 
Arvidsjaurs kommun. 

Till Polismyndigheten har en begäran om eventuella synpunkter inkommit från 
Arvidsjaur kommun angående ett utkast på ny handläggningsrutin avseende 
tillfålliga skoterförbudsområden i Arvidsjaurs kommun. 

Polismyndigheten — lokalpolisområde Piteå älvdal — har utifrån de intressen 
polisen bevakar inga synpunkter på förslaget som lämnats i bifogade handling-
ar. 

Peter Lundmark 
peter.lundmark@polisen.se  
010-5683691 

Yttrande rörande alkoholseryenngl. 
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Budget år 2020 för 

Partnerskap Inland 

- Akademi Norr

Au § Dnr 00329/2019 106 

I förbundsordningen § 12 står följande om ”Budget och ekonomisk 

styrning”: 

”Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas. 

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 

skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 

den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober 

månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 

stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs 

är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på 

bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet”. 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 

haft möjlighet att yttra sig om den föreslagna budgeten. 

Förslag till medlemsavgift för 2020 för Arvidsjaurs kommun är 

88 856 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Budget för 2020 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Verksamhetsplan och förslag till budget 2020 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Arvidsjaurs Kommun - Akademi Norr - Förslag till 
budget/verksamhetsplan 2020 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 

2 019 -12- 17 

Dnr:  	
............ 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 
Bifogade filer: 

Gudrun Viklund <gudrun.vik1und@akademinorr.se > 
Arjeplogs kommun <kommun@arjep1og.se>, Arvidsjaurs kommun 
<kommun@arvids... 
den 17 december 2019 10:43 
Akademi Norr - Förslag till budget/verksamhetsplan 2020 
Budget & Verksamhetsplan 2020.docx 

Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Partnerskap 
Inland — Akademi Norr. 

Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till medlemskommunernas. 
Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. 
Direktionen skall fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för 
allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten 
fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som 
medlemmarna skall erlägga till förbundet. 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2020 finns redovisat i bifogad bilaga. 

Förslag till budget för 2020 kommer sent detta på grund av att det varit knepigt att få till den. Förslaget 
är inte en budget i balans, men med hänvisning till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 
2 500 000 kr så bedömer direktionen att förbundet kan fastställa denna budget. Eget kapital bedöms att 
vid utgången av 2019 vara 3 500 000 kr. 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig 
angående den föreslagna budgeten. 

Vår förhoppning är att ni kan behandla ovanstående ärende snarast möjligt och sedan sända oss 
protokollsutdrag under följande adress: 

Partnerskap Inland — Akademi Norr 
Storumans kommun 
923 81 Storuman eller gudrun.viklundakadem inornse 

Vänl igen 

Gudrun Susann Viklund 

Administratör 

Bilagor: 
Bilaga 1; Förslag till budget för 2020 
Bilaga 2; Förslag till verksamhetsplan för 2020 

file:///ClUsers/PISM86/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5DF8BAC7ARVPDARV... 2019-12-17 



Kommunalförbundet 
Partnerskap inland – Akademi Norr 2019-12-17 

Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr. 

Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till medlemskommunernas. 
Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall 
fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 
stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs 
bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet. 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2020 finns redovisat i bifogad bilaga. 
Förslag till budget för 2020 kommer sent detta på grund av att det varit knepigt att få till den. Förslaget är inte en 
budget i balans, men med hänvisning till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kr så 
bedömer direktionen att förbundet kan fastställa denna budget. Eget kapital bedöms att vid utgången av 2019 vara 
3 500 000 kr. 
Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig angående den 
föreslagna budgeten. 
Vår förhoppning är att ni kan behandla ovanstående ärende snarast möjligt och sedan sända oss protokollsutdrag 
under följande adress: 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
Storumans kommun 
923 81 Storuman eller gudrun.viklund@akademinorr.se 
Vänligen 

Gudrun Susann Viklund 
Administratör 
Bilagor: Bilaga 1; Förslag till budget för 2020
Bilaga 2; Förslag till verksamhetsplan för 2020 



   
 

  

Budget 2020 
 Intäkter  Medlemsavgifter 1 110 704 
Uppdragsutbildningar 232 000 
Uthyrning av administratör 20% IEF 132 000 
Totala intäkter 1 474 704  Kostnader  Egen personal, löner inkl lönebikostnader -1 020 211 
Resekostnader -60 000 
Representation -5 000 
Lokalhyror -45 800 
Kurs- och konferenskostnader -100 000 
Konsult- och datatjänster -216 300 
Tele/porto -10 500 
Kontor/förbrukningsmaterial -5 000 
Marknadsföring/annonsering -10 000 
Revision -60 000 
Finansiella kostnader (bank, räntor etc.)  -3 000 
Sobona -12 000 
Avskrivningar -6 000 
Totala kostnader -1 553 811 
Differens -79 107  Medlemsavgift per kommun  Arjeplog 38 875 
Arvidsjaur 88 856 
Dorotea 38 875 
Kramfors 166 605 
Lycksele 138 838 
Malå 38 875 
Norsjö 38 875 
Sollefteå 166 605 
Sorsele 38 875 
Storuman 88 856 
Strömsund 138 838 
Vilhelmina 88 856 
Åsele 38 875 

 
1 110 704        



   
 

  

Verksamhetsplan för Partnerskap Inland - Akademi Norr 2020 
 
Mål 
Vår region ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt. 
Delmål 
Vi har god tillgång till eftergymnasial utbildning i medlemskommunerna. 
Vi kan erbjuda kostnadseffektiv kompetensutveckling till såväl offentlig som privat sektor. 
Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor som rör kompetensutveckling. 
Vi skapar goda underlag för strategiska beslut. 
I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling är 
tillgänglig för alla 
Horisontella mål 
Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk 
tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. 
Ekonomiska mål 
Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget. 
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet. 
Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och mål. 
Verksamhet 2020 
Att tillsammans med lärcentrum göra högre utbildning tillgänglig i medlemskommunerna och samtidigt verka 
för en attitydförändring och ökad motivation till att utbilda sig.  
Bibehålla och utveckla kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att få till stånd ett ökat 
antal utbildningar som är tillgängliga för boende i våra medlemskommuner utan att de behöver flytta till 
campusorter. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas 
av arbetsgivare i medlemskommunerna. 
Vi ska tillsammans med lärcentrum och i samverkan med kommunernas näringslivsfunktion utveckla vår 
förmåga att identifiera kompetensutvecklingsbehov och erbjuda kompetensutveckling till yrkesverksamma i 
både offentlig och privat sektor. 
 
Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som t.ex. lärcentrum, kommun-och 
näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla nya nätverk och samarbeten med andra 
aktörer som kan bidra till kommunalförbundets måluppfyllelse.  



   
 

  

Vi ska arbeta med påverkan av beslutsfattare nationellt, regionalt och lokalt i frågor som rör 
kompetensutveckling. Samt marknadsföra det arbete som görs. 
Vi ska sammanställa och analysera statistik om arbetsmarknadsläget och bevaka utvecklingstrender både inom 
teknikutveckling och kompetensutvecklingsområdet. 
Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer med 
kommunalförbundets uppsatta mål. 
Genomföra beslutade projekt. 
Vi ska tillsammans med lärcentrum arbeta för att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling i 
medlemskommunerna.  
Kvalitetssäkra lärcentrum i förhållande till vad som krävs för att kunna genomföra tentamina enligt lärosätens 
direktiv. 
Påverka och stödja tekniker som bidrar till bättre förutsättningar för kompetensutveckling.  
Administrera kommunalförbundets verksamhet, genomföra direktionsmöten regelbundet. Informera 
kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige och/eller 
kommunstyrelse.  
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Stipendier och 

reseersättningar för 

genomförda 

examensarbeten år 2020 

- Akademi Norr

Au § Dnr 00325/2019 614 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal 

examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår 

medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Oavsett 

hur många examensarbeten kommunen beslutar om betalas enbart för 

faktiskt genomförda arbeten. 

Akademi Norr har skrivit till medlemskommunerna om hur många 

examensarbeten kommunen kan stödja för 2020. 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3 000 kr är 

reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt 

stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till 

faktisk prestation. 

Under 2019 har inga ansökningar inlämnats. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Arvidsjaurs kommun stödjer två (2) examensarbeten för år 2020 till en

maximal kostnad av 26 000 kronor (inkl. reseersättning max. 3 000

kronor).

2. Stipendiet kan sökas av studenter som skriver examensarbeten för

företag och offentliga organisationer i kommunen.

3. Examensarbetet ska vara till nytta för Arvidsjaurs kommun, dess

bolag eller privata företag i kommunen.

4. Beslut om stipendier och eventuell reseersättning fattas i varje enskilt

fall och är kopplat till faktisk prestation.

5. Kommunen ska, via kommunens representant för Akademi Norr,

aktivt verka för inventering av examensuppdrag samt att de registreras

på aktuella universitets hemsidor.

6. Pengar för beviljade examensarbeten tas från Ansvar 11, Slag 4699,

Verksamhet 2201.

7. Kommunchef Ulf Starefeldt utses som beslutsfattare och

kontaktperson.
_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Skrivelse Akademi Norr 

Utdragsbestyrkande



 

 
Datum 

2019-12-12 

 

 

Till medlemskommunerna i 

Akademi Norr 
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Gudrun Susann Viklund  1(1) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-12-16 
 

Dnr 00325/2019     -614 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2020 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig 

finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför 

examensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 

 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal examensarbeten man 

önskar skall genomföras i kommunen samt anslår medel för finansiering av stipendier 

och reseersättningar för detta. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt 

genomförda examensarbeten (ersättningar till studenter). På detta sätt har vi långsiktigt 

fått ett fungerande system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

Utvecklingsenheten för Akademi Norr har fått i uppdrag att tillskriva varje 

medlemskommun och fråga hur många examensarbeten kommunen har som målsättning 

att stödja genom reseersättningar och stipendier under 2020. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3000 kr är 

reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium 

(10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation. 

 

Exempel: Kommunen beslutar om att stödja tre examensarbeten. Kostnaden för detta blir 

max 3 x 13 000 kr, det vill säga 39 000 kr. 

 

Varje kommuns lärcentrum ansvarar för att lägga ut informationen om stipendierna på 

sina hemsidor så beslutet ska skickas till kommunens lärcentrum och Akademi Norr,  

923 81 Storuman eller e-post gudrun.viklund@akademinorr.se  

 

Vid eventuella frågor kring detta, kontakta: 

 

 

Gudrun Susann Viklund 

Projektadministratör 

0951-14017 

http://www.akademinorr.se/
mailto:gudrun.viklund@akademinorr.se
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Delegering av 

beslutanderätt – 

Kommunstyrelsen 

Au §  Dnr 00015/2020 002 

Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § innehåller 

bestämmelser som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i 

ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd. 

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. 

Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften: 

- Avlasta styrelsen rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer

omfattande behandlingar av betydelse och principiella ärenden.

- Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna

blir kortare och handläggningen snabbare.

Besluten har samma rättsverkan som styrelsens egna beslut. Beslutet kan 

överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

Ärenden som delegerats kan hänskjutas till styrelsen om styrelsen eller 

delegaten finner det befogat på grund av ärendets karaktär. 

Kommunstyrelsens nu gällande delegationsordning antogs av 

kommunstyrelsen 2019-05-07 § 11. 

Följande revideringar föreslås: 

 Ändring i verkställighet i personalfrågor med anledning av nytt

samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna har tecknats och

kommer att gälla från och med 2020-02-01

 Ändring i verkställighet i personalfrågor - Ledighet för enskilda

angelägenheter - Personalansvarig chef efter samråd med HR-chef

 Tillägg – Chef stöd och service – Avtal med samverkanspartners samt

placering av platser avseende arbetsmarknadsinsatser och åtgärder.

 Ändringar/förtydligande i delegation gällande upphandlingsförfarandet

HR-chef Åsa Fjällman har lämnat synpunkter på föreslagen ändring av 

verkställighetsnivå avseende ledighet för enskilda angelägenheter (EA). 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 § 11.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun 
Årviesjdvrien kommuvdna 

Datum 

2020-01-31 

Handläggare 
Åsa Fjällman 

Direktval 
0960-15511 

  

Arvidsjaurs Korreium 
Kommunstyreisen 

2020 -01- 31 

onr:   /5- 2ao  	 

  

Yttrande angående förslag till ändrad verkställighetsnivå gällande ledighet för 
enskilda angelägenheter (EA) 

Beslut om EA-dagar har under en period legat på närmaste chef, men det blev inte en 
likvärdig bedömning Alla följde inte Allmänna bestämmelser (AB) där det finns 
tydligt beskrivet när man har rätt till EA-dagar. Det upprörde flera anställda och man 
beslutade då att för just denna ledighet bör beslutet ligga på HR-chef. 

Slutsats samt förslag till beslut 
Att beslutsnivå bör vara HR-chef. 

sa Fjä an 
R-chef 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	 5143-7903 



Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Delegationsordning 2019-04-02, 2019-05-07 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr /2020 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

Inledning 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § innehåller bestämmelser som medger en möjlighet 
att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd. 

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. Möjligheten att delegera 
beslutanderätten har två syften: 
- Avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer omfattande behandlingar av
betydelse och principiella ärenden.
- Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.

Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

Beslut i ärenden som delegerats kan hänskjutas till nämnden om nämnden eller delegaten finner det 
befogat på grund av ärendets karaktär. Att nämnden tar upp ett särskilt ärende inom en ärendegrupp 
innebär inte att delegationen bryts. 

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerat gemensam 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat med stöd av delegation. 
Vid tvekan ska kommunalråd / alt. kommunchef konsulteras. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 §ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska anmälas till den. Beslut ska protokollföras 
(bilaga 4) om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. 

Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat delegationen. Det ger 
nämnden möjlighet att kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när 
beslutanderätten delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation men kan 
återta delegationsrätten permanent eller tillfälligt om nämnden anser att den utövats på fel sätt. 

Verkställighet 
I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället fråga om ren verkställighet. 
Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och upptas inte i delegationsordningen. Delegering av 
verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som innebär arbetsfördelning mellan anställda. 

I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
- Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har överklagats (gäller inte

överklagade delegationsbeslut).
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars

av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utgör ren 
verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt 
eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan nämnd i 
samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra rättshandlingar.  

Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till exempel en chef som ett 
led i den löpande verksamheten och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I 
dessa fall består rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar som ett led i 
befogenheterna, om inte annat framgår av lag eller av nämnd/styrelse/kommunfullmäktige fattade beslut. 

Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska lag, policy, riktlinjer m.m. följas. 

_________ 

Bilagor 

Verkställighet i personalfrågor 

Bilaga 1 – Övergripande 
Bilaga 2 – Anställningar som ej är tillsvidareanställning 
Bilaga 3 – Semester och tjänstledighet enligt lag, avtal eller riktlinjer 

Övrigt 
Bilaga 4 – Mall för delegationsbeslut 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 

1 Anställning samt anställningsvillkor för 
kommunchef, socialchef, skolchef,  
samhällsbyggnadschef, HR-chef, ekonomichef och 
näringslivschef 

Respektive nämndsordförande 
skall ha insyn i rekryteringen 
och kunna lämna synpunkter 
innan beslut fattas 

Ja 

2 Avgångsvederlag, utöver normal uppsägning för 
kommunchef, socialchef, skolchef och samhälls-
byggandschef 

Ja 

3 Beslut om gallring av arkivhandlingar och 
närliggande frågor 

Ja 

4 Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt 

Ja 

5 Beslut om priser/taxa för arbeten som utförs av 
verksamhetsområden inom kommunstyrelsen och 
som faktureras internt inom kommunorganisationen 

Ja 

6 Beslut om stridsåtgärd Ja 

7 Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, 
socialchef, skolchef, samhällsbyggnadschef, HR-chef, 
ekonomichef, och näringslivschef för att pröva 
annan tjänst 

Ja 

8 Bidrag för rådgivningsverksamhet till Företagarna i 
Arvidsjaur 

Ja 

9 Bidrag till särskilda arrangemang och händelser 
gällande föreningar och organisationer 

Ja 

10 Bostadsanpassningsbidrag över fyra basbelopp enligt 
bostadsanpassningskungörelsen 

Ja 

11 Komplettering av gemensam belysningsanläggning 
enligt villkor i antagna regler 

Enligt regler fastställda av 
kommunfullmäktige 

Ja 

12 Organisation när det rör fler än en förvaltning Kommunchef Ja 

13 Taxa/priser för måltider Beslut får inte strida mot 
skatteverkets regler eller annan 
lagstiftning 

Ja 

14 Utse kulturpristagare, ungdomsledarstipendiat, 
ungdomsidrottspris samt ungdomskulturpris 

Ja 

15 Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där 
det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 
behandling av kommunstyrelsen 

Beslutet ska delges 
kommunstyrelsen vid dess 
nästkommande sammanträde 

Ja 

16 Yttrande över ansökan om 
bygdemedel/vattenregleringsmedel 

Ja 

Arbetsgrupp för samiskt förvaltningsområde 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om utbetalning av bidrag som söks ur 

förvaltningsområdets pengar 
Ja 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

Kommunstyrelsens ordförande 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 

1 Avgörande om ärenden som ej anses ha sådan 
prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort 
och betraktas som avslutade 

Nej 

2 Avyttring av allmän belysningsanläggning enligt 
villkor i antagna regler 

Ja 

3 Beslut om deltagande i kurser, konferenser o 
liknande för kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

Nej 

4 Beslut om fördelning av avsatta medel för 
landsbygdsprojekt ”Tillväxt och utveckling i 
Arvidsjaurs kommun” (Ks 2019-02-12 § 31) 

Enligt upprättade riktlinjer Ja 

5 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas 

Ja 

6 Bidrag till föreningar och organisationer utanför 
kommunen som inte berörs av kommunens 
bidragsregler 

Ja 

7 Framställningar till och yttrande över remisser 
angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 

Nej 

8 Inköp av mindre markområden understigande 
ett prisbasbelopp 

Ja 

9 Konvertering av lån I samråd med ekonomichef Ja 

10 Letter of Intent/Agreement Intresseanmälan 
/avsiktsförklaring, ej bindande 

Ja 

11 Representation och uppvaktning på 
kommunstyrelsens vägnar 

Nej 

12 Teckna kommunövergripande avtal Nej 

13 Underhandsförsäljning av småhus med kommunal 
borgen före exekutiv auktion då det bedöms som 
förmånligast för kommunen 

Ja 

14 Utarrendering av kommunens mark och andra 
nyttjanderätter 

Handläggs av 
samhällsbyggnadskontoret. 
Underskrivet avtal är tillräcklig 
dokumentation. Särskilt beslut 
behöver ej skrivas. 

Nej 

15 Utse ersättare i eget ställe gällande 
uppdrag/representation för kommunstyrelsens 
räkning 

Nej 

16 Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag 

Ja 

17 Yttrande angående investeringsstöd och 
servicebidrag för kommersiell service 

Ja 

18 Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell 
beskaffenhet 

Nej 

19 Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Nej 



Kommunstyrelsens ordförande, forts. 

19 Yttranden som är av principiell beskaffenhet, men 
där det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 
behandling av arbetsutskott eller kommunstyrelsen 

Anmäls till kommunstyrelsen. 
Dokumenteras genom att 
yttrandet diarieförs. 

Nej 

20 Återbetalning av lån I samråd med ekonomichef Nej 

21 Utbetalning av pengar avsatta till utveckling av 
Moskoselsområdet 
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2019-11-12 § 221 

Delegationen är giltig till dess 
att pengarna, 300 000 tkr, har 
förbrukats. 

Ja 

22 Beslut om och upphävande av 

skoterförbudsområden 
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2020-02- 

Beslut efter beredning av 
samhällsbyggnadsenheten 

Upphävande i de fall 
förutsättningarna i området 
förändras 

Ja 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

Kommunchef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut angående prioritering av kommunens 

lokalanvändning 
Nej 

2 Beslut i alla ärenden där tjänsteman beslutar I annan delegats frånvaro. 
* Delegationsbeslut skrivs enl.
notering i det specifika ärendet

* 

3 Beslut om att anta en leverantör/entreprenör enligt 
upphandlingspolicy 

Dokumenteras genom att avtal 
skrivs på tilldelningsbeslut 

Nej 

4 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling samt utlämnande av handling med 
förbehåll 

Ja 

5 Beslut om polisanmälan angående brott i 
kommunens verksamheter 

Avser brott som misstänks vara 
interna. Skadegörelse, inbrott 
etc. anmäls av resp. chef. 

Ja 

6 Beslut om utbetalning av pengar för utförda 
examensarbeten inom kommunen enligt antagna 
riktlinjer 

Ja 

7 Beslut om uppgifter inom den egna organisationen 
där individ vill rätta, ta tillbaka samtycke, radera 
uppgifter eller invända mot behandling av uppgifter i 
enlighet med GDPR 

Nej 

8 Beslut om Beställa upphandling enligt antagen 
upphandlingspolicy 

Under tröskelvärdet 
Mellan 28% av tröskelvärdet 
och tröskelvärdet för tecknande 
av ramavtal och separata köp 

Över tröskelvärdet 

Nej 

Ja 

9 Enskild löneförhandling och löneförhandling vid 
tillsvidareanställning 

HR-chefens synpunkter ska 
inhämtas. Vid oenighet förs 
ärendet vidare till Ksau som 
fattar beslut 

Nej 

10 Försäljning av lös egendom/inventarier till ett värde 
av ett prisbasbelopp 

Nej 

11 Ledning och samordning av den kommunala 
informationsverksamheten 

Kommunchefen är tillika 
ansvarig utgivare 

Nej 

12 Medverkan i projekt i egna förvaltningen där ingen 
medfinansiering och andra merkostnader finns 
förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. i de 
fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

13 Mottagande av gåvor till kommunen Nej 

14 Omprioriteringar i investeringsbudget inom 
kommunstyrelsens förvaltningsområde 

I samråd med berörd chef och 
kommunstyrelsens ordförande 

Ja 

15 Organisation inom kommunstyrelsens förvaltning Dokumenteras i MBL-protokoll. 
Delges arbetsutskottet 

Nej 

16 Personalfrågor Se bilaga 

17 Prioritering av investeringsäskanden inför politiskt 
beslut 

I samråd med ekonomichef och 
berörd förvaltningschef 

Nej 

18 Rätt att teckna avtal enligt ”Riktlinjer för 
projektverksamhet inom Arvidsjaurs kommun” 

Nej 

Kommunstyrelsens ordförande 
beslutar i kommunchefens 
frånvaro

plan69
Markering
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Kommunchef, forts. 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
19 Rätt att teckna kommunövergripande avtal  Nej 

20 Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen Kommunvapnet får ej användas 
i kommersiella syften 

Nej 

21 Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

Efter samråd med HR-chef Nej 

22 Utse beslutsattestanter  Ja 

23 Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag 

Vid kommunalrådets frånvaro Nej 

24 Beslut om taxa för stadsnätet i specifika fall 
 
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2019-05-07 § 111 

Beslut fattas i samråd med 
berörda samt kommun-
styrelsens ordförande 

Ja 

25 Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Dokumenteras genom 
underskrivet avtal 

 

 

Chef stöd och service 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 

upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

2 Medverkan i projekt i den egna verksamheten där 
ingen medfinansiering finns förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, övertids-
ersättning o likn. i de fall de inte 
ingår i projektmedlen 

Ja 

3 Avtal med samverkanspartners avseende 
arbetsmarknadsinsatser. 

Vid chefs frånvaro; 
Enhetschef efter samråd. 

Nej 

4 Placering av platser avseende arbetsmarknads-
politiska åtgärder. 

Vid chefs frånvaro; 
Enhetschef efter samråd. 

Nej 

 

Näringslivschef 

Nr Ärende Kommentar Anmälan 
1 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 

upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

2 Medverkan i projekt i den egna verksamheten där 
ingen medfinansiering finns förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. i de 
fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

3 Rätt att disponera avsatta medel för 
landsbygdsutveckling enligt gällande riktlinjer 

I samråd med närmast 
överordnad chef 

Nej 

4 Utredningar inom näringslivsområdet motsvarande 
ett prisbasbelopp 

 Nej 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Kommunikatör 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens 

tjänst enligt gällande föreskrifter 
 Ja 

 

Personal reception 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Tillståndsgivning enligt lotterilagen  Ja 

2 Tillståndsgivning enligt antagen torgstadga  Ja 
 

Chef Resurscentrum 

Nr Ärende Kommentar Anmälan 
1 Beslut om introduktionsersättning för flyktingar och 

vissa andra utlänningar 

I flyktingsekreterarens frånvaro Nej 

2 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 
upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

3 Beslut om återkrav av introduktionsersättning från 
enskild 

I flyktingsekreterarens frånvaro Nej 

4 Lokala avtal för Resurscentrum inom verksamheten 
och med etablerade samverkansparter 

Samråd ska ske i det fall övriga 
kommunal verksamheter är 
berörda 

Nej 

5 Placering av platser inom arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 

 Nej 

 

Flyktingsekreterare 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om introduktionsersättning för flyktingar 

och vissa andra utlänningar 

 Nej 

2 Beslut om återkrav av introduktionsersättning från 
enskild 

 Nej 

3 Framställan till försäkringskassan och 
pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning 
till kommunen av förskott på förmån gällande 
etableringsersättningar och socialförsäkringar 

 Nej 

4 Framställan till försäkringskassan med begäran om 
utbetalning till kommunen av förskott på  
förmån (ex. barnbidrag och underhållsstöd) 

 Nej 

5 Utbetalning av ekonomiskt bistånd enligt 
normberäkning 

 Nej 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Handledare flyktingenheten 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Framställan till försäkringskassan och 

pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning 
till kommunen av förskott på förmån gällande 
etableringsersättningar och socialförsäkringar 

I flyktingsekreterarens frånvaro Nej 

2 Framställan till försäkringskassan med begäran om 
utbetalning till kommunen av förskott på  
förmån (ex. barnbidrag och underhållsstöd) 

I flyktingsekreterarens frånvaro Nej 

3 Utbetalning av ekonomiskt bistånd enligt 
normberäkning 

I flyktingsekreterarens frånvaro Nej 

 

Ekonomichef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut  Nej 

2 Avskrivning av fordran upp till 20 000 kronor  Ja 

3 Beslut om att ansöka om lagsökning eller 
betalningsföreläggande hos domstol 

 Nej 

4 Beslut om att hänskjuta 
inkassoärende/betalningsföreläggande till rättegång 

I samråd med berörd 
verksamhetschef, kommunchef 
och i förekommande fall 
kommunstyrelsens ordförande 

Ja 

5 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 
upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

6 Bevaka och föra kommunens talan i mål som avser 
indrivning av kommunens fordringar med rätt att i 
sitt ställe förordna annan person 

 Ja 

7 Omsättning och lösen av lån Efter samråd med kommunchef 
och kommunstyrelsens ordf. 

Ja 

8 Placering av donationsmedel  Ja 

9 Placering av likvida medel enligt finanspolicy  Ja 

10 Rätt att ändra mottagarkonto för utbetalningar från 
Arvidsjaurs kommuns skattekonto 

 Nej 

11 Rätt att företräda kommunen i domstol i ärenden 
rörande upphandling 

 Nej 

12 Rätt att underteckna skrivelser och inlagor till 
domstol i upphandlingsärenden 

 Nej 

13 Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, 
skatter, arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via 
skattekonto 

 Nej 

14 Tecknande av kommunens försäkringsskydd  Nej 

15 Tecknande av kommunövergripande avtal  Nej 

16 Upprättande av avbetalningsplan  Nej 

 

Upphandlare 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Rätt att avbryta upphandling  Nej 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

HR-chef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 

upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

2 Beslut om lokala kollektivavtal  Ja 

3 Lönerevisionsförhandlingar  Nej 

4 Rutiner avseende tillämpning av personalpolitiska 
styrdokument 

Upprättas i samråd med 
kommunchef. Dokumenteras 
och delges samtliga berörda 

Nej 

5 Samråd i enskild löneförhandling Förvaltningschef har 
delegation. HR-chef ska 
konsulteras. Vid oenighet 
lämnas ärendet över till 
kommunstyrelsens arbets-
utskott 

Nej 

6 Samråd vid lönesättning gällande nyanställning Förvaltningschef har 
delegation. HR-chef ska 
konsulteras. Vid oenighet 
lämnas ärendet till 
kommunstyrelsens arbets-
utskott 

Nej 

7 Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med berörd 
förvaltningschef 

Nej 

8 Överenskommelse om avslut av anställning Samråd med kommunchef och i 
förekommande fall 
kommunalråd 

Nej 

 

HR-specialist / HR-strateg 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Omplacering mellan olika förvaltningar Samråd under 

omplaceringsförfarandet ska 
hållas med mottagande chef. 
Dokumenteras genom 
omplaceringsbeslut. 

Nej 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Kultur- och fritidschef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 

upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

2 Bidrag till skoterleder enligt antagna riktlinjer  Ja 

3 Föreningsstöd till föreningar med kulturrelaterad 
verksamhet enligt antagna riktlinjer 

 Ja 

4 Föreningsstöd till Idrotts/fritidsföreningar enligt 
antagna riktlinjer 

 Ja 

5 Inköp av konst till kommunens lokaler Dokumenteras i databas Ja 

6 Stöd till föreningsdrivna anläggningar Regleras i avtal Nej 

7 Utsmyckning av kommunala byggnader och 
allmänna platser 

 Nej 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Räddningschef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Förelägganden och förbud i samband med 

förelägganden brandskyddskontroll 
LSO 3 kap, 6§ 

I Skorstensfejarmästarens 
frånvaro 

Ja 

2 Utöva tillsyn över efterlevnaden av lag om skydd 
mot olyckor inom kommunens område. 
LSO 5 kap, 1 § 

 Ja 

3 Förelägganden och förbud och vite i tillsynsärenden. 
LSO 5 kap, 2 § 

 Ja 

4 Placering av anordning som behövs för 
räddningstjänst på annans mark. 
LSO 6 kap, 5 § 

 Ja 

5 Besluta att föreläggande eller förbud ska gälla med 
omedelbar verkan även om de överklagas. 
LSO 10 kap, 4§, 2:a stycket 

 Ja 

6 Godkännande av föreståndare för explosiva varor.  
Lag om brandfarliga och explosiva varor 9 § 

 Ja 

7 Bevilja tillstånd till hantering av brandfarliga och 
explosiva varor 
LBE 18 § 

 Ja 

8 Återkallelse av tillstånd vid underlåtet nyttjande. 
LBE 20 § 

 Ja 

9 Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 
LBE 21 § 

 Ja 

10 Förelägganden och förbud förenat med vite i 
tillsynsärenden LBE 25 § 

 Ja 

11 Avsyning och medgivande att påbörja verksamhet 
efter avsyning 
Förordning om brandfarliga och explosiva varor 9 § 

 Ja 

 

Brandinspektör 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Utöva tillsyn över efterlevnaden av lag om skydd 

mot olyckor inom kommunens område. 
LSO 5 kap, 1 § 

 Ja 

 

Beredskapssamordnare 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Rätt att vid organisationsförändringar ändra namn i 

Krisledningsplanens bemanningsplan 

Planen skrivs om och märks 
med revideringsdatum. 
Överlämnas sedan till diariet 

Nej 

 

Skorstensfejarmästare 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Förelägganden och förbud i samband med 

förelägganden brandskyddskontroll LSO 3 kap, 6§ 

 Ja 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Samhällsbyggnadschef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om att anta en leverantör/entreprenör enligt 

upphandlingspolicy 

Dokumenteras genom att avtal 
skrivs på tilldelningsbeslut 

Nej 

2 Beslut om uppgifter inom den egna organisationen 
där individ vill rätta, ta tillbaka samtycke, radera 
uppgifter eller invända mot behandling av uppgifter i 
enlighet med GDPR 

 Nej 

3 Beslut om Beställa upphandling enligt antagen 
upphandlingspolicy 

Under tröskelvärdet 
Mellan 28% av tröskelvärdet 
och tröskelvärdet för tecknande 
av ramavtal och separata köp 
 

Över tröskelvärdet 

Nej 
 
 

 

Ja 

4 Enskild löneförhandling och löneförhandling vid 
nyanställning 

HR-chefens synpunkter ska 
inhämtas. Vid oenighet förs 
ärendet vidare till Ksau som 
fattar beslut 

Nej 

5 Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar och 
träffa överenskommelse om fastighetsreglering. 

 Nej 

6 Medverkan i projekt i egna förvaltningen där ingen 
medfinansiering och andra merkostnader finns förutom 
eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. i de 
fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

7 Organisation inom egen förvaltning Dokumenteras i MBL-protokoll. 
Delges arbetsutskottet. 

Nej 

8 Personalfrågor Se bilaga Nej 

9 Tillsvidareanställning enligt fastställda riktlinjer Dokumenteras i 
anställningsavtal 

Nej 

10 Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med HR-chef Nej 

11 Utse beslutsattestanter  Ja 

12 Beslut om förordnande av parkeringsvakt Lag (198:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. 

Nej 

13 Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Dokumenteras genom 
underskrivet avtal 

 

 

VA-chef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät 

inom verksamhetsområde för vatten och avlopp 

 Nej 

2 Anslutning av enstaka fastigheter utanför 
verksamhetsområde till kommunens vatten och 
avloppsnät 

 Nej 

 

Avfallschef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde Maximalt 12 tillstånd per år Ja 

2 Beslut om uppehåll i sophämtning  Ja 

3 Besluta om avgifter för mottagning av avfall som ej 
räkas som hushållsavfall 

Kf 2017-04-06 § 73 Ja 

 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 13(16) 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Fastighetschef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Försäljning av mark för småhusbebyggelse enligt 

villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige 
 Nej 

2 Försäljning av industrimark enligt villkor och priser 
fastställda av kommunfullmäktige 

 Nej 

3 Uthyrning av kommunala lokaler och lägenheter i 
kommunens fastigheter till externa hyresgäster max 
tio år i taget. 

 Nej 

4 Försäljning eller rivning av mindre byggnad eller 
byggnad med ringa värde (ex förrådsbyggnad) 

 Nej 

5 Upplåtelse av de kommunala lokaler och lägenheter 
som förvaltas av fastighetsenheten enligt av 
kommunstyrelse fastställda riktlinjer i 
internhyressystemet till kommunens förvaltningar 

 Nej 

6 Inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet max 
tio år i taget 

 Nej 

7 Förlängning av hyreskontrakt Samråd ska ske med berörda Nej 

8 Uppsägning av hyreskontrakt Samråd ska ske med berörda Nej 

9 Uthyrning av parkeringsplats enligt fastställda villkor 
och priser 

 Nej 

10 Utse lämpliga personer att utfärda kontrollavgift på 
kommunens kvartersmark 

Enligt lag (1894:318) om 
kontrollavgift mot olovlig 
parkering 

Ja 

 

Gatuchef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Avverkning av kommunens skog  Nej 

2 Beslut enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall samt förordningen (1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall 

 Nej 

3 Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning 
enligt fastställda bidragsregler 

 Ja 

4 Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
enligt fastställda villkor 

 Ja 

5 Bidrag till enskilda vägar enligt fastställda 
bidragsregler 

 Ja 

6 Rätt att teckna avtal med enskilda fastighetsägare om 
att ta ned skog på kommunens mark 

 Nej 

7 Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark 
enligt gällande lagar, förordningar och kungörelser 
avseende jakt 

 Ja 

8 Tillstånd för schaktningsarbeten i gator och allmän 
plats 

Föreskrift vid vägarbete enligt 
Trf 10 Kap 14§ 

Ja 

9 Tillstånd till att bedriva skyddsjakt på kommunens 
mark  

 Ja 

10 Utplacering av farthinder på kommunens gator  Ja 

11 Vägvisning vid kommunens vägar  Ja 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 14(16) 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Planingenjör 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Yttrande till polisen angående upplåtelse av offentlig 

plats 

 Nej 

2 Yttrande över ansökningar om tillstånd att använda 
övervakningskamera och drönare 

 Nej 

 

Projektingenjör 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Ansvar för byggnadsregister, lägenhetsregister samt 

adressregister 

 Nej 

2 Rätt att besluta om nya/ändring av/avregistrering av 
adressplats, vägnamn och gatunamn 

 Nej 

 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Bostadsanpassningsbidrag upp till fyra basbelopp i 

enlighet med bostadsanpassningslagen 
 Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 15(16) 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Socialchef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om att anta en leverantör/entreprenör enligt 

upphandlingspolicy 

Dokumenteras genom att avtal 
skrivs på tilldelningsbeslut 

Nej 

2 Beslut om Beställa upphandling enligt antagen 
upphandlingspolicy 

Under tröskelvärdet 
Mellan 28% av tröskelvärdet 
och tröskelvärdet för tecknande 
av ramavtal och separata köp 
 

Över tröskelvärdet 

Nej 
 
 

 

Ja 

3 Enskild löneförhandling och löneförhandling vid 
nyanställning 

HR-chefens synpunkter ska 
inhämtas. Vid oenighet förs 
ärendet vidare till Ksau som 
fattar beslut 

Nej 

4 Medverkan i projekt i egna förvaltningen där ingen 
medfinansiering och andra merkostnader finns 
förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. i de 
fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

5 Personalfrågor Se bilaga Nej 

6 Tillsvidareanställning enligt fastställda riktlinjer Dokumenteras i 
anställningsavtal 

Nej 

7 Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med HR-chef  

8 Utse beslutsattestanter  Ja 

9 Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Dokumenteras genom 
underskrivet avtal 

 

 

Chef individ- och familjeomsorg 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om Beställa upphandling enligt antagna 

upphandlingspolicy riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 Nej 

2 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän  Nej 

 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 16(16) 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-02 § 62 

 

Skolchef 

Nr Ärende Kommentar Del.beslut 
1 Beslut om att anta en leverantör/entreprenör enligt 

upphandlingspolicy 

Dokumenteras genom att avtal 
skrivs på tilldelningsbeslut 

Nej 

2 Beslut om Beställa upphandling enligt antagen 
upphandlingspolicy 

Under tröskelvärdet 
Mellan 28% av tröskelvärdet 
och tröskelvärdet för tecknande 
av ramavtal och separata köp 
 

Över tröskelvärdet 

Nej 
 
 

 

Ja 

3 Enskild löneförhandling och löneförhandling vid 
nyanställning 

HR-chefens synpunkter ska 
inhämtas. Vid oenighet förs 
ärendet vidare till Ksau som 
fattar beslut 

Nej 

4 Medverkan i projekt i egna förvaltningen där ingen 
medfinansiering och andra merkostnader finns 
förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. i de 
fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

5 Personalfrågor Se bilaga Nej 

6 Tillsvidareanställning enligt fastställda riktlinjer Dokumenteras i 
anställningsavtal 

Nej 

7 Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med HR-chef Nej 

8 Utse beslutsattestanter  Ja 

9 Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Dokumenteras genom 
underskrivet avtal 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 till delegationsordning   1(2) 

 

Verkställighet i personalfrågor 
 

Övriga beslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för arbetstagaren inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde är verkställighetsåtgärder som i princip är varje chefs ansvar i förhållande till underställd personal. 
Beskrivning av ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter beskrivs nedan. 
 

Kommunchef/förvaltningschef kan besluta i annans ställe. 
 

Förändringar i verkställighet kan ske om det har sin grund i lag. Detta skall anmälas SKRIFTLIGT till HR-
enheten. Anmälan ska sedan vidarebefordras till kommunstyrelsens kansli för diarieföring. 

 

Ärende Anmärkning Rek. verkställighetsnivå 
Förhandling enligt MBL §§ 11-19 11-13, 15-19 Förhandling som avser 

övergripande frågor/egen 
verksamhet 
 

Förhandling/information som 
avser egen verksamhet 

Kommunchef 
Förvaltningschef 
HR-chef  
 

Kommunchef 
Förvaltningschef 
Rektor 

Förhandling enligt MBL § 14  HR-chef 

Förhandling enligt MBL §§ 11 och 19 utifrån 
samverkansavtalet.  
(Gäller för de fackliga organisationer som tecknat 
avtalet, för övriga gäller punkten ovan). 

Förhandling/information som 
avser egen verksamhet 

Enhetschef/arbetsledare som 
håller i samverkansmöten. 

Tillsvidareanställning förutom 
förvaltningschefer, kommunchef, 
ekonomichef, näringslivschef och HR-chef 

Ks Au beslutar om 
anställningsvillkor vid 
nyanställning och förändrade 
arbetsvillkor under pågående 
anställning samt lönesättning 
och årlig lönerevidering för 
kommunchef, förvaltnings-
chefer, ekonomichef, närings-
livschef och HR-chef efter 
samråd. (Ks § 88 2016-05-10) 

Kommunchef 
Förvaltningschef 
HR-chef 
Rektor 

Ledighet för enskilda angelägenheter (EA) Upp till 10 dagar HR-chef 
Personalansvarig chef efter 
samråd med HR-chef 

Beslut om bisyssla (AB 3 Kap, 8§) Efter fastställda riktlinjer. För 
att bisyssla ska gälla ska den 
dokumenteras. Beslutet sätts 
in personakt 

Förvaltningschef i samråd 
med HR-chef 
 

Beslut om distansarbete Efter fastställda riktlinjer. 
Regleras i avtal. Kopia på 
undertecknat avtal sätts in 
personakt 

Kommunchef 
Socialchef 
Skolchef 
Samhällsbyggnadschef 
 
I samråd med HR-chef 

Anställningsavtal för viss tid längre än 12 
månader, enligt LAS §§ 5 och 6 
(gäller ej vikariat) 

Samtlig personal Kommunchef 
Förvaltningschef 
HR-chef 

Anställningsavtal för viss tid längre än 12 
månader, enligt LAS §§ 5 och 6 för 
enhetschefer 
(gäller ej vikariat och feriearbete) 

 Kommunchef 
Förvaltningschef 
HR-chef 

Anställningsavtal för viss tid, upp till 12 
månader, enligt LAS §§ 5 och 6 för personal i 
resultatenheter (gäller ej vikariat och feriearbete) 

 Enhetschef 

  



 
 

Bilaga 1 till delegationsordning   2(2) 

 

Verkställighet i personalfrågor, forts. 
 

Ärende Anmärkning Rek. verkställighetsnivå 
Semester och tjänstledighet enligt lag, avtal 
eller personalpolitiska riktlinjer för 
kommunchef 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Semester och tjänstledighet enligt lag, avtal 
eller personalpolitiska riktlinjer för 
förvaltningschef / HR-chef 

 Kommunchef 

Uppsägning och beslut om beräkning av 
pensionsförmån enligt aktuella pensionsavtal 

Avser ålderspension, särskild 
ålderspension och 
förtidspension 

HR-specialist / HR-strateg 
 

Anställningar som ej är tillsvidareanställningar Enligt bilaga 2  

Semester och tjänstledighet enligt lag, avtal 
eller personalpolitiska riktlinjer (avser ej 
kommunchef, förvaltningschefer eller HR-
chef) 

Enligt bilaga 3  

 



Bilaga 2 till delegationsordning   1(2) 

Verkställighet i personalfrågor 
 

Anställningar som ej är tillsvidareanställning 
 

 

Ärende Anmärkning Rek. verkställighetsnivå 
Anställningsavtal avseende vikariat 
Stödfunktioner och enheter under 
kommunstyrelsen 

Stöd- och service 
Enhetschef/Avdelningschef 
Kommunstyrelsens kansli 
Reception 
Informatör 
 
Övriga 
HR-enhet 
Ekonomienhet 
IT-enhet 
Näringslivsenhet 
Kultur- och fritid 
Resurscentrum 
Biblioteket 

 
Kommunchef 
Kommunchef 
Chef Stöd- och service 
Kommunchef 
 
 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT-chef 
Näringslivschef 
Kultur- och fritidschef 
Chef Resurscentrum 
Bibliotekschef 

Anställningsavtal avseende vikariat 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef 

 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 

Anställningsavtal avseende vikariat 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostenheten 

 
 
Sandbackaskolan 
Ringelsta 
Ringelskolan 
Glommersträsk 

 
 
Kostchef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Kostchef 

Anställningsavtal avseende vikariat  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 

 
 
Byggingenjör 
Städchef 
Vaktmästare 
Lokalvårdare 

 
 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Städchef 

Anställningsavtal avseende vikariat  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gatuenheten / parkenheten 

 
 
Samtlig personal 

 
 
Enhetschef 

Anställningsavtal avseende vikariat  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avfallsenheten 

 
 
Samtlig personal 

 
 
Enhetschef 

Anställningsavtal avseende vikariat 
Socialnämndens verksamhetsområde 

 
Enhetschef 
IFO - samtlig personal 
Hemtjänst – samtlig personal 
Boenden –samtlig personal 
HSV – samtlig personal 
AFF – samtlig personal 

 
Socialchef 
Chef Individ o familjeomsorg 
Områdeschef 
Boendechef 
Enhetschef HSV 
Enhetschef AFF 

Anställningsavtal avseende vikariat 
Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 

 
Rektor 
Enhetschef 
Fridhem - samtlig personal 
Ringel – samtlig personal 
Parksk. – samtlig personal 
Sandbacka – samtlig personal 
Förskolan – samtlig personal 
Elevhälsan – samtlig personal 

 
Skolchef 
Skolchef 
Rektor / bitr. rektor 
Rektor / bitr. rektor 
Rektor / bitr. rektor 
Rektor / bitr. rektor 
Rektor / bitr. rektor 
Rektor 

 



Bilaga 2 till delegationsordning   2(2) 
 

Verkställighet i personalfrågor 
 

Anställningar som ej är tillsvidareanställning, forts. 
 

Ärende Anmärkning Rek. verkställighetsnivå 
Anställning av feriearbetare 
 

Samtliga feriearbetare Chef Resurscentrum  
I dennes frånvaro bitr. chef 
Resurscentrum 

Anställning med bidrag 
arbetsmarknadsinsatser 
 

Sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder 

Chef Resurscentrum  
I dennes frånvaro bitr. chef 
Resurscentrum 

 



Bilaga 3 till delegationsordning   1(1) 
 

Verkställighet i personalfrågor 
 

Verkställighet avseende semester och tjänstledighet enligt 
lag, avtal eller riktlinjer 
 
Beslut om ledighet skall beviljas utifrån gällande bestämmelser i lagar och avtal och med hänsyn tagen till gällande 
riktlinjer. 
 

Den som beviljar ledighet, beviljar även ansökan om återgång i tjänst vid avbruten ledighet. 
Förtroendevalda inom kommunen, som även är kommunalt anställda, är beviljade erforderlig ledighet för uppdragets 
fullgörande. 
 

Facklig fö1troendeman är beviljad ledighet för till arbetsgivaren anmäld och godkänd schemalagd fast facklig tid. 

 

Ärende Anmärkning Rek. verkställighetsnivå 
Avstängning enligt AB 
 

Respektive nämnds 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef 
Samråd ska ske med HR-chef 

Disciplinpåföljd enligt AB 
 

Respektive nämnds 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef 
Samråd ska ske med HR-chef 

Semester enligt AB 
 

Huvudsemester 

Semester utöver huvudsemester 

Enhetschef 

Enhetschef 

Beordra övertid och fyllnadstid enligt 
AB 

 Den som har rätt att anställa vik. 

Uttag av kompensationstid  Den som har rätt att beordra 
övertid 

Hel tjänstledighet utan lön för vård av 
barn till dess att barnet är 18 mån. 
Max 3 perioder/år 

 Den som har rätt att anställa vik. 
för tid motsv. tjänstledigheten 

Hel tjänstledighet utan lön för vård av 
barn fr. dess att barnet fyllt 18 mån till 
dess att barnet fyller 3 år. Ansökan 
måste avse minst 4 mån. För 
uppehållsanställda och lärare skall 
ledigheten avse minst terminsvis. 
Endast en ledighetsperiod per 
kalenderår beviljas. För uppe-
hållsanställda och lärare endast en 
period per verksamhetsår 

 Den som har rätt att anställa vik. 
för tid motsv. tjänstledigheten 

Partiell tjänstledighet utan lön för 
vård av barn ner till 75% till dess 
barnet fyller 8 år eller avslutat första 
skolåret. Max 3 perioder/år 

 Den som har rätt att anställa vik. 
för tid motsv. tjänstledigheten 

Partiell tjänstledighet utan lön för 
vård av barn ner till 75% från det 
barnet fyller 8 år eller avslutat första 
skolåret till dess barnet fyller 12 år. 
Ansökan måste avse minst 4 mån. 
Endast en ledighetsperiod per 
kalenderår beviljas. För 
uppehållsanställda och lärare skall 
ledigheten avse minst terminsvis 

 Den som har rätt att anställa vik. 
för tid motsv. tjänstledigheten 

 



Bilaga 4 till delegationsordning – mall för delegationsbeslut   1(1) 
 

 

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

Delegationsbeslut 
 

Datum  

 §  

 
Nämnd/Styrelse  

 

Ärendegrupp  
 

Delegat  
 

Föredragande  

 

 
Beskrivning av ärendet 

 

 

 
Beslut 

 

 

 

 

Beslutsfattare 

 

 

  
(Namn) 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

17 
Redovisning av osäker 

fordran 

Au §   Dnr 00314/2019 055 

Enligt kommunala redovisningslagen "... ska bokföringen inför ett årsbokslut 

tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att 

bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör räkenskapsåret." 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichef delegation på 

avskrivning av fordringar upp till 20 000 kronor. För belopp därutöver 

beslutar kommunstyrelsen. 

Ekonomienheten har 2019-11-26 redovisat fordringar om totalt  

151 668 kronor, bestående av avgifter inom socialnämnden samt miljö-, 

bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.  

Ärendena gällande fordringar inom socialnämnden och miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden har utretts och bedömningen är att det för närvarande

inte är möjligt att få betalt av gäldenären eftersom betalningsförmåga saknas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Fordringarna betraktas som osäkra och ska behandlas enligt god

redovisningssed.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun 
Årviesjavrien konunuvdna 

Datum 

2019-11-25 

 

 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -11- 2 6 
unr: 	2ti9   

Ila ndkiggare 

  

Direktval 

Nedskrivning av fordran 
Ekonomienheten föreslår att kornmunstyrelsen nedskriver en fordran på 71 668 
kronor avseende: 

Äldreomsorg 71 668 kr 

Orsaken till avskrivningen är att kunden saknar betalningsförmåga. 

Arvidsjaur 2019-11-25 

Soukaina Intidam 
Ekonomisassistent 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, viixel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	 5143-7903 



Arvidsjaurs kommun 
Årviesjdvrien kommuvdna 

Datum 

2019-11-25 

 

 

 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 - 11- 2 6 
Dnr.   ())/ v/uiti-bfr  

Handläggare 

  

Direktval 

Nedskrivning av fordran 
Ekonomienheten föreslår att kornmunstyrelsen nedskriver en fordran på 80 000 
kronor avseende: 

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDD 80 000 kr 

Orsaken till avskrivningen är att kunden saknar betalningsförmåga. 

Arvidsjaur 2019-11-25 

,Soukaina Intidam 
EkonomisassisIeii  

v/r  

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	 5143-7903 933 81 ARVIDSJAUR 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

18 
Köp av del av fastigheten 

Arvidsjaur 5:10  

(mark vid Prästtjärn) 

Au §  Dnr 00315/2019 252 

I samband med revideringen av kommunens översiktsplan har samhälls-

byggnadsförvaltningen sett över tänkbara områden för framtida villatomter. 

Ett av dessa områden är ett mindre område vid Gamla prästgården där 

förvaltningen bedömer att ytterligare fem villatomter skulle kunna tillskapas 

i ett mycket attraktivt läge vid vattnet, särskilt då området inte heller 

omfattas av strandskydd. Aktuellt markområde, fastigheten Arvidsjaur 5:10, 

ägs av en privatperson. 

Området ligger inom verksamhetsområde för VA samt inom det område där 

kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen ser därför två 

alternativ för att exploatera området: 

 Att kommunen köper marken, tar fram en detaljplan för området och

sedan bygger väg och vägbelysning samt anslutningar för VA om planen

vinner laga kraft och sedan säljer kommunen villatomterna.

 Att en exploatör tar fram en detaljplan för området samt att ett

exploateringsavtal tas fram om att exploatören (om detaljplanen vinner

laga kraft) bekostar byggnation av väg och vägbelysning. Kommunen

utför utbyggnad av allmän plats på byggherrens bekostnad och

byggherren överlåter sedan den allmänna platsen till kommunen utan

ersättning. Samtidigt bygger kommunen ut VA och tar ut anslutnings-

avgifter. Kommunen ansvarar sedan för framtida drift av väg och

vägbelysning. Kommunen har beräknat kostnaden för att bygga gatan till

drygt 450 000 kr, grovt uppskattat, och detta inkluderar vändplan och

vägbelysning.

Området är förberett för fiberanslutning. 

Nuvarande ägare har ställt frågan om kommunen är intresserade av att köpa 

marken. Ägaren har meddelat ett pris för att sälja marken skulle hamna på 

ca. 500 000 kr alt. 425 000 tkr om kommunen åtar sig att ta bort 

växthusmurarna på tomten, något som samhällsbyggnadskontoret avstyrker. 

Nuvarande ägare behöver stycka av sin bostadstomt innan restfastigheten 

kan sälja till kommunen eller annan part, en kostnad som åvilar ägaren. 

Kommunens kostnader för att iordningsställa tomterna har uppskattats till 

ca 700 000 kr 

(450 000 kr för väg och gatubelysning, 50 000 kr för fastighetsregleringen vid köpet av 

mark, 100 000 kr för framtagande av detaljplan samt 100 000 kr för fastighetsregleringen 

för avstyckning av tomterna).  

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Britta Lundgren 
Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

forts. 18 
Au §, forts.   

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunen erbjuder sig att köpa 

markområdet för 425 000 kr plus att kommunen vid köpet tar kostnaden för 

fastighetsregleringen som behövs för att kunna köpa marken.  

Marken får ingå i kommunens markreserv för bostadstomter till dess att 

kommunen bedömer det som aktuellt att gå vidare i frågan.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1 Arvidsjaurs kommun erbjuder sig att köpa del av fastigheten Arvidsjaur 

5:10 för 425 000 kr plus att kommunen vid köpet tar kostnaden för 

fastighetsreglering som behövs för att kunna köpa marken. 

2. Marken får ingå i kommunens markreserv för bostadstomter till dess att

kommunen bedömer det som aktuellt att gå vidare i frågan.

3. Pengarna för markköpet omdisponeras inom 2020 års investeringsram

alternativt sätts upp som ett anslag i 2021 års investeringsbudget.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Britta Lundgren 
Utdragsbestyrkande



 

 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-11-06 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Britta Lundgren 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-15565 
 
 
 

Köp av mark vid Prästtjärn – del av fastigheten Arvidsjaur 5:10 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
I samband med revideringen av kommunens översiktsplan har förvaltningen sett 
över tänkbara områden för framtida villatomter. Förslag till områden finns utlagda 
på markanvändningskartan. Ett av dessa områden är ett mindre område vid gamla 
prästgården där förvaltningen bedömer att ytterligare fem villatomter skulle kunna 
tillskapas i ett mycket attraktivt läge vid vattnet, särskilt då området inte heller 
omfattas av strandskydd.  Aktuellt markområde, fastigheten Arvidsjaur 5:10, ägs av 
en privatperson, Ove Eklund.  

 

 
Figur 1. Karta som visar hur fem ytterligare villatomter skulle kunna tillskapas 
 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-11-26 
 

Dnr 00315/2019 -252 



 

 

2 (4) 
Området ligger inom verksamhetsområde för VA samt inom det område där 
kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen ser därför två alternativ för 
att exploatera området: 
 

 Att kommunen köper marken, tar fram en detaljplan för området och sedan 
bygger väg och vägbelysning samt anslutningar för VA om planen vinner 
laga kraft och sedan säljer kommunen villatomterna.    

 
 Att en exploatör tar fram en detaljplan för området samt att ett 

exploateringsavtal tas fram om att exploatören (om detaljplanen vinner laga 
kraft) bekostar byggnation av väg och vägbelysning. Kommunen utför 
utbyggnad av allmän plats på byggherrens bekostnad och byggherren 
överlåter sedan den allmänna platsen till kommunen utan ersättning. 
Samtidigt bygger kommunen ut VA och tar ut anslutningsavgifter. 
Kommunen ansvarar sedan för framtida drift av väg och vägbelysning. 
Kommunen har beräknat kostnaden för att bygga gatan till drygt 450 000 kr, 
grovt uppskattat, och detta inkluderar vändplan och vägbelysning.  

 
Området är förberett för fiberanslutning.  
 
Ove har ställt frågan om kommunen är intresserade av att köpa marken och frågat 
vad kommunen kan tänka sig att betala för marken.  
 

2. Ekonomisk analys 
 
För att bedöma vad som är ett rimligt pris för marken har 
samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ”räkna baklänges” – om tomterna säljs till 
ett pris om X kr och de övriga kostnaderna uppgår till Y kr – vad kan vi då betala 
för marken för att kunna sälja villatomterna till självkostnadspris? Kostnaderna för 
att iordningsställa tomterna har uppskattats till 450 000 kr för väg och 
gatubelysning, 50 000 för fastighetsregleringen vid köpet av mark, 100 000 för 
framtagande av detaljplan, 100 000 kr för fastighetsregleringen för att avstycka 
tomterna.  

 
Arjeplogs kommun har nyligen tagit fram ett nytt villaområde och tagit ett 
självkostnadspris för tomterna. Eftersom de ägde marken själv la de på 20 000 kr 
per tomt för själva marken. De beräknade sedan investeringskostnaden (ej VA, det 
är ju taxefinansierat) och delade den i antal tomter. Priset blev då 330 000 kr per 
tomt och tomterna var cirka 950 kvm. De har sålt 7 tomter (de som ligger direkt mot 
vattnet alt endast har en GC-väg mellan vattnet och tomten) och har 6 tomter kvar i 
innerkvarter. Prismässigt verkar villamarknaden i övrigt i Arjeplog vara ganska lik 
marknaden i Arvidsjaur - vissa villor i Arjeplog säljs för 1,7-2 miljoner, men vissa 
går billigare.  

 
Tomterna på Lillberget såldes för 120 tkr, ej strandläge. 
 

  



3 (4) 

Om man tänker sig att vi kan sälja tomterna för 225 tkr och att vi säljer 5 tomter så 
kan man ju se vår budget som 1125 tkr. Om man sedan tänker sig att de övriga 
kostnaderna är 450 tkr för gata och belysning, 150 tkr för de båda 
fastighetsregleringarna och 100 tkr för detaljplan så blir de övriga kostnaderna 700 
tkr och vi skulle då kunna erbjuda 425 tkr för marken.  

Ove har meddelat att han vill sälja till kommunen för 500 tkr alternativt sälja för 425 
tkr men då får kommunen även åta sig att ta bort växthusmurarna på tomten. 
Han önskade oavsett att ärendet skulle behandlas politiskt. Han får sedan i efterhand 
avgöra om han vill sälja marken till oss eller inte.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att kommunen bör blanda in något 
borttagande av växthusmurar i en affär och anser att 425 000 kr är ett rimligt pris. 

Om man vill gå Ove till mötes anser förvaltningen dock att det är bättre att i så fall 
betala 500 000 kr än att erbjuda sig att ta bort växthusmurarna. 

3. Förutsättningar för en fastighetsreglering

Enligt kontakt med lantmäteriet krävs för att kunna köpa marken att markägaren
först avstyckar tomtplatsen runt sitt hus och sedan säljer restfastigheten till
kommunen. På så sätt kan avstyckningen genomföras inom nuvarande detaljplan.

Arvidsjaur 5:10 är enligt reglerna i 3 kap fastighetsbildningslagen en olämplig
fastighet. Detta pga storleken på den, den är för stor (1 ha) för en bostadstomt inom
planlagt område och för liten för att kunna använda som en jord- och
skogsbruksfastighet. Om en tomt skulle avstyckas kring bostadshuset i lämplig
storlek för en bostadstomt, så blir förvisso restfastigheten fortsatt olämplig, precis
som den var före förrättningen.

Om man istället skulle ansöka om en fastighetsreglering där del av Arvidsjaur 5:10
överförs till någon av kommunens befintliga fastigheter eller avstyckas skulle
förrättningen bli svårare att genomföra då åtgärden i sig skulle vara planstridig,
även om restfastigheten (bostadstomten) skulle bli en lämplig fastighet.

Ove behöver alltså stycka av sin bostadstomt först innan han kan sälja
restfastigheten till kommunen eller annan part. Avstyckningen behöver också
betalas av Ove.



 

 

4 (4) 
 

4. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen erbjuder sig att köpa 
markområdet för 425 000 kr plus att kommunen vid köpet tar kostnaden för 
fastighetsregleringen som behövs för att kunna köpa marken.  
 
Marken får ingå i kommunens markreserv för bostadstomter till dess att kommunen 
bedömer det som aktuellt att gå vidare i frågan.  
 
 

     
Britta Lundgren     Åsa Andersson 
Samhällsplanerare     Samhällsbyggnadschef 
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september 4, 2019

Magnus Berlinvägen, Arvidsjaurs kommun
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Â
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Kartan har ej rättsverkan.
©Lantmäteriet

2312

Nytt villaområde

A3

Teckenförklaring
Planerad tomt

Ny väg med vändplan

! ! ! Traktgräns

Fastighetsgräns

Byggnadsfritt avstånd 30 m från 
väg 95 och järnväg

Dessa tomter slås ihop



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

19 
Avtal om tidsförlängning 

avseende villatomten 

Ordföranden 4 

Au § Dnr 00317/2019 252 

När kommunen säljer villatomter finns ett villkor med om att köparen 

förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett 

bostadshus. Syftet med detta villkor är att hushålla med de tillgängliga 

villatomterna så att de villatomter som säljs verkligen blir bebyggda. 

Utformningen av villkoret baseras på SKL:s mall. 

En enskild person köpte under hösten 2018 villatomten Ordföranden 4 av 

kommunen. I avtalet framgår bland annat: 

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett 

bostadshus. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när 

bostadshuset är färdigt för inflyttning. 

Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldigheten 

eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter fastigheten 

har kommunen rätt till ett vite på 

60 480 kronor. Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av 

skäl som kan godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal 

angående den nya tidsfristen. 

Ägaren har nu meddelat att det uppstått problem med finansieringen vilket 

innebär att huset inte kommer att kunna färdigställas till utsatt datum.  

Eftersom ägaren inte är mantalsskriven i Sverige finns ingen möjlighet att 

uppta lån till huset i Sverige och eftersom huset är tänkt att byggas i Sverige 

kan ägaren inte uppta lån till huset i sitt europeiska hemland. 

Under 2021 avser ägaren dock sälja fastigheter i sitt hemland för att lösa 

finansieringsfrågan. Med hänvisning till rådande omständigheter önskar 

ägaren få förlängd tid för bebyggelsekravet. 

Ett förslag till avtal om tidsförlängning har utarbetats. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Avtal om tidsförlängning avseende villatomten på kvarteret

Ordföranden 4 godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-11-26 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Britta Lundgren 

Kommunstyrelsen 

Direktval
0960-15565 

Avtal om tidsförlängning avseende villatomten Ordföranden 4 

1. Bakgrund/sammanfattning

När kommunen säljer villatomter finns ett villkor med om att köparen förbinder sig
att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. Syftet med detta
villkor är att hushålla med de tillgängliga villatomterna så att de villatomter som
säljs verkligen blir bebyggda. Utformningen av villkoret baseras på SKL:s mall.

Hartmut Fischer köpte under hösten 2018 villatomten Ordföranden 4 av kommunen.
I avtalet framgår bland annat:

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett
bostadshus. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord
när bostadshuset är färdigt för inflyttning.
Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen har fullgjort
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens
medgivande överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 60 480 kronor.
Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan
godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den
nya tidsfristen.

Hartmut har nu meddelat att han har fått problem med finansieringen vilket innebär
att huset inte kommer att kunna vara färdigt till utsatt datum. Eftersom han inte är
skriven i Sverige kan han inte få lån till huset i Sverige och eftersom huset är tänkt
att byggas i Sverige kan han inte få lån till huset i Tyskland. Under 2021 avser
Hartmut dock sälja fastigheter i Tyskland för att lösa finansieringsfrågan.
På grund av dessa omständigheter önskar han få förlängd tid för bebyggelsekravet.
Ett förslag till avtal om tidsförlängning har därför tagits fram.

2. Slutsats samt förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att avtalet godkänns.

Britta Lundgren Åsa Andersson 
Samhällsplanerare Samhällsbyggnadschef 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-11-27 

Dnr 00317/2019 -252 



Avtal om tidsförlängning 

 
Hartmut Fischer (1965-01-14) är från och med 2018-10-01 ägare till fastigheten Ordföranden 4 i 
Arvidsjaurs kommun. Av avtalet framgår under §11 Villkor: 

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. 
Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när bostadshuset 
är färdigt för inflyttning. 

Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om 
han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter fastigheten har kommunen 
rätt till ett vite på 60 480 kronor. 

Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

Hartmut har meddelat att han har fått problem med finansieringen vilket innebär att huset inte 
kommer att kunna vara färdigt till utsatt datum. Eftersom han inte är skriven i Sverige kan han inte få 
lån till huset i Sverige och eftersom huset är tänkt att byggas i Sverige kan han inte få lån till huset i 
Tyskland. Under 2021 avser Hartmut dock sälja fastigheter i Tyskland för att lösa finansieringsfrågan. 

På grund av dessa omständigheter har parterna enats om att tiden enligt § 11 ska sättas till  
2024-10-01. Det tidigare avtalet i övrigt ska gälla i alla delar.  

 

Datum 

 

 

För Arvidsjaurs kommun 

 

Sara Lundberg    Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 

 

 

Hartmut Fischer 

 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

20 
Markbyte inom kvarteret 

Lommen 

Au § Dnr 00316/2019 252 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31, § 151 att kommunen skulle 

förvärva två markområden inom kvarteret Lommen av Arvidsjaurhem AB 

och att den exakta avgränsningen skulle hanteras i detaljplaneprocessen. 

Detaljplanen för området antogs 2019-04-23 och vann laga kraft  

2019-05-28. Kommunen har sedan 2019-08-12 förvärvat mark inom 

kvarteret Lommen av Arvidsjaurhem AB. 

Under detaljplanearbetet konstaterades att marken för den gång- och 

cykelväg som ansluter mot Nygatan inte ägs av kommunen utan ligger på 

fastigheten Lommen 9 som ägs av ett företag i Arvidsjaur. Ett 

nyttjanderättsavtal finns för GC-vägen. Upplåtelsetiden är begränsad och 

kommunen gör bedömningen att det är oklart om avtalet är giltigt mot 

fastighetsägaren. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför ett markbyte där markområdet 

för GC-vägen inom Lommen 9 byts mot den del av det markområde som 

kommunen köpt av Arvidsjaurhem som planlagts som kvartersmark för 

utökning av Lommen 9. 

Markområdet för tänkt utökning utgör 136 m2 och markområdet för GC-

vägen som kommunen önskar äga utgör 240 m2. Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår ett byte utan erläggande av mellanskillnad då det större 

markområdet bör betinga ett något mindre värde per kvadratmeter eftersom 

det planläggs som allmän platsmark.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Markbyte ska genomföras enligt förslag.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ska underteckna

erforderliga handlingar för att möjliggöra markbytet.

3. Kostnaden för fastighetsregleringen delas mellan kommunen och ägarna

av fastigheten Lommen 9.

4. Om markbytet inte har genomförts inom en period av fem (5) år får

frågan behandlas på nytt i kommunstyrelsen.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-10-31 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Britta Lundgren 

Kommunstyrelsen 

Direktval
0960-15565 

Markbyte inom kvarteret Lommen 

1. Bakgrund/sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31, § 151 att kommunen skulle förvärva
två markområden inom kvarteret Lommen av Arvidsjaurhem AB och att den exakta
avgränsningen får hanteras i detaljplaneprocessen. Detaljplanen för området antogs
2019-04-23 och vann laga kraft 2019-05-28. Kommunen har sedan 2019-08-12
förvärvat mark inom kvarteret Lommen av Arvidsjaurhem AB.

Under detaljplanearbetet konstaterades att marken för den gång- och cykelväg som
ansluter mot Nygatan  inte ägs av kommunen utan ligger på fastigheten Lommen 9
som ägs av JoMa Nygatan 27 AB. Ett nyttjanderättsavtal finns för GC-vägen men
upplåtelsetiden är begränsad och kommunen gör bedönmingen att det är oklart om
avtalet är giltigt mot denna ny fastighetsägare.

LiNo Möbler i Arvidsjaur AB uttryckte under detaljplaneprocessen ett önskemål om
att den nya detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av verksamheten utanför den
befintliga fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att en
sådan utbyggnad skulle vara lämplig och möjliggjorde för en sådan utbyggnad och
utökning av fastigheten Lommen 9 i detaljplanen. Ägarna till LiNo Möbler bildade
sedan bolaget JoMa Nygatan 27 AB när de köpte fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför ett markbyte där markområdet för
GC-vägen inom Lommen 9 (markerat med blått på kartan nedan) byts mot den del
av det markområde som kommunen köpt av Arvidsjaurhem som planlagts som
kvartersmark för utökning av Lommen 9 (markerat med rött på kartan nedan).

Markområdet för tänkt utökning utgör 136 kvm och markområdet för GC-vägen
som kommunen önskar äga utgör 240 kvm (se kartan nedan).
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett byte utan erläggande av mellanskillnad
då det större markområdet bör betinga ett något mindre värde per kvadratmeter
eftersom det planläggs som allmän platsmark.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-11-27 

Dnr 00316/2019 -252 



 

 

 
 

2. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Kommunen ställer sig positiv till ett markbyte i enligt med ovan. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att 
underteckna erforderliga handlingar för att möjliggöra markbytet. 
 
Kostnaden för fastighetsregleringen får delas mellan kommunen och Lommen 9. 
 
Om markbytet inte har genomförts inom en period av 5 år får frågan behandlas på 
nytt i kommunstyrelsen.   
 
 

 
Britta Lundgren 
Planingenjör 
 
 
Bilagor 
Servitutsavtal daterat 1985-10-16 
 
 





 
MARKBYTESAVTAL 
 
avseende del av Lommen 17 och del av Lommen 9 
 
Mellan Arvidsjaurs kommun, nedan kallad kommunen, och JoMa Nygatan 27 AB, 
nedan kallad fastighetsägaren, har följande markbytesavtal träffats.  
 

1. Bakgrund och syfte 
 
En ny detaljplan för kvarteret Lommen antogs 2019-04-23 och vann laga kraft 
2019-05-28. Kommunen har sedan 2019-08-12 förvärvat mark inom kvarteret 
Lommen av Arvidsjaurhem AB.  

 
Under detaljplanearbetet konstaterades att en befintlig gång- och cykelväg 
ligger på fastigheten Lommen 9 som ägs av fastighetsägaren. 

 
Fastighetsägaren uttryckte också under detaljplaneprocessen ett önskemål 
om att den nya detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av verksamheten 
utanför den befintliga fastigheten, vilket möjliggjordes i detaljplanen. Detta 
markområde utgör en del av det markområde som kommunen 2019-08-12 
köpte av Arvidsjaurhem AB. 

 
Kommunen och fastighetsägaren ser därför ett gemensamt behov av att skapa 
en mer ändamålsenlig fastighetsindelning genom ett markbyte som förbättrar 
möjligheterna att använda och utveckla fastigheterna i framtiden.  

 
2. Markbyte 

 
Fastighetsägaren överlåter till kommunen ett område av fastigheten Lommen 
9 att efter lantmäteriförrättning ingå i Arvidsjaur 6:2. Området har markerats 
med blått på bifogad karta. 

 
Kommunen överlåter till fastighetsägaren ett område av fastigheten Lommen 
17 att efter lantmäteriförrättning ingå i Lommen 9. Området har markerats med 
rött på bifogad karta.  

 
De överlåtna områdenas exakta avgränsning fastställs vid 
lantmäteriförrättningen.  

 
3. Ersättning 

 
Ingen ersättning för marken ska betalas till någon av parterna.  

 
4. Tillträde 

 
Områdena tillträds den dag som lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Om 
någon av parterna behöver tillträda området i förtid ska detta överenskommas 
särskilt.  
 



5. Lantmäteriförrättning 
 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättningen. Kostnaderna för 
fastighetsregleringen delas med 50 % vardera mellan parterna. 
  

6. Skick 
 
Parterna förklarar sig godta de överlåtna fastigheternas skick och med 
bindande verkan avstå från alla anspråk mot varandra på grund av fel eller 
brister i de överlåtna markområdena.  

 
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav 
parterna tar var sitt. 
 

7. Avtalets giltighet 
 
Om nödvändig fastighetsbildning genom fastighetsreglering ej genomförs är 
detta bytesavtal ogiltigt och skall återgå utan annat krav från någondera 
parten. 
 

8. Tvist 
 
Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning skall 
slutligt avgöras vid allmän svensk domstol i den domkrets där kommunen har 
sitt säte och enligt svensk lag. 
 
 
Arvidsjaur den  
 
 
 
 
Sara Lundberg   Ulf Starefeldt 
Arvidsjaurs kommun  Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
Karl Johan Young-Jin Lindgren Claes Erik Mathias Norberg 
JoMa Nygatan 27 AB  JoMa Nygatan 27 AB 
 
 



maj 28, 2019
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Â

Kartan har ej rättsverkan.
©Lantmäteriet
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Utbetalning av extra 

statligt driftsstöd med 

anledning av införande av 

flygskatt avseende åren 

2018 och 2019 

Ks § Dnr 00016/2020 998 

Arvidsjaurs kommun har 2019-11-28 ansökt om stöd hos Trafikverket för 

att säkerställa att flygskatten inte inneburit ökat driftunderskott för 

Arvidsjaur flygplats. Arvidsjaurs kommun har i sin ansökan uppgett att 

Arvidsjaurs flygplats har drabbats av ett passagerarbortfall för 2018 och 

2019 till följd av flygskattens införande.  

Trafikverket har 2019-12-12 beslutat att bevilja Arvidsjaurs kommun stöd 

med 891 000 kronor för 2018. Inget stöd betalas ut för år för 2019. 

Det statliga bidraget betalas ut till den kommun i vilken flygplatsen har sitt 

säte, varför kommunstyrelsen har att fatta beslut om överföring av pengarna 

till Arvidsjaurs flygplats AB. 

Förslag till beslut 

1. Extra statligt driftsstöd till Arvidsjaurs kommun på grund av införande

av flygskatt ska överföras till Arvidsjaurs Flygplats AB.

2. Utbetalningen ska ske per omgående.

3. Utbetalningen bokförs från konto 29801

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 



C:\Users\plan69.AJAUR\Documents\GroupWise\Stöd flygplatsen, flygskatten_1.rtf 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-29 

Handläggare 

Birgitta Häggström 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-155 23 

Stöd Arvidsjaurs Flygplats AB för att säkerställa att flygskatten inte ökar 

driftunderskottet. 

Trafikverket har beslutat om stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att 

säkerställa att flygskatten inte inneburit ökade driftunderskott. För Arvidsjaurs flygplats 

innebär det här stödet 891 000 kr som har betalats in till Arvidsjaurs kommun 2019-12-19. 

Arvidsjaurs kommun har skickat in en överklagan i början av januari 2019, men Trafikverket 

har betalat ut stödet före överklagande tidens utgång. 

Förslag till beslut att kommunen betalar ut driftstödet till Arvidsjaurs Flygplats AB så fort 

detta beslut är verkställt. Stödet är bokfört i kommunens bokslut som en skuld till Arvidsjaurs 

Flygplats AB och ska bokföras från konto 29801. Arvidsjaur Flygplats har motsvarande 

fordran bokförd i sitt bokslut. 

Birgitta Häggström 

Ekonomichef 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-01-29 

Dnr 00016/2020     -998 
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maria.marklundParvidsjaunse  

Beslut om stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att säkerställa att 
flygskatten inte inneburit ökade driftunderskott 

Beslut 

Trafikverket beslutar att bevilja Arvidsjaurs kommun stöd uppgående till 891 000 kronor för 2018 och o kronor för 
2019, totalt 891 000 kronor, för att säkerställa att flygskatten inte inneburit ökat driftunderskott för Arvidsjaurs 
flygplats under 2018 och 2019. 

Skäl för beslut 
Arvidsjaurs kommun har den 28 november 2019 inkommit med en ansökan om stöd för att säkerställa att 
flygskatten inte inneburit ökat driftunderskott för Arvidsjaurs flygplats. Arvidsjaurs kommun är den kommun där 
Arvidsjaurs flygplats ligger. 

Arvidsjaurs kommun har genom sin ansökan uppgett att Arvidsjaurs flygplats har drabbats av ett passagerarbortfall 
för 2018 och 2019 till följd av flygskattens införande. 

Sammantaget bedömer Trafikverket att Arvidsjaurs kommun har gjort det sannolikt att flygskatten har lett till ökat 
driftunderskott för Arvidsjaurs flygplats. 

Stödet lämnas i enlighet med regeringsbeslut I2o19/o1831/TP där Trafikverket uppdras att bereda, pröva och fatta 
beslut om utbetalning av stöd till ett antal namngivna flygplatser i Norrland i de fall flygskatten inneburit ökade 
driftunderskott. 

Beräkning av stöd 
Passagerarantalet för 20181 och 20192 har jämförts med de av Trafikverket år 2013 respektive 2016 fastställda 
prognosen för flygplatsen för de aktuella åren. Då passagerarantalet för 2018 och 2019 ligger över båda dessa 
prognoser har antagandet gjorts att passagerarantalet skulle varit ännu högre om inte flygskatten införts. I detta fall 
har passagerarbortfallet beräknats med ledning av regeringens bedömning i budgetpropositionen 2017 och 
uppskattats till 3,5 procent. Det totala passagerarbortfallet för Arvidsjaurs flygplats uppgår då till 4 321 
passagerare. Av dessa har 50 procent schablonmässigt bedömts kunna härröra sig till effekter av flygskatten. För 
varje bortfallen passagerare lämnas 499 kronor i stöd. Denna beräkning ger, efter avrundning till jämna tusental, 
en summa om totalt i 078 000 kronor. Trafikverket bedömer även att vissa flygskatterelaterade engångskostnader 
kan ha uppstått och ersätter dessa schablonmässigt med 1000 000 kronor per flygplats. Detta ger ett totalt möjligt 
stödbelopp om totalt 2 078 000 kronor, där 891 000 kronor avser nio månader för 2018 och 1 187 000 kronor tolv 
månader för 2019. 

Kompensationen för flygskatt ska inte resultera i ett positivt resultat för en flygplats. För att undvika 
överkompensation utgör flygplatsens underskott 2018 respektive 2019 takbelopp för maximal 
flygskattskompensation för respektive år. Underskotten har beräknats utifrån årsredovisning samt delårsbokslut. 

1 Enligt Transportstyrelsens flygplatsstatistik för 2018. 
2  Enligt Transportstyrelsens flygplatsstatistik för 2019, uppdaterade 2019-11-23. 

TRAFIKVERKET 	 Texttelefon: 010-123 50 00 	 Jenny Hjalmarson 
781 89 BORLÄNGE 	 Telefon: 0771-921 921 	 Nationell planering 

trafikverketatrafikverkelse 	 Direkt: 010-123 09 82 
www.trafikverkelse 	 Mobil. 072-148 01 08 

jennv.hjalmarsonatrafikverkelse 
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Ärendenummer 	 BESLUT 
TRV 2019/131245 

Beslutat av 

Lennart Kalander 

Sidor 	 Dokumentdaturn 

2(2) 	 2019-12-12 

cå 

TRAFIKVERKET 

1 

Efter att ovan framräknat belopp stämts av med taksummorna ger det att Trafikverket kan bevilja Arvidsjaurs 
kommun ett stöd riktat mot Arvidsjaurs flygplats som kompensation för flygskatten på 891 000 kronor för 
nio månader 2018 och o kronor för tolv månader 2019, totalt 891 000 kronor. 

Villkor för beslut 
Eventuell överkompensation kommer hanteras inom beslutsprocessen för utbetalning av ordinarie driftstöd enligt 
förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser alternativt förordning (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur. 

Som villkor för stödet gäller att det används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med 
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 
2017/1084. Arvidsjaurs kommun ska vid sitt beslut om att bevilja stöd till Arvidsjaurs flygplats tillse att villkoren i 
kapitel 1 samt artikel 56a uppfylls. 

Efter beslut ska kommunen skyndsamt förse Näringsdepartementet med den information som följer av artikel 11 a i 
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 i syfte att departementet ska kunna rapportera till 
kommissionen inom 20 arbetsdagar från respektive stödbeslut. 

För stödbeslut över 500 000 euro vill Trafikverket upplysa om att artikel 9 i Europeiska kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 uppställer särskilda krav på redovisning inom 6 månader från den dag då stödbeslutet beviljades. 

Kommunen har vidare att säkerställa att stödet inte betalas ut till den som är föremål för betalningskrav på grund 
av tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre 
marknaden. 

I Trafikverkets beredning har inte ingått någon prövning av de faktiska förhållandena eller av om övriga villkor 
enligt kommissionens rambestämmelse 2012/C8/03 eller kommissionens beslut alternativt Europeiska 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 är uppfyllda. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 

Föredragande i ärendet är Jenny Hjalmarson, PLnpb. 

Övriga upplysningar 
Utbetalning av beslutat bidragsbelopp kommer att ske till av sökanden uppgivet bankkonto 82644 74 100 1952. 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Trafikverket under adress: 

Trafikverket 
781 89 Borlänge 

Tala om vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange ärendets beteckning. Tala också om hur och varför ni anser 
att beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska ha kommit in till Trafikverket inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

Trafikverket ska skicka det överklagade beslutet vidare till Förvaltningsrätten i Falun för prövning, om Trafikverket 
inte självt ändrar beslutet på det sätt ni önskar. 

Vill ni veta mer om hur ni ska gå tillväga, kontakta Trafikverket på kontaktuppgifter nedan. 

eetejt6C  

 

 

Lennart Kalander 
Chef, avdelning Nationell planering 

TRAFIKVERKET 
781 89 BORLÄNGE 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverketRtrafikverket.se  
www.trafikverket.se  

Jenny Hjalmarson 
Nationell planering 
Direkt: 010-123 09 82 
Mobil. 072-148 01 08 
jennv.hialmarsonatrafikverkelse 
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Nominering av ledamöter 

till Pite Älv Ekonomisk 

förenings styrelse inför 

årsstämma 2020 

Ks § Dnr 00000/2020 102 

Kommunstyrelsen beslutade 1998-04-27 § 70 att tillsammans med Pite 

Älvdals kommuner bilda en ekonomisk förening med syfte att främja 

turism, resenäring, fiske- och vattenvård inom Arjeplog, Arvidsjaur, 

Älvsbyn och Piteå kommuner. 

Föreningens styrelse består av sju ledamöter med lika många ersättare. Av 

dessa nominerar kommunerna tre ledamöter och tre ersättare, samt övriga 

medlemmar fyra ledamöter och fyra ersättare. Ambitionen ska vara att välja 

ledamöterna så att praktiskt sportfiske-, turism- och affärskompetens tillförs 

styrelsearbetet. 

Mandattiden är två år. Ordinarie ledamot och ersättare för Arvidsjaurs 

kommun ska nomineras för tiden 2020-2021. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 
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Arsredovisning 
II
 

Pite Alv ekonomisk förening
 

Org.nr 769603-4185
 

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31
 



PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 1 (8)
 
Org.nr 769603-4185
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018·01·01 ·2018·12·31 

Styrelsen för PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING avger följande årsredovisning. 

Innehåll Sida 

Förvaltningsberättelse 2
 
Resultaträkning 3
 
Balansräkning 4
 

Tilläggsupplysningar 6
 

Styrelsens säte: Älvsbyn
 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
 

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
 



P/TE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 2 (8) 
Org.nr 769603-4185 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten
 

Allmänt om verksamheten
 

Verksamheten skall vara näringsinriktad och främja turism, resenäring, fiske- och vattenvård inom
 

Arjeplog, Arvidsjaur, Alvsbyn och Piteå kommuner. Tyngdpunkten i verksamheten ska ligga på att
 

förbättra förutsättningarna för turism baserad på sportfiske inom Piteälvens vattensystem och skärgåd.
 

Verksamheten har bedrivits i enlighet med handlingsplan och budget. En detaljerad beskrivning över
 

föreningens verksamhet för det gångna räkenskapsåret finns som bilaga till denna årsredovisning.
 

Bolaget har sitt säte i Alvsbyn.
 

Med lemsinformatio n
 

Antalal medlemmar vid räkenskapsårets början uppgick till 26 st och vid årets slut 27 st.
 

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015
 

Nettoomsättning 456 486 455 453
 

Resultat efter finansiella poster 7 1 1 1
 

Soliditet (%) 54 47 45 44
 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
 

Förändring av eget kapital 

Inbetalda Reserv· Balanserat Arets Totalt 

insatser fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 211 000 4500 105301 954 321755 

Ökning av insatskapital 500 500 

Disposition av 

föregående 

års resultat: 954 -954 O 

Arets resultat 5168 5168 

Belopp vid årets utgång 211 500 4500 106255 5168 327423 

Förslag till vinstdisposition
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 

balanserad vinst 106255 
årets vinst 5168 

111 423 

disponeras så att 

i ny räkning överföres 111 423 
111 423 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 



PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 
Org.nr 769603-4185 

3 (8) 

Resultaträkning Not 

1 

2018·01-01 

·2018-12·31 

2017-01-01 

·2017-12·31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. 

Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m m. 2 

456450 

136100 

592550 

486313 

158550 

644863 

Rörelsekostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella och anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

3 

-156955 

-424922 

-1 991 

·583868 

8682 

-174452 

-463791 

-2594 

-640837 

4026 

Finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

O 

-1 952 

·1 952 

6730 

10 

-2715 

-2705 

1 321 

Resultat före skatt 6730 1 321 

Skatter 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

-1 562 

5168 

-367 

954 

~ 
 



PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 4 (8) 
Org.nr 769603-4185 

Balansräkning Not 2018-12-31 2017·12·31 
1 

T1LLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa materiella anläggningstillgångar 

4 4647 

4647 

6638 

6638 

Summa anlägg ningstillgångar 4647 6638 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

14765 

17760 

32525 

18008 

24763 

42771 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

571 799 

571 799 

604324 

629554 

629554 

672 325 

SUMMA TILLGANGAR 608971 678963 



PilE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 
Org.nr 769603-4185 

5 (8) 

Balansräkning Not 
1 

2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Medlemsinsatser 

Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

211 500 

4500 

216000 

211 000 

4500 

215500 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

106255 

5168 

111 423 

327423 

105301 

954 

106255 

321 755 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

5548 

29523 

246477 

281 548 

7468 

95046 

254694 

357208 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 608971 678963 

~ 
 



PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 6 (8) 
Org.nr 769603-4185 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och eventulla nedskrivningar. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta 

bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande 

avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 50 år 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning
 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 

Resultat efter finansiella poster
 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
 

Soliditet (%)
 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
 

balansomslutning .
 

'1 



PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING
 
Org.nr 769603-4185
 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Föreningens intäkter 

Medlemsavgifter 

Serviceavgifter 

Fiskekortsintäkter 

Bidrag för inlösen av fiskeplatser 

Finansiering av Trollforsenprojektet från Rewilding Lapland 

Ersättning från Piteälvens vattenråd 

Bidrag för arbete med miljöprövning i Abyälven 

Aterföring förutbetalda intäkter 

Guidning, fakturerad kopiering, övrigt 

Ersättning för skötsel av Fällforsenområdet 

Not 3 Medelantalet anställda 

Medelantalet anställda 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 

Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 
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Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Pite Älv Ekonomisk Förening, org.nr 769603-4185 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Pite Älv 
Ekonomisk Förening för år 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat föråret 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten." 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina utta
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effek
tiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
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Building a better 
working world 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Pite Älv Ekonomisk 
Förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare I avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som före
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor
leken av föreningens egna kapital. konsolideringsbehov. likvi' 
ditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situa
tion och att tillse att föreningens organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekono
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekono
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust. och därmed mitt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att 
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige an
vänder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt utta
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar. 

Mats Lundin 
Auktoriserad revisor 
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Verksamhetsberättelse   

Pite Älv Ek förening har bedrivit verksamhet i enlighet med handlingsplan och budget.

Under tiden 2018-01-01  -  2018-12-31  har styrelsen sammanträtt 3 gånger.

Årsstämma hölls den 18/4 - 2018 i Piteå kommun, Stormyrbergets Lantgård.

Utbildning och medlemsvård.

Under året har ett fiskekort med gemensam utformning för Pite älvdal administrerats av Pite Älv Ek. Förening. 

De fiskerättsägare (9 områden) i älvdalen som deltagit med sina fiskevatten i detta fiskekort har under detta 

18:e år erhållit intäkter via denna service. Intäkterna för detta år har minska med ca 10% från föregående år. 

Minskningen beror troligen på den extremt varma sommaren med relativt låga vattenflöden. Förhoppningen 

är att fler områden ansluter sig under kommande år och intresset ökar. Nyttjarna (besökande sportfiskare) 

har uttalat sig positivt om tillgängligheten. Även fiskekortsförsäljarna är positiva till upplägget. Anledningen är 

att information och kartor förbättrats samt att redovisningen sker till en enda part i stället för ett flertal 

områden. Försäljning av fiskekort via Internet (www.fiskekort.se) ökar för varje säsong. Möjlighet för 

fiskekortsförsäljare att nyttja "återförsäljarinloggning" via fiskekort.se har förbättrat tillgängligheten ytterligare.

Pite älv ek förening arrenderar fisket i Stockforsälven. Restaureringsarbeten efter flottningsepoken har nu 

genomförts under 2017 och 2018. En del kompletteringar kommer att göras under 2019. 

Besöken i fiskeområdet Fällforsen, som öppnades under 2005, har under 2018 minskat. Detta år med ca. 

23% jämfört med föregående år. Intäkterna har under 2018 ökat med 15% jämfört med 2017. Ökningen beror 

på höjt fiskekortspris. Området är ett samarbete mellan de 4 fiskerättsägarna på den aktuella sträckan. 

Fiskekort säljs under tiden 19/6 - 31/8 och gäller endast fiske efter lax, öring får ej fångas. Endast 4 

fiskare/dygn får fiska i området. Under detta 14:e år har 73 st fiskekort sålts (95 st 2017). Förhoppningen är 

att uppvandringen av lax  ökar under 2019 och att intresset för området ökar. Under 2018 har det rapporterats 

5 fångade laxar och 3 öringar. Alla har återutsatts levande. Rapportering av fångst är ett krav och sker via 

mobiltelefon.

Under 2018 har Pite älv ek förening, för 9:e året, förvaltat en 9 km läng sträcka i Pite älv vid Trollforsen 

genom nyttjanderättsavtal med Statens Fastighetsverk. Fisket har kvoterats till 10 fiskekort/dygn, reglerna har 

förändrats och tillsynen av området har skärpts. Dessa förändringar har införts för att förbättra fisket och göra 

området mera attraktivt för sportfiskande besökare. Under detta 9:e år har antalet besökare ökat (16%) 

jämfört med föregående år.  Fiskvårdsplan har upprättats. Under 2016, 2017 och 2018 har ett projekt för att 

iordningställa lekområden genomförts. Detta arbete finansieras via ett samarbetsavtal med Rewilding 

Lapland. Arbete pågår för att kunna ge möjlighet till en etablering av en boendeanläggning som kan erbjuda 

ett attraktivt sportfiske i området.

Marknadsföring och Mediabearbetning. 

Hemsidan har uppdaterats och informationen utökats. Föreningen har uppdatert Facebooksidan med 

information och marknadsföring.

Annonsering har skett i "Sommerkurier" som bl.a. sprids via flygplatsen i Arvidsjaur och Turistbyråerna i länet. 

Rollups för information om föreningens verksamhet har iordningställts för att kunna användas vid event där vi 

finns med som samarbetspartner. 

Samhällskontakter.

Kontakter angående förutsättningarna och förbättringar av fisket har tagits med Länsstyrelsen, Havs- och 

Vattenmyndigheten, Statens Fastighetsverk, Sveaskog, SCA, Skellefteå Kraft m.fl.

Vi har tidigare föreslagit, till Skellefteå Kraft, ett antal förbättringsåtgärder i fisktrappan i Sikfors. Inga åtgärder 

är gjorda under 2018. Fortsatta förbättringsåtgärder är planerade under 2019.

Fiskräknare vid fisktrappan i Fällforsen har inte varit i funktion under 2018.



Under 2018 har Pite Älv Ekonomisk Förening skött administrationen för Piteälvens vattenråd inom ramen för 

det arbete som sker inom EU:s "Vattendirektiv". Arbetet inom vattenråden har som mål att bidra med lokal 

kunskap och synpunkter som leder till att målen i "Vattendirektivet" uppfylls. Under 2018 har det hållits 1 möte 

med ledningsgruppen i Piteälvens vattenråd samt 1 möte med hela vattenrådet. Den arbetsgrupp som jobbat 

med förbättring av miljön i Rappen-Labbas området har under året inte genomfört någon aktivitet på grund av 

sjukdom hos den kontaktperson som hållit i verksamheten för Rappen-Labbas Intresseförening.

Påverkansarbete då det gäller lax- och havsöringsförvaltning har, till stor del, skett genom den ideella 

föreningen "Östersjölaxälvar i samverkan" där intressenter från Torneälven ner till Mörrumsån medverkar. 

Detta påverkansarbete har inneburit att vi tagit ytterligare steg framåt för att nå en laxförvaltning som bygger 

på varje enskilt laxbestånds bärkraft. Vi är representerade i styrelsen via Jan Isaksson. Vi har också fått 

bidrag för inlösen av fasta fiskeplatser på Jävre byamäns fiskevatten via "Stiftelsen för Östersjölaxen" som 

grundats av "Östersjölaxälvar i samverkan". Vi är också representerade i styrgruppen för det regionala 

laxförvaltningsprojektet "Laxförvaltning för framtiden" som ägs av Norrbottens kommuner. Projektet är mycket 

viktigt då det gäller att föra fram vår syn på förvaltning av lax och havsöring ur ett Norrbottniskt perspektiv.

Medverkan vid evenemang.

Föreningen har medverkat som sponsor vid, "Djupträsknappet" den 18 mars och  "Arvidsträskdraget" 16 juni i  

Älvsbyns kommun, Sikfors Fiskefestival 25-26 maj i Piteå kommun samt vid Racksunds Fiskefestival 18-21 

juli i Arjeplogs kommun. 

Kansli.

Kansliet är placerat i Älvsbyn. Föreningen hyr lokaler i centrala Älvsbyn. Sedan september 1998 har 

föreningen en anställd, Jan Isaksson.

Framtiden.

Under 2019 fortsätter arbetet med att informera och försöka intressera  så många medlemmar som möjligt att 

ansluta sig till föreningen så att samarbetet kring fiskefrågorna förbättras.

Arbetet med att marknadsföra det fiske som redan finns intensifieras och samarbetet med pågående 

marknadsföringsprojekt inom Swedish Lapland utökas om intresse finns från medlemsföretagen. 

Fisketillsynen i området behöver förbättras för att kvaliten på fisket ska utvecklas i positiv riktning. Vi kommer 

att arbeta med frågor kring fisketillsyn tillsammans med medlemmarna.

Vi hoppas kunna ansluta fler områden till det gemensamma fiskekortssystemet. 

Under 2019 fortsätter miljöåterställningsprojektet ReBorN. Vattendrag som är aktuella under 2019 är delar av 

Vitbäcken inom Jokkmokks kommun samt en del kompletteringar i Stockforsälven. Vi medverkar i arbetet 

med vår erfarenhet från tidgare genomförda projekt. Arbetet med att försöka få till en etablering av lodge vid 

Trollforsen fortsätter i samarbete med Rewilding Lapland. Nu finns de grundläggande förutsättningarna som 

tillgång till mark, möjlig elförsörjning mm framtagna. Arbete med iordningställande av lekbottnar i 

Trollforsenområdet är genomfört så nu hoppas vi på ett förbättrat fiske under kommande år.

En ny förvaltningsplan för laxen i Östersjön som skulle ha tagits fram tidigare kommer nu, förhoppningsvis, att 

komma till beslut under 2019. Här har vi, tillsammans med flera av de vildlaxproducerande laxälvarna, från 

Torneälven ner till Mörrumsån, framfört våra synpunkter på hur laxen borde förvaltas. Samarbetet med 

vildlaxälvarna i Sverige genom "Östersjölaxälvar i samverkan", där vi är representerade i styrelsen, fortsätter. 

Medverkan i projektet "Laxförvaltning för framtiden" fortsätter också.

Vi planerar att jobba med återintroduktion av havsöring i Lillpiteälven. Detta kommer att ske i samarbete med 

det LONA-projekt som Piteå kommun driver i Lillpiteälven.

Diskussionerna med Skelleftekraft om funktionen av fisktrappan i Sikfors har gett visst resultat. Här behövs 

det, under 2019, att göras ytterligare justeringar för att förbättra funktionen av fisktrappan. Förhoppningsvis 

resulterar detta i att den fördröjning av uppvandringen som orsakas av trappan minskar.



Pite Älv Ekonomisk Förening Bilaga   2

Org. nr. 769603-4185

Valda funktionärer

Styrelse Suppleanter

Pontus Lundberg – ordförande Peter Öhgren

Britt-Inger Hedman Peter Manner

Dan Evander Helen Eriksson

Hans Johansson Tomas Turpeinen

Ulf Nilsson Jerry Lindblom

Gunnar Hannu Urban Hellström

Magnus Nordström Albert Laestander

Firmatecknare

Pontus Lundberg

Jan Isaksson

Revisorer

Ernst & Young AB i Piteå Ernst & Young AB i Piteå

Mats Lundin Sofie Hellström

Christer Holmberg Tomas Eklund

Valberedning

Christer Holmberg (Sammankallande)

Åsa Nilsson

Ingemar Nyström
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Andels- och medlemsförteckning

Andelsägare Andelar Summa

Arjeplogs kommun 100 50 000 kr

Arvidsjaurs kommun 100 50 000 kr

Älvsbyns kommun 100 50 000 kr

Piteå kommun 100 50 000 kr

Älvsby Sportfiskeklubb 1 500 kr

Sikfors FVO 1 500 kr

Böle-Pålbergets samfällighetsförening 1 500 kr

Jäkna stugförening 1 500 kr

Storforsens Sportfiskeklubb 1 500 kr

Älvsbyns Byamäns Samfällighetsförening 1 500 kr

Tväråns Intresseförening 1 500 kr

Moskosels Byautvecklingsgrupp 1 500 kr

Öjeby byamäns samfällighet 1 500 kr

Racksunds byaförening 1 500 kr

Boqvist Natur o Fritid, Arvidsjaur 1 500 kr

Polar Outdoor Life 1 500 kr

På Land och Vatten 1 500 kr

Arvidsträsk Fiskedelägarförvaltning 1 500 kr

Naturfiskeguiden, Kaj Kottelin 1 500 kr

Stormyrbergets Lantgård 1 500 kr

Manjärvs FVO 1 500 kr

Sikfors Konferens och Fritidsby 1 500 kr

Arctic Hunting & Fishing AB 1 500 kr

Wilderness Life in Arvidsjaur AB 1 500 kr

Flyfishing Lapland by Burning Snow 1 500 kr

Moskosels Fiskevårdsförening 1 500 kr

SA Skogstjänst Arvidsjaur 1 500 kr

Summa 423 211 500 kr
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Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Inventarier:

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 103 966,00 100 534,00

Årets inköp: 0,00 3 432,00

Årets utrangeringar   0 0

S:a Inköpta inventarier 103 966,00 103 966,00

Ack avskrivning inventarier enligt plan

vid årets början -97 328,00 -94 734,00

Avgår avskrivningar på under året sålda

och utrangerade tillgångar 0,00 0,00

Årets avskrivningar -1 991,00 -2 594,00

-99 319,00 -97 328,00

Planenligt restvärde vid årets slut 4 647,00 6 638,00
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Kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31

       

S:a Kundfordringar 0,00 0,00
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Org. nr. 769603-4185

Övriga fordringar 2018-12-31 2017-12-31

Skattekonto enligt kontoutdrag 2018-01-01 9 463,00 9 874,00

Moms avs. okt-dec 0,00 0,00

Skattefordringar

S:a Övriga fordringar 9 463,00 9 874,00
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Org. nr. 769603-4185

Interimsfordringar 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Prenumeration Flugfiske i Norden 400,94

Licensavg AutoKavY 1 500,00

Arbetsförmedlingen lönebidrag avseende dec.2018 13 799,00

Förutbetald medlemsavg. LRF avseende 2019 2 060,00

17 759,94 24 762,94
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Org. nr. 769603-4185

Kassa och bank 2018-12-31 2017-12-31

Postgirokonto 34 68 58-4 16 846,20 22 257,89

Bankkonto 8264-114015847-6 196 271,57 248 615,17

Placeringskonto 8264-53159724-3 358 681,40 358 681,40

S:a Kassa och bank 571 799,17 629 554,46
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Org. nr. 769603-4185

Obekattade reserver 2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond Tax 2013 0,00 0,00

S:a Obeskattade reserver 0,00 0,00
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Org. nr. 769603-4185

Eget kapital 2018-12-31 2017-12-31

Inbetalda insatser, 423 andelar -211 500,00 -211 000,00

Ingående balans -211 000,00

Förverkade insatser:

Nya medlemmar:

SA Skogstjänst -500,00

-211 500,00

Reservfond -4 500,00 -4 500,00

Förverkade insatser enligt EFL 10 kap 6§ ,

2016: Storforsens Skogsälva AB -500,00

2014: Guide Laponica -500,00

2013: Norrskensudden -500,00

2013: Tväråselets bygdeförening -500,00

2010: Conexion Boreale -500,00

2008:Sikfors Camping Christina Cadji -500,00

2007:Sikfors Camping Åsa Nilsson -500,00

2006: Bredsels bygdeförening -500,00

2004: Sikfors Intresseförening -500,00

-4 500,00

Balanserad vinst -106 255,34 -105 301,20

Årets vinst -5 168,27 -954,14

S:a Eget kapital  -327 423,61 -321 755,34
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Org. nr. 769603-4185

Leverantörsskulder 2018-12-31 2017-12-31

Telefonräkning fast telefoni -1234,00

Mobiltelefonräkning -322,00

Julkorgar -1008,00

Collectum, Pensionsavg avs. december -2 984,00

S:a Leverantörsskulder -5 548,00 -7 467,77
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Org. nr. 769603-4185

Skattefordringar 2018-12-31                  2017-12-31

Beskattningsår 2018

Prel. inbetald skatt 11 * 1 329 14 619,00 14 619,00

Beräknad skatt                     -1 562,00 -367,00

                    

Avräkning särsk. löneskatt pensionskostn.                

2018-12-31 -7 755,00 -6 118,00

                    

S:a Skattefordringar                   5 302,00 8 134,00
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Org. nr. 769603-4185

Övriga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Personalens källskatt avseende dec. -8 572,00 -7 616,00

Moms okt-dec -4 164,00 -5 786,00

Arbetsgivaravgift dec -7 109,00 -6 359,00

Piteälvens Vattenråd -9 678,39 -75 284,89

-29 523,39 -95 045,89
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Org. nr. 769603-4185

Interimsskulder 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner -31 909,00 -32 981,00

Upplupna sociala avgifter.        

På semesterlöneskuld -2 917,00 -10 363,00

Upplupna löner -300,00 0,00

S:a upplupna kostnader -35 126,00 -43 344,00

Förutbetalda intäkter.

Förutbetalda intäkter. -198 850,00 -256 850,00

Årets avsättning/upplösning 58 000,00

Uppl. kostnader för revision, bokslut o deklaration     -12 500,00 -12 500,00

S:a förutbetalda intäkter -211 350,00                    - -211 350,00

S:a interimsskulder -246 476,00 -254 694,00

FORA

Slutlig lönesumma

Procentsats

Prel betalt



             Handlingsplan  Pite Älv ekonomisk förening 2020 (Anställd 60 %)
Utbildning o medlemsvård Tidpunkt Prioritering Budgeterade 

kostnader 

2019

Budgeterade 

intäkter 2019

Medlemsrekrytering Löpande 1 000 kr

Studiemateriel till studiecirklar att användas till 

byautveckling. Stimulans till igångsättning av 

studiecirklar ang. utveckling av fisket. 

(Cirkelledararvoden eller likn.) 2020 3 1 000 kr

Arrende Stockforsälven, Fällforsområdet och 

Trollforsenområdet samt medel för bevakning och 

info. samt fiskevårdsarb. 2020 1 35 000 kr 50 000 kr

35 000 tillsyn o 

arrende. 50 000 kr 

fiskekortsintäkt.

Medlemsutbildningar (ex. Fisketillsyn) 2020 1 1 000 kr

Kartmaterial och fiskekort, Förstärkt tillsyn. 2020 1 5 000 kr

Årsstämma, verksamhetskonferens, 

medlemsaktivitet, Information lokalpolitiker 2020 1 4 000 kr

Total 47 000 kr 50 000 kr

Marknadsföring o Mediabearbetning Transport 47 000 kr 50 000 kr

Profilmaterial 2020 2 5 000 kr

Marknadsföringsåtgärder 2020 2 10 000 kr

Underhåll och utveckling av hemsida 2020 1 4 000 kr

Total 19 000 kr 0 kr

Samhällskontakter Transport 66 000 kr 50 000 kr

Introduktion av havsöring i Lillpiteälven 2020 2 5 000 kr

Kontakt med Skelleftekraft och Länsstyrelsen ang. 

fiskvägarna i Sikfors och Fällfors. Fiskräknare i 

Fällfors. 2020 1 2 000 kr

Medverkan i miljöåterställningsprojekt. 2020 1 2 000 kr

Samarbete med de övriga "Naturlaxprod." älvarna i 

Norr- och Västerbotten. 2020 1 3 000 kr

Konferenser, Seminarier, Sportfiskestipendium 2020 1 7 000 kr

Inlösen fiskeplatser Jävre byamän 2020 1 13 000 kr 6 500 kr

Total 32 000 kr 6 500 kr

Medverkan i Evenemang Transport 98 000 kr 56 500 kr

Medverkan vid evenemang 2020 1 17 000 kr

Total 17 000 kr 0 kr

Organisation o Administration Transport 115 000 kr 56 500 kr

Lönekostnader och lönebidrag 2020 312 000 kr 128 000 kr

Personalvård / utbildning 2020 2 000 kr

Styrelsemöten 2020 3 000 kr

Resor + traktamenten 2020 15 000 kr

Lokaler 2020 15 000 kr

Telefon, Internet och programvara 2020 18 000 kr

Utskick/ Porto 2020 7 000 kr

Kontorsmateriel + övrig utrustning 2020 5 000 kr

Revision, bankkostnader, försäkringar 2020 17 000 kr

Avskrivningar 2020 2 000 kr

Räntor 2020

Piteälvens vattenråd 2020 30 000 kr

Årets skattekostnad 2020 1 000 kr

Total 397 000 kr 158 000 kr

Transport 512 000 kr 214 500 kr

Medlemsavgifter 6 500 kr

Serviceavgifter 289 000 kr

Beräknade kostnader 2020 512 000 kr

Beräknade intäkter 2020 510 000 kr

Beräknat rörelseresultat 2020 Prioritet -2 000 kr

1= Skall genomföras under året

2= Bör genomföras under året

3= Kan komma att genomföras under året
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Ekonomisk 

 

 Förening 

Förslag till inriktning av arbetet under 2020. 

 
 Fortsättning av arbetet med flottledsrestaurering av Piteälvens biflöden. LIFE-projektet ReBorn 

godkänt och finansierat. Gäller åtgärder i Stockforsälven i Älvsbyns kommun, Vitbäcken i 

Jokkmokks kommun. Omfattar även Åbyälven i Arvidsjaur och Piteå kommuner samt 

Långträskälven i Arvidsjaur kommun. Projektet ägs av Länsstyrelserna BD och AC. 

Administreras av Lst AC. (Projekttid t.o.m 2021) 

 

 Påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare för att resurser avsätts för utveckling av 

sportfisketurismnäringen. Ökade fiskevårdinsatser och förbättrad tillsyn i det område som inte 

är lax- och havsöringsförande. Arbeta med att få till stånd en förvaltning av fisket i det område 

som inte är lax- och havsöringsförande så att det är bättre anpassat till förutsättningar för att 

bedriva sportfisketuristisk verksamhet. Ex. rådighet över delsträckor av älven i området ovan 

odlingsgränsen.  

 

 Undersöka möjligheterna att marknadsföra fisket som företag och föreningar i älvdalen kan 

erbjuda. I första hand fisket på andra arter än lax och havsöring.   

 

 Samarbete med övriga organisationer (älvdalar) i Norrbotten för att höja statusen på 

sportfiskenäringen och att få större del av nyttjandet av lax och havsöring.  

- Ny laxförvaltningsplan väntas från EU under 2020. (Ännu inte beslutad)   

- Uppföljning av regler (Nya fiskeregler för älvarna beslutade under 2013) och 

laxförvaltningsplan kräver ökade medel för tillsyn. Påverkan på ansvariga myndigheter. 

 

 Utöka fiskekortsförsäljningen med flera fiskekortsområden. 

 Fler områden i Piteälven. 

 Fler områden utanför älven (sjöar, byavatten) om intresse finns. 

 Arbeta för att förbättra fångstrapportering för att få bättre underlag för 

förvaltning av lax och havsöring. 

 

 Knyta fler fiskerättsägare, byar, FVO:n till föreningen för en förbättrad samordning av 

fiskevårdsarbete och regelverk. Hjälpa medlemmarna med samordning kring fisketillsyn. 

 

 Arbeta med att knyta fler företag inom sportfisketurismnäringen till föreningen som 

medlemmar. 

 

 Etablering av anläggning (fiskecamp) längs Piteälven. Fortsatt samarbete med Rewilding 

Lapland då det gäller Trollforsenområdet. 

- Arbeta med att ta fram förutsättningar för etablering i Trollforsenområdet. 

- Arbetet i Trollforsenområdet gällande iordningställande av lekbottnar är slutfört under 2018.  

  Uppföljning av resultatet fortsätter under 2020.    

- Undersöka andra områden som kan vara möjliga för etablering. 

 

 Fortsatt arbete inom Piteälvens vattenrådsområde. Administration, information, mm. (Ex. 

Projektgrupp för förbättring av förhållanden kring Rappen och Labbas gällande den påverkan 

som dammen vid Rappens utlopp medför.)  

 

 

Pite älv
Typewritten Text
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 Påverkansarbete på Skellefteå Kraft AB för att de åtgärder vi föreslagit för att förbättra 

möjligheterna för uppvandring vid Sikfors kraftverk genomförs. 

 

 Fortsatt påverkansarbete för att fiskvandring möjliggörs i Lillpiteälven.  

Utrivning av kraftverken i Råbäcken och Lillpite är aktuell.  

Medverkan i LONA-projekt som ägs av Piteå kommun med aktiviteter som syftar till 

återintroduktion av havsöring och iordningställande av lekbottnar i Lillpiteälven. 



 

 

Ärenden till kommunfullmäktige 
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Lokal miljöpolicy och 

lokala miljömål 

- revidering

Au § Dnr 00017/2020 403 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-04-17 § 42 riktlinjer för miljöpolicy 

och miljömål i Arvidsjaurs kommun. 

Målperioden sträcker sig till år 2022. Syftet med de lokala miljömålen för 

Arvidsjaurs kommun är att stärka kommunens arbete mot en hållbar 

utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. 

Kommunens upphandlingsenhet har uppmärksammat att tre av målen blir 

svåra för kommunen att nå.  

De problem upphandlingsenheten framfört är bl.a. att målen kan bli svåra 

att nå utifrån kostnadsskäl och att tolkningen av fossilfria fordon och 

miljöfordon är otydlig. Upphandlingsenheten har även framfört att lokala 

företag kan få svårt att lämna anbud eftersom det finns ett begränsat utbud 

av fossilfria bränslen på orten. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunens riktlinjer och miljömål (Kf 2018-04-17 § 42) revideras

genom att följande mål i riktlinjerna tas bort under rubriken ”Mätbara

delmål” punkt 2, sidan 5:

- Vi ska öka antalet fossilfria fordon i de kommunala verksamheterna

År 2022 har kommunen ersatt minst 50 % av de nödvändiga

personbilstransporterna inom tätorten med fossilfria fordon.

- Vid upphandling av persontransporter ställs krav på att miljöfordon

används och att förnybara drivmedel prioriteras

- Vid upphandling av maskin- och transporttjänster ställs krav på att

fordonen har miljöanpassade motorer och däck minst enligt

Trafikverkets normer

2. Revideringen tillförs dokumentet ”Riktlinjer för miljöpolicy och

miljömål i Arvidsjaurs kommun”.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson 

Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande



 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-27 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Åsa Andersson 

 Kommunstyrelsen 
  

  
Direktval 
0960-157 89 

 

 

 

Begäran om revidering av de lokala miljömålen och miljöpolicyn 

 

1. Bakgrund  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-17 § 42 att fastställa riktlinjer för miljöpolicy och 

miljömål i Arvidsjaurs kommun. Målperioden sträcker sig till år 2022. Syftet med de lokala 

miljömålen för Arvidsjaurs kommun är att stärka kommunens arbete mot en hållbar 

utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls.  

 

Kommunens upphandlingsenhet har uppmärksammat att tre av målen blir svåra för 

kommunen att nå. Målen är: 

 

-  Vi ska öka antalet fossilfria fordon i de kommunala verksamheterna. År 2022 har 

kommunen ersatt minst 50 % av de nödvändiga personbilstranporterna inom tätorten 

med fossilfria fordon. 

 

-  Vid upphandling av persontransporter ställs krav på att miljöfordon används och att 

förnybara drivmedel prioriteras. 

 

-  Vid upphandling av maskin- och transporttjänster ställs krav på att fordonen har 

miljöanpassade motorer och däck minst enligt Trafikverkets normer. 

 

De problem upphandlingsenheten framfört är bl.a. att målen kan bli svåra att nå utifrån 

kostnadsskäl och att tolkningen av fossilfria fordon och miljöfordon är otydlig. 

Upphandlingsenheten har även framfört att lokala företag kan få svårt att lämna anbud 

eftersom det finns ett begränsat utbud av fossilfria bränslen på orten. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunchefen att begära en mindre 

revidering av miljömålen i avvaktan på att nya mål tas fram för nästa målperiod som är år 

2023-2027.  

 

2. Förtydligande information om målen 

 
Skrivningen … ersatt minst 50 % av de nödvändiga personbilstransporterna inom tätorten... 

har alltid avsett de personbilstransporter som går inom tätorten och omfattar därför inte fordon 

som ibland går utanför tätorten.  

 

Skrivningen fossilfria fordon istället för elbilar som var det ursprungliga förslaget var  ett 

önskemål som Centerpartiet lämnade i sitt remissvar inför kommunfullmäktiges beslut. 

Fossilfria fordon är inte detsamma som fossilfria bränslen. Energimyndighetens och 

trafikutskottets tolkning av fossilfria fordon är att det omfattar elbilar, fordon som går på 

gas (ej naturgas), laddhybridbilar som går på el och förnybara bränslen samt fordon som 

drivs med förnybara bränslen.  

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-01-29 
 

Dnr 00017/2020     -403 



 

Med miljöfordon menas enligt Transportstyrelsen följande: 
”Energieffektiva fordon med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst. 

När man pratar om miljöbilar brukar många typer av bilar innefattas. Både 

alternativbränslebilar som flexifuelbilar och hybridbilar men också snåla bilar med "vanliga" 

bensin- eller dieselmotorer.” 

 

Målet om att det vid upphandling av maskin- och transporttjänster ställs krav på att fordonen 

har miljöanpassade motorer och däck minst enligt Trafikverkets normer är otydligt eftersom 

det inte längre finns något som heter Trafikverkets normer. Det innebär att målet blir svårt 

att efterleva. Sedan 15 mars 2018 har Trafikverket istället tagit fram riktlinjer för generella 

miljökrav vid Trafikverkets entreprenadupphandlingar. 

 

3. Motivering till begäran om revidering 

 

Målet som hänvisar till Trafikverkets normer är inaktuellt. Även om kommunen har 

tolkningsföreträde på sina egna mål behöver målen som upphandlingsenheten 

uppmärksammat förtydligas. Som ett av målen är formulerade blir det svårt att införskaffa 

begagnade personbilstransporter. 

 

4. Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att fatta beslut om revidering av 

kommunens riktlinjer för miljöpolicy och miljömål (kf 2018-04-17 § 42) genom att följande 

mål i riktlinjerna tas bort:  
 

- Vi ska öka antalet fossilfria fordon i de kommunala verksamheterna.  

År 2022 har kommunen ersatt minst 50 % av de nödvändiga personbilstranspor-terna 

inom tätorten med fossilfria fordon. 

 

- Vid upphandling av persontransporter ställs krav på att miljöfordon används och att 

förnybara drivmedel prioriteras. 

 

- Vid upphandling av maskin- och transporttjänster ställs krav på att fordonen 

harmiljöanpassade motorer och däck minst enligt Trafikverkets normer. 

 

 

 

 

 

 

Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
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Gemensamma 

planeringsförutsättningar 

för år 2021-2023

Ks § Dnr 00014/2020 042 

Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen 

planeringsförutsättningar och dess verksamheter är en grundförutsättning 

för långsiktig planering. 

Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. 

Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör 

vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 

De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för 

kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet och utgöra grund 

för arbetet med mål- och resursplanering. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023 

Fastställda av kommunfullmäktige 

Gemensamma 
planeringsförutsättningar 

2021-2023

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Plan Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation 
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Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023 

Fastställda av kommunfullmäktige 

1. Målen

I mål-och Resursplan utgår man från kommunfullmäktiges övergripande mål som varje

styrelse/nämnd bryter ned till minst ett mål, för uppföljning till kommunfullmäktige. Även bolagen

o koncernen ska arbeta fram mål de av kommunfullmäktige beslutade övergripande målen.

Mål formulerade utöver detta avser endast styrelsen/nämnden internt. 

2. Nulägesanalys

Nedanstående är en SWOT-analys från ekonomidagen 2019. Materialet är ett underlag för

upprättande av styrelser/nämnders mål- och resursplaner.

Styrkor 

 Trygghet och närhet

 Kompetent och kunnig personal

 Bra livsmiljö, närhet till natur

 Lokala företag, stort utbud av restauranger

 Flygplatsen, närhet till Stockholm

 Bra kommunal ekonomi

 God standard, nära till allt i tätorten

 Bra bostadsmarknad, låga boendekostnader

 Attraktivt läge

 Gymnasieskolan – fordonsprogrammet

 Rikt kulturarv

 Starkt varumärke

 Internationella

 Bra service och eventutbud

 Bra förutsättningar för distansutbildning

 Starkt föreningsliv

 AJB

Svagheter 

 Demografin, ålderspyramiden

 Fritidsanläggn. skick, sim o sporthall

 Kompetens vid rekryteringar

 Kommunikation och styrning. Brist på tillit.

 Bildningskulturen, låg motivation till

vidareutbildning

 Uppföljning och lojalitet av fattade beslut

 Ekonomin, klara av investeringsbehovet

 Ägardirektiv

 Låga värden på fastigheter

 Dålig självbild

 Dålig på att ta tillvara på ungdomars

intressen

 Avsaknad av målbild

 Brist på kapital

 Dåliga allmänna kommunikationer

 Liten kommun, geografiska läget

 Brist på industrilokaler

Hot 

 Demografi

 Klimatförändringar

 Miljöomställning

 Kompetensförsörjning

 Räntehöjningar

 Större nedläggningar av statliga verk

 Pålagor från stat/region

 Förändrade handelsmönster

 Kommunala självbestämmandet urholkas

 Ändrat försvarsläge

 Centralisering mot storstäder/kust

 Minskat föreningsliv

 Avstannande flyttkedjor

Möjligheter 

 Regementet

 Vittjåkk i privat regi

 Blomstrande näringsliv

 Digitalisering

 Växande militär internationell övningsverksamhet

 Ökad samverkan mellan kommunerna

 Goda ambassadörer för Arvidsjaur

 Biltest och eventverksamhet

 Besöksnäringen

 Tekniktester i köld, tågtest

 Alla vägar leder till Arvidsjaur, många passerar

 Vintersportort för fler aktiviteter

 Gruvnäring

 Distansutbildning

 Vintersportort för fler aktiviteter

 Reivo som nationalpark
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Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023 

Fastställda av kommunfullmäktige 

3. Ny modell för resursfördelning

Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat att Arvidsjaurs kommun ska arbeta efter en ny

modell för resursfördelning, den så kallade prislappsmodellen från och med 2021. Modellen är

utvecklad i samråd med SKR och några utvalda kommuner. Arvidsjaurs kommun deltar i projektet

för att styra resurserna efter antal ”kunder/elever/brukare” i stället för de tidigare modellerna som

har använts där man utgått från tidigare budget eller utfall med viss uppräkning och olika äskanden

om att få införa eller avveckla  verksamheter.

Resursfördelningen utgår från beloppen per invånare som avsätts i kostnadsutjämningssystemet för 

olika verksamheter i olika åldersgrupper. Det här gör att dessa verksamheter får en så kallad teknisk 

ram beroende på antal invånare i de olika ålderskategorierna. Utifrån det har nämnderna möjlighet 

att arbeta med så kallade politiska prioriteringar där politiken kan välja att fördela resurser till olika 

verksamheter utöver den tekniska ramen. Slutlig ram per nämnd blir den tekniska ramen plus de 

politiska prioriteringarna. För verksamheter som inte finns i kostnadsutjämningssystemet kommer 

resurserna fördelas med utgångspunkt från 2020 års budget, där politiken får besluta om det ska 

vara några effektiviseringar eller justeringar. Förslaget är att första året ska även de verksamheterna 

bidra med effektivisering genom att deras ram inte räknas upp med PKV (kompensation för pris och 

löneökningar). Detta är under förutsättning att politiken beslutar att inte räkna upp priserna med 

PKV. 

Tanken med modellen är att allt ingår vilket gör att kommunen i detta budgetarbete inte kommer ha 

några centrala kostnader utan allt ska fördelas ut.  

Följande verksamheter ingår med prislapp från kostnadsutjämningssystemet. 

- Förskola

- Fritidshem

- Förskoleklass

- Grundskola

- Gymnasieskola

- All äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende mm)

Övriga verksamheter kommer att budgeteras utifrån beslutad ram 2020. 

4. Förändrade principer för fördelning av kostnader på grund av den nya

prislappsmodellen.

Budget 2020 har vissa kostnader centralt, exempelvis kapitalkostnader (ränta och avskrivning,

datorer, löneökning, mm. Eftersom dessa kostnader ingår i prislappen har Arvidsjaurs kommun

hittat en modell som är förankrad via ledningsgruppen för att fördela dessa kostnader som kommer

att ingå i den tekniska ramen för 2021 och framåt. Nedan kostnader har utarbetats modell för

fördelning till de verksamheter som ska belastas.

- Skolmåltider

- Datorer

- Kapitalkostnader inklusive internränta

- Internhyra lokaler, har funnits tidigare men fördelas per fastighet nu istället för ett

schablonbelopp per verksamhetsområde.

- Löneökningar kommer inte avsättas separata medel för utan kostnadsutjämningsmodellen har

viss kompensation för löne- och kostnadsökningar mellan året.
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5. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2021

I budget 2021 och långtidsplan t o m 2023 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande 
och troliga verksamhetsförändringar.

Socialnämnden 

 Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre.

 Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder.

 Mer stöd till t.ex. nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet

 Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa.

 Behov av trygghetsboende.

Barn o Utbildningsnämnden 

 Personalförsörjning, rekrytering och strategi - utbildningsinsatser för att trygga

kompetensförsörjning framför allt av fritidspedagoger, lärare 4-6, Ämneslärare 7-9.

 Digitalisering. Nationella proven ska göras digitala 2022 i åk 3, 6 och 9. Detta kommer satt

innebära investering från kommunen samt att en långsiktig digitalisteringsstrategi tas fram

skyndsamt.

 Eventuella sammanslagningar av grundskolor

 Behov av nya större förskoleavdelningar. Bygga ut eller bygga ny större förskola för att bli

kostnadseffektiva. Sälja ut små enheter.

 Kommunikation inom och mellan kommunerna i närområdet. (gymnasiet).

 Fjärrundervisning(gymnasiet och grundskola).

 Grundsärskola - Gymnasiesärskola.

Kommunstyrelsen 

 Nya arbetssätt för kostnadseffektivitet.

 Samarbete med andra kommuner inom verksamheter som är gynnsamma för samverkan.

 Införande av ny modern teknik för effektivisering av arbete, bl.a. nytt

ärendehanteringssystem. Projekt DIGAD för ökad digitalisering

 Översyn av möjlighet för andra aktörer att utföra vissa tjänster.

 God ekonomisk ordning i kommunen.

 Se kultur- och fritidsfrågorna som tillväxtskapande.

 En fast organisation av arbetet mot näringslivet.

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 

 Antalet ärenden förväntas vara på fortsatt hög nivå

 Många gamla och inaktuella detaljplaner som behöver göras om

 Trenden är att det frivilliga miljöarbetet ökar (miljömål och miljöövervakning)

 Svårt att rekrytera personal till vissa tjänster

 Utökad tillsyn inom PBL området kan bli aktuellt

 E-tjänsterna behöver kopplas ihop med ärendehanteringssystemet
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB 

 En sammanhållen bolagskoncern 

 Samverkan inom koncernen 

 

Arvidsjaurhem AB 

 Trygghetsboende 

 Samordnad fastighetsskötsel 

 

Arvidsjaur Flygplats AB 

 Chartertrafiken under vinterhalvåret utvecklas fortsatt positivt. 

 Fler affärs och privatjet landar på flygplatsen, även ökad aktivitet från försvarsmakten.  

 Fordonstestverksamhet. 

 

Arvidsjaurs Energi AB 

 Oförändrat pris fram till 2020, eventuell förändring av fasta priset. 

 Utökat markområde för en ny produktionsanläggning. 

 Investera i ny biobränsleeldad produktionspanna. 

 Aktiv kundvård mot stora kunder. 

 

 

6. Politiska prioriteringar  

Varje nämnd ska arbeta fram sina politiska prioriteringar enligt bifogad mall nedan.  
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7. Befolkning 

Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidsplan på SCBs 

prognos från hösten 2019. December 2019 hade kommunen 6234 invånare, 51 % män och 49 

% kvinnor. 

 

 
 

 
8. Priser kommunal verksamhet, Löner och verksamhetspriser 

 

För åren 2020 och framåt förväntas PKV öka enligt nedanstående tabell. Ökningen är lägre än 

tidigare år och ekonomin i Sverige bromsar in. 

Idag är de flesta arbetstagarorganisationers avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas 

centralt i kommunen, däremot i liten mån i verksamheterna. I framtidens budgetarbete 

kommer PKV ökningarna att ingå i den tekniska ramen och inte budgeteras centralt. 
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9. Övriga faktorer att ta hänsyn till 

Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. 

 

SKLs prognos för åren fram till 2020 visar att det starka demografiska trycket och den 

samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. 

Rådande konjunktur beräknas kulminera under 2019. Arbetslösheten kommer börja öka 2019 

men bli ännu högre 2020 på grund av en försvagad konjunktur. 

 

Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen 

beräknas minska med koncernbidrag från systerbolag. 

 

Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar 

också för övrig verksamhet. 

 

En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som 

ansvarsförbindelse (127 Mkr inkl särskild löneskatt per den 31/12 2019). 

 

Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens 

resultat- och investeringsbudget för perioden. Det förra bl.a. för eventuella möjligheter till 

kommande koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser. 

 
 
10. Preliminära skattemedel och statsbidrag 2021 och långtidsplan t o m 2024 

Nedanstående resultatbudget bygger på prognosunderlag för skatteintäkter och generella 

bidrag från SKL 2019-12-20, medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs prognos från hösten 

2019. 

 

 
 

 
 

Det är det här utrymmet vi har att fördela under vårens budgetarbete. Enligt de ekonomiska 

målen ska budgeten ge ett överskott på 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket ger 4,6 

Mkr för 2021. 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 7(7) 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023 
 

Fastställda av kommunfullmäktige  

 
11. Investeringsbudget 

 Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. 

 Investeringsbudget ska inne-hålla budget för investeringsobjekt under de två kommande 

åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år. 

 Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade 

investeringar. 

 

Förändring av arbetet med investeringsbudgeten har skett för att få ett längre 

planeringsperspektiv, särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. Ett ekonomiskt mål är att 

inte låna till investeringar vilket sätter ramarna för hur mycket som kan avsättas för 

investeringar. Denna nivå påverkas också av hur stor del av föregående års investeringsprojekt 

som överförs till 2021 eftersom det utrymmet också måste klaras av inom kassaflödet utan att 

låna pengar till investeringar. Kommunstyrelsens målsättning är att minst 75 % av 

investeringsbudgeten ska utföras varje år. Investeringsutrymmet med 1 % mål för resultatet är 

ca 30 Mkr per år i nuläget utan att behov om nya lån uppstår. 

 

12. Äskande till arbetsutskottet/ Redovisning till arbetsutskottet 

Nämndernas politiska prioriteringar för perioden 2021-2024 gällande Mål- och Resursplan ska 

vara ekonomikontoret tillhanda den 17 mars 2020 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 31 mars 2020. Samma datum gäller för inlämnande av investeringsplanen. 

 

Bolagen ska meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de 

senare till ekonomikontoret senast den 4 maj 2020 för att hinna till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde 19 maj 2020. 

 

__________ 

 
 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21  
 

25 
 

 

Riktlinjer för inköp och 

upphandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au §  Dnr 00104/2019 003 

 

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 81 upphandlingspolicy för 

Arvidsjaurs kommun. 
 

Under våren och sommaren 2019 har upphandlingsenhetens arbetssätt 

utvecklats i och med en ny organisation. Det har också framkommit att 

inköpare i verksamheterna efterfrågar tydlighet gällande inköp och 

upphandling. På dessa grunder har upphandlingsenheten arbetat fram ett 

dokument som ska ersätta upphandlingspolicyn, benämnd ”Riktlinjer för 

inköp och upphandling”. 
 

Nuvarande upphandlingspolicy fokuserar på upphandling snarare än inköp 

och innehåller mycket information om upphandlingsprocessen och olika 

upphandlingsförfaranden. Informationen är korrekt och bra men bör finnas 

i andra forum än i en policy eller som bilaga därtill. 
 

Ekonomikontoret har även föreslagit ändringar i bilagan, Regler för 

utbetalning av personliga utlägg. 
 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2019-11-28 § 148 för att ta i 

beaktande beslut från andra kommuner samt att för mindre företag ska 

möjlighet till hängavtal ses över.  
 

Svar på återremissen har inlämnats av upphandlare Anna H Renberg; 

Enligt upphandlingslagstiftningarna är det inte tillåtet att ställa 

krav på att leverantörer ska vara bundna till kollektivavtal eller 

hängavtal. 

Angående andra kommuners upphandlings-/inköpspolicys är de 

inte relevanta för Arvidsjaurs kommun när ställning ska tas till 

huruvida Arvidsjaurs kommuns policys/riktlinjer ska strida mot 

gällande lag eller ej. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Riktlinjer för inköp och upphandling antas 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 81 upphör att gälla. 
 
__________ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Anna H Renberg Ks § 235 2019-11-12 

Kf § 114 2019-10-29 Kf 2019-11-28 § 148 

Tjänsteskrivelse – Birgitta Häggström Tj-skrivelse Anna H Renberg 

Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-12-20 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Anna Renberg 

Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-165 15 

Svar på återremiss Kf § 148 2019-11-28 – Riktlinjer för inköp och 
upphandling 
Dnr 00104/2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att ta i beaktande beslut från andra kommuner, t.ex.Vilhelmina 
(2014-09-23) samt Timrå (2013-5-07).
För mindre företag ska möjlighet till hängavtal ses över.

Svar: 
Det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantörer ska vara bundna till kollektivavtal 
eller hängavtal. Det anses strida inte bara mot upphandlingslagstiftningarna och de 
EU-rättsliga upphandlingsprinciperna, utan även den i svensk grundlag och i 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna fastslagna föreningsfriheten.

Arbetsrättliga villkor kan och ska ibland ställas i upphandlingar.
Detta är reglerat i  17 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta 
görs även idag när rekvisiten i lagen är uppfyllda, eftersom upphandlingar är 
lagstyrda.

Angående andra kommuners upphandlings-/inköpspolicys är de inte relevanta för 
Arvidsjaurs kommun när ställning ska tas till huruvida Arvidsjaurs kommuns policys/
riktlinjer ska strida mot gällande lag eller ej 

Anna H Renberg 
Upphandlare 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-12-20 

Dnr 00104/2019 -003 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-01-14 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Anne Enoksson 

  

  

 Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-155 52 

 

 

 

Svar på återremiss Kf § 148 2019-11-28, riktlinjer för inköp och upphandling  
(Dnr 00104/2019) 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige önskar undersöka möjligheten  att tillföra krav på kollektivavtal 

vid upphandling. Ärendet tas första gången upp enligt Kf § 114 (Dnr 00104/2019) 

och sedan återremitteras ärendet Kf § 148 2019-11-28. 

 

Utlåtande 

De flesta företag i Arvidsjaurs kommun är i storleken som brukar benämnas 

mikroföretag, vilket betyder att de har färre än 10 anställda och omsätter högst 

2 miljoner euro i årsomsättning. På grund av att arbetsplatserna är så pass små är många 

av företagen idag inte anslutna till ett kollektivavtal. Att då sätta som krav att 

anbudslämnaren ska vara ansluten till ett kollektivavtal skulle göra det än svårare att få 

lokala leverantörer till kommunens inköp av varor och tjänster. Det är en ett scenario 

som inte gynnar vare sig kommunen, skattebetalarna eller är särskilt positivt ur en 

miljöaspekt. 

 

I övrigt kan jag bara instämma med upphandlingsenhetens utredning som kommit fram 

till att tillföra krav på kollektivavtal inte är förenligt med lagstiftningen. 

 

 

 

Anne Enoksson 

Näringslivsstrateg 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-01-14 
 

Dnr 00104/2020     -003 
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Sammanfattning 

Arvidsjaurs kommuns inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande bilagor anger de riktlinjer 
som tillsammans med gällande författningsbestämmelser reglerar kommunens hantering av inköp 
och upphandling. 

 

Syfte 

Inköps- och upphandlingspolicyn ska säkerställa att kommunens inköp och upphandling av varor 
och tjänster sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. 
Upphandling ska ske med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Inköps- och 
upphandlingspolicyn syftar till bästa hushållning med kommunala medel, att bidra till att resurser 
kan frigöras inom kommunens olika verksamheter samt att främja hållbar utveckling. 
 
All upphandling inom kommunen ska präglas av effektivitet och kompetens. Målet är en långsiktigt 
god totalekonomi för hela kommunen. 
 
Kommunens resurser skall användas effektivt. Rutiner och hjälpmedel ska vara ändamålsenliga och 
valet av produkter och tjänster skall baseras på en riktig behovsanalys. 
 
Kommunens förutsättningar att uppnå ovan nämnda effektivitet ställer krav på kompetens inom en 
mängd områden såväl med anknytning till verksamheten som till kommersiella och affärsjuridiska 
frågor. 
 
Kommunen ska verka för att små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar på ett 
rättvist sätt, detta i syfte att underlätta och vidmakthålla en sund konkurrens. 
 
För att tillgodose målet om lägsta möjliga totalkostnad krävs följande förhållningssätt av 
organisationen: 
 

 Upphandlingsärenden/inköp avgörs med utgångspunkt från vad som långsiktigt är 

förmånligast för kommunen. 

 Krav på kvalitet och prestanda ska inte ställas högre än vad som i varje särskilt fall behövs. 

 Samverkan ska ske så långt det är möjligt och lämpligt såväl inom kommunen som med andra 

för att uppnå samordningsvinster. 

 Upphandlingen/inköpet ska planeras så att förmånligaste pris, kvalitet och övriga villkor kan 

erhållas. 

 Gängse standard ska användas om inte särskilda skäl föranleder till annat. 

 Upphandling/inköp görs med utnyttjande av teknisk, juridisk och kommersiell kompetens. 

 Leverantörer som anlitas ska vara kompetenta och kunna fullgöra sina åtaganden och 

skyldigheter. 

 Kommunens gällande miljöpolicy ska iakttas vid inköp.  
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Inköp 

Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 

Beslutar om inköps- och upphandlingspolicy samt reviderar policyn efter förslag från 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen 

Ansvarar för uppföljning av inköps- och upphandlingspolicyn och föreslår, vid behov, revidering av 
inköps- och upphandlingspolicyn som sedan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 
Kommunstyrelsen skall regelbundet genomföra stickprovskontroller så att lagar och regler efterföljs 
i genomförda upphandlingar. 
 
Nämnderna 

Varje nämnd/styrelse ansvarar för upphandling, inköp och ramavtal för eget behov inom ram för 
drift- och investeringsbudget. Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningsövergripande ramavtal. 
 
Med upphandlings-/inköpsansvaret följer skyldighet att följa gällande lagstiftning, policy och 
riktlinjer samt aktivt inhämta vägledande information och utföra uppföljning av gällande avtal under 
avtalstiden. 
 
(En förvaltningsintern delegationsordning skall finnas där det klart framgår vilken/vilka personer 
som är avropsberättigade och inköpsberättigade.) 
 
Förvaltningschefer 

Förvaltningschef ansvarar för att gällande lagstiftning och policy följs inom den egna förvaltningen, 
samt att dessa är väl implementerade. 
 
Vid samordnad upphandling skall förvaltningschef på begäran av upphandlingsenheten utse 
referenspersoner med stor kännedom inom aktuellt område för att delta i det samordnade 
upphandlingsarbetet. 
 

Avrops-/inköpsberättigade 

Budgetansvarig kan alltid vara avrops-/och inköpsberättigad. Avrops- och inköpsberättigad skall: 
 

 Hålla sig informerad om aktuella ramavtal och i förekommande fall förvaltningens egna avtal. 

Kontrollera alltid kommunens avtalsdatabas (f.n. www.e-avrop.com)  

 Genomföra inköp av varor och tjänster som avrop på ramavtal eller egna avtal genom 

beställning i enlighet med aktuellt avtal 

 Samordna beställningar för att minimera transport- och fakturakostnader till kommunens 

enheter 

 Avropa från upphandlade avtal även om enstaka produkter kan förefalla billigare hos annan 

leverantör. I annat fall riskerar kommunen skadeståndskrav och försämrade avtalsvillkor i 

framtiden. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av ingångna avtal skall göras kontinuerligt. Rätt produkt till rätt pris från rätt leverantör, 
vilket redovisas i samband med delårs- och årsbokslut. 
  

http://www.e-avrop.com/
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Samrådsskyldighet 

Upphandlingsenheten ska i god tid få insyn i nämndernas planeringsprocess avseende vilka 
inköp/upphandlingar som respektive nämnd planerar under året samt när detta ska ske. 
 
Uppstår behov av att genomföra nämndspecifikt inköp/upphandling ska upphandlingsenheten 
kontaktas i god tid. 
 
När behov av inköp uppstår har varje inköpsberättigad skyldighet att kontakta upphandlingsenheten 
för kontroll av kommunens hela behov. 
 
Samordning av inköp skall där det är lämpligt göras mellan förvaltningar och de kommunala bolagen 
för att uppnå volym- och effektivitetsvinster. 
 

Riktlinjer för direktupphandling 

Upphandlingsenheten skall kontaktas för rådgivning och för att kontrollera kommunens hela behov 
vid alla inköp över 100 000 kr samt vid inköp till lägre belopp om det bedöms lämpligt.  
 
Direktupphandlingar är upphandlingar under beloppsgränsen (vilket är 28 % av EU:s fastslagna 
tröskelvärde, år 2019: 586 907 kr i LOU). 
 

 Direktupphandling skall ske med beaktande av konkurrens. I första hand ska kommunens 

upphandlingssystem användas vid förfrågan. 

 Beslut med motivering ska upprättas. 

 Dokumentationsplikt enligt LOU för direktupphandlingar över 100 000 kr.  

Även direktupphandlingar upp till 100 000 kr bör dokumenteras. 

 Direktupphandlingar över 100 000 kr bör annonseras genom kommunens upphandlingssystem. 

Ytterligare information om lagstiftning, tröskelvärden m.m. finns på www.konkurrensverket.se.  
 

Upphandling 

 

Beställning av upphandlingsuppdrag 

Upphandlingsuppdrag beställs genom kontakt med upphandlingsenheten i enlighet med 
upphandlingsenhetens arbetssätt och enligt delegationsordning. 
 

Upphandlingsprocessen 

Grundprincipen är att verksamheten ansvarar för kravställning på varan/tjänsten och 
upphandlingsenheten ansvarar för den kommersiella delen av upphandlingsprojektet, leder 
upphandlingsarbetet och samordnar kontakter. Upphandling ska alltid ske i nära samarbete och i 
dialog mellan förvaltningarna och upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten leder 
upphandlingsarbetet, samordnar kontakter. 
 

Anbudsöppning 

Efter anbudstids utgång ska anbudsöppning ske av minst två personer utsedda av kommunen. 
Anbudförteckningen ska undertecknas av de som genomfört anbudsöppningen. Anbudsansökningar 
och anbud omfattas av absolut sekretess till dess att kommunen beslutar att tilldela kontrakt och detta 
har offentliggjorts. 
 
_____ 

 
  

http://www.konkurrensverket.se/
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Riktlinjer för inköp och upphandling 
- Regler för utbetalning av personliga utlägg 
 

Fastställd av kommunfullmäktige XXX 

 

Personliga utlägg 
 
Hantering av personliga utlägg medför omfattande administration och försvårar uppföljningen 
av kommunens totala inköp. Ej godkända personliga utlägg innebär att arbetstagaren själv får stå 
för sina kostnader.  
 

Definition 
 Personliga utlägg är de utlägg för attesterade kostnader som en person gjort och som 

Arvidsjaurs kommun ska ersätta. 

 Ovanstående avser kostnader som en person har rätt att få ersättning för efter 

överenskommelse med överordnad som har rätt att fatta beslut om utlägg. Utläggen ska 

dock alltid följa lagen samt kommunens styrdokument och riktlinjer. 

 

Detta innebär: 
 

Personer som arbetar inom Arvidsjaurs kommun ska, vare sig de är arvoderade, anställda eller 
ideella, som huvudregel inte ha några merkostnader för att kunna genomföra sitt uppdrag 
och/eller arbete. För att kommunen ska ersätta en merkostnad krävs att utlägget håller sig inom 
lagen, styrdokument och riktlinjer.  
 

För ersättning av merkostnader krävs att den person som gjort utlägget haft befogenhet till det 
och att utlägget kan styrkas och därmed attesteras av överordnad chef med kvitto eller 
motsvarande. Attesterade kostnader ersätts mot ifylld blankett.  
 

OBS!  Köp ska alltid vara attesterade av chef. Ej korrekt ifylld blankett returneras. 
 
 

Godkända och icke godkända utlägg 
 
Godkända personliga utlägg: 

 Terminalglasögon 

 Skoinlägg 

 Resekostnad ex parkering, buss, taxi 

 25-års gåva 

 
Exempel på icke godkända utlägg: 
 

 Litteratur 

 Rengöringsmedel och städartiklar 

 Möbler/inredning 

 Kontorsmaterial 
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Övrigt 
 

Förbrukningsmaterial 

Kontorsmaterial, porto, städ kem m.m. beställs genom utsedd och godkänd inköpare. 
Läs mer om inköpsberättigade i detta dokument. 
 

Resor 

Utlägg vid resor (p-avgift, taxi, buss m.m.) rapporteras via Personec P – Reseräkning. 
 

Blankett 

Originalkvitto ska bifogas.  
 

Kvittot ska innehålla: 
- Datum 
- Identifiering av säljaren 
- Identifiering - vilken typ av vara 
- Belopp 
- Momsreg.nr 
- Momsbelopp 
- På kvittot ska anges namn på köpare 
 

Vid flera kvitton summeras beloppen på samma blankett. 
 

Hantering 

Sista datum för att få ersättning för utlägg är 2 månader efter inköpsdagen.  
 

När betalas ersättningen ut? 

Godkända personliga utlägg bör betalas ut med nästkommande lön. Underlagen lämnas till 
löneadministratören i god tid så att det hinns med till nästa lönekörning. 
 
_____ 
 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21  
 

26 
 

 

Taxor för 

räddningstjänsten 

- Extern verksamhet och 

tjänsteförsäljning enligt 

LSO och LBE 

- Tillsyns- och tillstånds-

verksamhet enligt lag om 

skydd mot olycka, LSO 

och lag om brandfarliga 

och explosiva varor, LBE 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00337/2019 051 

 

Kommunfullmäktige antog taxa för räddningstjänstens externa verksamhet 

och tjänsteförsäljning enligt LSO och LBE 2018-02-27 § 13 och taxa för 

tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor, LSO och 

lag om brandfarliga och explosiva varor, LBD 2018-06-18 § 78.  

 

Räddningschef Magnus Öhman har lämnat förslag om reviderade taxor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Taxa för räddningstjänsten antas. 

2. Taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-02-27 § 13 och 

2018-06-18 § 78 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Au 2020-01-21 

Förslag till taxa 

Utdragsbestyrkande 
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Taxor för räddningstjänsten 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-xx 

 
 
1. Inledande bestämmelser 

1.1 Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som hel. 

1.2 Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges. 

1.3 Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning av 
material tillkommer. 

1.4 Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela 
återanskaffningsvärdet. 

1.5 Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas. 

1.6 För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den han 
har utsett, kostnaden. 

1.7 Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas. 
Hyreskostnaden blir då reducerad i motsvarande grad. 

1.8 Alla priser är angivna utan moms. 

1.9 Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall. 

 
2. Personalkostnader.  

Påbörjad timme räknas som hel timme  Exkl. moms 

2.1 Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00. 375 kr/tim 

425 kr/tim 

2.2 Personalkostnader, övrig tid. 675 kr/tim 

2.3 Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 17.00. 980 kr/tim 

1080 kr/tim 

2.4 Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid. 1274 kr/tim 

 
3. Fordon 

Påbörjad timme räknas som hel timme  Exkl. moms 

3.1 Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km kostnad 
tillkommer. Påbörjad timme räknas som hel timme. 

750 kr/tim 

3.2 Km-kostnad tunga fordon. 23 kr/km 

3.3 Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. Personalkostnad 
tillkommer. 

11 kr/km 

3.4 Båt, snöskoter och terränghjuling och liknande hyrs endast ut till statlig 

räddningstjänst. Återlämnas fulltankade. 

Enligt 
fjällräddningens 

prislista 

3.5 Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats. Fast pris 
oavsett tid enligt överenskommelse i länet. Personalkostnader 
tillkommer. 

2200 kr/fordon 
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4. Brandpumpar Exkl. moms 

 Eventuell transportkostnad enligt punkt 3. Pumpar återlämnas 
fulltankade. Del av dygn räknas som helt dygn. 

 

4.1 Klass 1. 900 kr/dygn 

4.2 Klass 2. Personalkostnad för en brandman som kör pumparna 
tillkommer. 

1800 kr/dygn 

4.3 Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar. 900 kr/dygn 

 
5. Brandslang och annat material Exkl. moms 

5.1 Uthyrning av brandslang. 130 kr/längd 
och dygn 

195 kr/längd 
och dygn 

5.2 Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter skogs/gräsbrand. 0 kr om den 
återlämnas hel 
och rullad 

5.3 Slangarmatur, brandposthuvud, grenrör, strålrör, självresande kar och 
liknande. 

95 kr/st och 
dygn 

5.4 Elverk, minsta tid för debitering är 4 timmar. Därefter debitering per 
påbörjad timme. Återlämnas fulltankad. 

90 kr/tim 

5.5 Absol eller liknande saneringsmateriel. 215 kr/säck 

5.6 Rökalstrare inkl. rökvätska 650 kr/dygn 

 
6. Tryckluftsapparater Exkl. moms 

6.1 Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för industriellt bruk. 275 kr/fyllning 

 
7. Handbrandsläckare och brandmateriel Exkl. moms 

7.1 Uthyrning av handbrandsläckare. Om en släckare har använts av 
hyrestagaren debiteras den som såld. 

225 kr/dygn 

7.2 Försäljning av brandsläckare, brandvarnare och liknande. Dagspris 
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8. Rådgivning, utbildning och liknande Exkl. moms 

8.1 Kundanpassad brandutbildning c:a 3,5 tim inklusive praktik. 
Minst 5, max 15 deltagare.  

390 kr/deltagare 

425 kr/deltagare 

 

8.2 Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori, 
c:a 1- 1,5 tim. Inga praktiska moment. 

Endast 
resekostnad 

8.3 Transport av skadad/sjuk i terräng. Enligt samma 
överens-
kommelse som i 
Västerbotten 

8.4 Heta arbeten utbildning. Enligt utbildningskoncept 
brandskyddsföreningen.  

2900 kr/deltagare 

8.5 HLR utbildning 3 timmar (max 10 deltagare) 

 

500 kr/deltagare 

8.6 Företaganpassad utbildning Enlig offert. 

8.7 Utfärdande av spridningsintyg 3500 kr/intyg 

8.8 Rullmattetest externt 

För ansökan till utbildning skydd mot olyckor.  

350 kr/st 

200 kr/st 

8.9 Extra kostnader kan tillkomma vid utbildning efter kontorstid.   

 
9. Lokaler Exkl. moms 

9.1 Lektionssal Arvidsjaur, hel dag >4 tim/ halv dag eller kväll. 750 kr/ 425 kr 

9.2 Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av låntagaren. 1800 kr/tillfälle 

 
10. Larmhantering Exkl. moms 

10.1 Anslutning av godkända, automatiska brand eller röklarm, samt 
hisslarm till räddningstjänstens utalarmeringsutrustning. 

Ingen kostnad 

10.2 Månatlig avgift för anslutna brand-, rök- eller hisslarm. 380 kr/larm 

10.3 Återställning och tillsyn vid utryckning som inte är brand. Larm 
orsakade av slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid nyinstallerade 
anläggningar debiteras från det tredje felaktiga larmet. Detsamma 
gäller för hisslarm. 

7200 kr/tillfälle 

(momsfritt) 
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11 Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE.  
     Tillsynerna är inte momsbelagda. 

 
Inledande bestämmelser 

Tillsyn regleras i 5 kap.1§LSO respektive 21§LBE där det framgår att varje kommun lokalt ska kontrollera att 
bestämmelserna efterlevs inom kommunens område.  
Enligt 5kap 4§LSO respektive 21§LBE får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök. 
Taxan består av en grundavgift och en rörlig avgift. Underlag för beräkning av tidsomfattning framgår i bilaga 
1. 
 

Grundavgift 

Grundavgiften innefattar bokning av besöket, förberedelser, körtid och dokumentationen. 
 

Rörlig timavgift 

Tid för besöket ute på platsen debiteras med hel förstatimme, därefter med påbörjad halvtimme.  
 

Uppföljningskostnad 

I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första besöket. I 
de fall återbesök behöver ske på plats debiteras timkostnad för tiden på plats likt ovan samt ½ grundavgift. 
Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och upprättande av tjänsteanteckning/föreläggande. 
 

Specialfall 

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen tar flera dagar, 
finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften. Räddningschefen äger rätt att träffa sådan 
överenskommelse.  
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften vid ett uppdrag, 
besluta om en sådan. 
 

Överklagande av avgift. 

Bestämmelser finns i förvaltningslag och speciallagstiftning. Kommunens beslut om avgiftsuttag kan 
överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt förvaltningsdomstol överklagande skall ske skriftligen inom tre 
veckor från mottagande av beslutet. Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till 
räddningsnämnden som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans. 
Om räddningstjänsten finner att överklagandet är befogat behöver det inte vidarebefordras för ny prövning. 
 

Beräkning av taxor för tillsyner på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO 2:3 eller 
är tillståndspliktiga enligt LBE. Tillsynerna debiteras med grundavgift och löpande timkostnad.  
Vardagar 07.00 – 17.00 är kostnaden 980 kr/tim 1080 kr/tim och 1274 kr/tim för övrig tid.  
Påbörjad timme räknas som hel timme. 
Faktorerna 11.1 – 11.5 multipliceras med aktuell timkostnad. 
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  Faktor 

11.1 Grundavgift tillsyn LSO eller LBE 

Bokning av besök, avisering. 0,25 

Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 0,75 

Färdtid, tur och retur. 0,5 

Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,0 

2,5 

11.2 Grundavgift, samordnad tillsyn både LSO och LBE på samma objekt 

Bokning av besök, avisering. 0,25 

Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 1,0 

Färdtid, tur och retur. 0,5 

Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,5 

3,25 

11.3 Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig 

redogörelse enligt LSO 2:3 och övriga tillsyner. 

1,5 

11.4 Tillsyn LSO eller LBE. Grundavgift 

samt löpande 

timkostnad 

11.5 Uppföljning genom besök. Grundavgift x 

0,5, samt 

löpande 

timkostnad 

11.6 Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om missförhållande som inte 

föranleder skriftlig anmärkning. 

Ingen kostnad 

11.7 Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ tältmöten, cirkus eller tivoli. Ingen kostnad 

11.8 Om uppföljning kan ske genom telefon-, mailkontakt eller åtgärdskvitto ingår 

detta i grundavgiften 

Ingen kostnad 

11.9 Tillsyn enligt LSO 2:4 Ingen kostnad 

 
En vanlig tillsyn på 1,5 timme utförd under kontorstid kommer att kosta: 
Grundavgift 2,5 x 1 080 kr = 2 700 kr + löpande timkostnad 2 160 kr (1080x2). Totalt 4 860 kr 
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12 Avgifter för tillståndshandläggning av brandfarlig och explosiv vara, LBE.  
 

Arvidsjaur kommun föreskriver följande med stöd av 27 och 36 §§ lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Inledande bestämmelse 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för:  
- kommunens prövning av ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga eller 

explosiva varor. 
 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är  
- den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, och 
- den som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor. 

 
Avgiftens storlek 
3 § Avgiften beräknas genom att ärendets handläggningstid enligt 4 § multipliceras med 
timkostnad enligt 5 §. 
 
Handläggningstid 
4 § Handläggningstid i samband med tillståndsprövning anges i tabell A i denna föreskrift.  
 
Timkostnad 
5 § Timkostnaden för varje timme påbörjad av handläggare är 730 kr för år 2018 790 kr för år 
2020 och prisjusteras enligt KPI. 
 
Intervall för tillståndsprövning 
6§ Intervall för tillståndsprövning beslutas av räddningstjänsten på bedömningsgrunder som 
redovisas i appendix 1. 
 
Nedsättning av avgift 
7 § Om det finns särskilda skäl, får räddningschefen i det enskilda fallet, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned avgiften. 
 
Dröjsmålsränta 
8 § Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 
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Appendix 1 – Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider  
 

Tillståndshandläggning 
Beräkningsprincipen för handläggningstid i samband med tillståndsprövning återges i tabell A och består av 
en grundläggande handläggningstid baserad på beräknad faktisk nedlagd tid för prövning, förberedelser, 
administrativ hantering och restid. Beräkningen grundar sig på att handläggningstiden ökar med den 
tillståndssökande anläggningens komplexitet. Bedömningsgrunder för klassificering av omfattning (låg/ 
normal/hög /mycket hög) redovisas på nästa sida. 
 

Tabell A - Grundprinciper för beräkning av handläggningstid vid tillståndshandläggning 
 

Handläggningstid 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
låg 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
normal 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv 
vara hög 

omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
mycket hög 

omfattning 

Moment 

Administrativ 
hantering 

2 2,5 3 3 

Diarieföra, skicka 
påminnelse att 
tillstånd upphör, 
tillstånds-
dokumentering, 
fakturering 

Prövning 1,5 3,5 6,5 12 

Kontroll att sökt 
hantering 
överensstämmer med 
gällande 
bestämmelser. 

Avsyningsbesök 1,5 2 2,5 3 
Förberedelse, restid, 
platsbesök 

Rörlig 
handläggningstid 

Platsbesök utöver avsyning beräknas med restid 0,75 timme och besökstid per 
påbörjad halvtimme på plats.  
Begäran om kompletterande handling på grund av att bristfälliga ansökningshandlingar 
inlämnats beräknas med 1 timme handläggningstid. 

Summa 
handläggningstid 
(exklusive ev. 
rörlig 
handläggningstid) 

5 8 12 18  

Förlängning av 
gällande tillstånd ½*handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering, prövning 
och avsyningsbesök 

Mindre 
komplettering av 
gällande tillstånd 

⅓* handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Övertagande av 
befintligt tillstånd 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Godkännande av 
föreståndare (om 
det inte behandlats i 
samband med 
ordinarie 
tillståndshandlägg-
ning) 

1 1 1 1 

Omfattar diarieföring 
och prövning av 
föreståndarens 
kompetens och 
lämplighet 

Avslag av 
tillståndsansökan 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och 
prövning 
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Bedömningsgrunder för klassificering av omfattning 

 
Vara Hanteringsform 

Brandfarlig gas 
(liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-60 Låg Låg Låg 

60-500 Normal Låg Låg 

500-1000 Hög Normal Normal 

1000-4000 Mycket hög Hög Normal 

4000-10 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 10 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 1-2 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-1000 Normal Normal Låg 

1000-3000 Hög Normal Låg 

3000-12 000 Mycket hög Hög Normal 

12 000-50 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 50 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 3 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-3000 Normal Låg Låg 

3000-12 000 Hög Normal Låg 

12 000- 50 000 Mycket hög Hög Normal 

50 000-100 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 100 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandreaktiv vara 
(liter eller 
kilogram) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller utomhus 

0-30 Normal Låg Låg 

30-200 Normal Normal Låg 

200-1000 Hög Normal Normal 

1000-10 000 Mycket hög Hög Hög 

10 000-25 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 25 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Definitioner av A-, B- respektive C-byggnad ges i SÄIFS 1998:7 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.1, 1.2 
och 1.5 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
Förvaring+ 
Överföring 

Förvärv+  

Handel+ 
Förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-10 Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

10-60 Låg Normal Normal Normal Normal Normal 

60-500 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

500-10 000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 

Mer än 10 000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.3, 1.4 
och 1.6 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
förvaring+ 
överföring 

Förvärv + 
handel+ 
förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-25 kg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

25-100 Låg Låg Låg Normal Normal Normal 

100-200 Låg Normal Normal Hög Hög Hög 

200-500 Normal Normal Normal Hög Hög Hög 

500-1000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 

Mer än 1000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 
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Taxor för räddningstjänsten 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2020-xx 

 

* A-byggnad 

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning 
att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.   

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, 
utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande. 

 

** B-byggnad 

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande 
hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 

Anm. Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, 

pumphus, bensinstation, färghandel, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande. 

 

*** C-byggnad 

Byggnad där människor vanligen inte vistas. 

Hit hör friliggande magasin, container, förråd o.d., ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan 
dörr och fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad. 
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Taxor för räddningstjänsten 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2020-xx 

 

Appendix 1 - Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider 
 

Anläggningstyp Tillståndstid 

Anläggningar med cisterner 

Tillståndstiden likställs med kontrollintervallet för cisternen, vilket i regel är 3, 6 

eller 12 år. 

Ex: Bensinstationer 

12 år 

(6 år/3 år) 

Anläggningar i övrigt - generellt 

Viss omsättning på nyckelpersoner kan förväntas. 

Ex. Skolor, butiker, restauranger, industrier, cisterner utan krav på 

återkommande kontroll.  

6 år 

Anläggningar i övrigt 

God ordning på brandskyddet. Stor kontinuitet på verksamheten. Små 

förändringar över tid.  

Ex Industrier, cisterner utan krav på återkommande kontroll. 

12 år 

Anläggningar i övrigt.  

Dålig kontinuitet på verksamheten. Täta ägarbyten. Bristfälliga rutiner.  

Ex. Restauranger 

3 år 

Utdömda cisterner 

I de fall det finns cisterner som inte uppfyller ställda krav bör tillståndstiden 

begränsas till max 2 år med villkor att cisternen behöver åtgärdas annars 

kommer inte tillståndet att förnyas. (Allmänt råd 1997:9 kap. 7.4.2-7.4.3) 

2 år 

Pyrotekniska Artiklar – förstagångssökande 

Verksamhet som kan förväntas ha dålig kontinuitet. 

Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 

1 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 
3 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förstagångssökande 

Förvaring, hantering etc. 
3 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förlängning av giltigt tillstånd 

Förvaring, hantering etc. Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

 
Tillståndshandläggaren bör eftersträva 12 år i de fall det inte förväntas att verksamheten byter ägare etc. 
6 år bör tillämpas för de fall då det förväntas att verksamheten kommer att byta nyckelpersoner. Om 
tillståndet bedöms som tveksamt eller om det bedöms att det kommer bli mycket täta ägarbyten kan man 
tillämpa 1 eller 3 års tillståndstid. 
 
_____ 
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Motion – Håll Arvidsjaur 

flytande! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00283/2019 009 

 

Fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m) har lämnat in följande motion: 

 

”Jag föreslår att kommunen lånar till en simhall!” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-29 § 102 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunchef Ulf Starefeldt har inlämnat tjänsteskrivelse. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen besvaras enligt följande: 
 

Frågan om sim- och sporthall har varit aktuell i olika sammanhang sedan 

2011. Frågan om eventuell rivning och nybyggnad har skjutits upp med 

att öka på underhållsåtgärderna. Tidpunkt för avgörande närmar sig. 
 

Sett till kommunens nuvarande goda ekonomi, med en balansräkning 

utan långfristiga skulder, så är möjligheterna för kommunen att få låna 

mycket goda. Det är inte heller den fråga som diskuteras mest i de 

politiska avvägandena. Den stora frågan är hur kapitalkostnaderna, det 

vill säga avskrivningar och räntor, ska kunna bestridas framgent. Dessa 

rör sig om gissningsvis minst 5-6 Mkr årligen som kommer att belasta 

kommande års resultat. Andra kostnader måste då ge vika/sparas in för 

att kommunen ska ha en budget i balans. 
 

Sammantaget kan sägas att upplåning till en simhall inte är en komponent 

som ses som någon svårighet. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Kf 2019-10-29 § 102 

Motion Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande 
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Organisation för 

”Kommunalt forum för 

Pensionärer och 

Funktionsvarierade” 

(KFPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00301/2019 003 

 

Peter Rydfjäll, fullmäktiges ordförande har lämnat förslag till ny 

organisation för kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer. 

 

Förslaget innebär i korthet att mötesformen ändras till att utgöra ett forum 

där alla medlemmar i berörda föreningar kan delta och ta del av 

information och i diskussioner.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 § 238 att återremittera förslaget 

för att sändas till berörda organisationer för synpunkter. 

 

Synpunkter på förslaget har inlämnats av SPF Seniorerna, Arvidsjaurs 

Reumatikerförening samt några synpunkter som lämnats vid den tidiga 

dialogen om översikts- och tillväxtplanen som hållits under hösten 2019. 

 

Peter Rydfjäll, fullmäktiges ordförande, har lämnat skrivelse där förslaget 

till organisation delvis har ändrats utifrån inlämnade synpunkter. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Organisation/arbetsordning för ”Kommunalt forum för Pensionärer 

och Funktionsvarierade” antas. 

2. Utvärdering ska ske vid 2020 års sista forum och redovisas vid 

fullmäktiges första sammanträde 2021. 

3. Revidering av den politiska organisationen görs i den del som detta 

beslut avser. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 158 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Synpunkter på förslaget 

Ks 2019-12-12 § 238 -Återremiss 

Förslag till ny organisation Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 
Organisation/arbetsordning för 

”Kommunalt forum för Pensionärer och Funktionsvarierade” (KFPF) 
 
Fullmäktiges ordförande har berett frågan om en ny organisation för det Kommunala rådet för 
funktionshindrade och pensionärer (KRFP) och kommit fram till följande förslag: 
 

* Rådet för funktionshindrade och pensionärer läggs ner och ersätts av följande: 
Kommunalt forum för Pensionärer och Funktionsvarierade (KFPF) 
 
SYFTE 
Forumet ska ge kommunens pensionärer och funktionsvarierade möjlighet att få insyn i och 
möjlighet att lämna synpunkter i de kommunala frågor som rör dessa grupper. 

Forumet ska vara ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte. 
 
DELTAGANDE 
Kommunfullmäktiges presidium 

Övriga, för mötet inbjudna kommunala politiker och tjänstemän. 

Öppet forum för medlemmar i de lokala Pensionärs- och Handikapporganisationerna som finns 
representerade i Arvidsjaurs kommun. 
 
MÖTESTILLFÄLLEN OCH INNEHÅLL 
Möten skall hållas vid 4 tillfällen per år. 

Mötet skall vara på en vardag eftermiddag, förslagsvis med start kl. 13.00 

Inbjudan till möte ska ske med minst 14 dagars varsel. Inbjudan publiceras förutom på 
kommunens hemsida (www.arvidsjaur.se) samt skickas till berörda föreningar. 

Varje möte/informationstillfälle handlar om ett förutbestämt tema, utifrån aktuella frågeställningar 
inom kommunen. 

Ett möte per år bör särskilt handla om kommunens ekonomiska förutsättningar/kommande 
budgetarbete. 
 
DAGORDNING 
Dagordning för mötet/informationstillfället bestäms av kommunfullmäktiges ordförande. (Vid 
ordförandes frånvaro tjänstgör Kf’s vice ordförande) 

Förslag till dagordning kan lämnas av Pensionärs- och Handikapporganisationerna löpande. 

Minnesanteckningar förs av den som utses på informationsträffen. 
 
ÖVRIGT 
Ingen arvodering utgår till de närvarande representanterna för de lokala pensionärs- och 
handikapporganisationerna. 

Val av mötes/informationslokal till varje enskilt forum kommer att framgå i samband med 
inbjudan. 

  

http://www.arvidsjaur.se/
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Direktiv till AKAB´s 

stämmoombud vid 2020 

års bolagsstämma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00009/2020 991 

 

Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) är koncernmodern i Arvidsjaurs 

bolagskoncern. Inför bolagsstämman ska ägaren, Arvidsjaurs kommun-

fullmäktige, besluta om stämmodirektiv. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

 Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB:s 

bolagsstämma 2020: 
 

-  Kommunens bidrag till bolagskoncernen ska minimeras (punkt 4 

ägardirektiven). 

-  Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska senast i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse redovisa hur moderbolaget utövat sin 

styrfunktion över dotterbolagen med hänvisning till ägardirektivets 1:a 

punkt, 2:a stycke; 
 

 Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen. 

 Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de 

avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och, i förekommande 

fall, övriga, särskilda direktiv. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande 
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30 
Stämmodirektiv till 

ombud till 
Kommuninvest 

föreningsstämma 2020 

Au § Dnr 00010/2020 107 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk Förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 

kapitalisering och kapitalmål.  

Föreningsstyrelsen har presenterat förslaget för medlemmarna vid 

medlemsamråden 2020 och som, efter medlemmarnas synpunkter och 

eventuella justeringar, kommer att utgöra underlag för beslut vid 

föreningsstämman 2020. 

Med nuvarande antagande om kommunernas och regionernas 

investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande 

om en successiv ökning av antalet medlemmar, så har föreningen behov att 

öka sitt kapital. 

Med ökad kapitalinsats från kommunen så påverkas inte resultatbudget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Följande stämmodirektiv lämnas till Kommuninvests föreningsstämma

2020;

- Nuvarande förlagslån sägs upp och återbetalas till de medlemmar som

bidrog till lånet. Dessa medlemmar erbjuds att omedelbart betala in

motsvarande summa till Kommuninvest som kapitalinsats.

- Vid föreningsstämman året efter att en styrelse blivit vald efter ett

ordinarie val beslutar föreningsstämman om stadgar, kapitalplan och

ägardirektiv som innehåller eventuella krav på tillskott att nytt kapital från

medlemmarna samt kapitalkrav på Koncernen och Bolaget. Första gången

detta sker är 2020 och därefter vart fjärde år. Tanken är att beslutet

formuleras som en inbetalningsplan under de fyra åren som beslutet avser.

Första inbetalning sker i året efter stämmobesluten, dvs 2021. Det innebär

att kapital ska tillföras under första halvåret 2021.

- Kapitalmålet för Koncernen utgår från Bolagets kapitalmål med en

marginal som ger möjlighet att i en för medlemmarna ordnad process

kapitalisera Koncernen och Bolaget och under tiden fortsatt bedriva

verksamheten utan att Kommuninvests affärsmodell behöver ändras.

- Kapitalmålet för Koncernen ska uttryckas i totalt kapital och

kronor/invånare för medlemmarna.

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 

forts. 30   
Au § , forts. 

- Stadgarna ändras så att en insatsnivå förslås för samtliga medlemmar i

Kommuninvest. I stadgarna införs en möjlighet för föreningsstyrelsen att

av särskilda skäl ge tillåtelse för en medlem att ha ett lägre insatskapital

än det som stadgarna anger under gällande stämmobeslut.

Föreningsstyrelsen kan inte ge längre undantag än till nästa stämmobeslut

om kapitalisering.

- Återbäringstrappan avskaffas i sin nuvarande form och stadgarna utformas

så att all återbäring betalas in som insatskapital av medlem om

medlemmen inte nått upp den av föreningsstämman beslutade nivån på

insatskapital. Ny modell tillämpas på återbäringen avseende 2020, dvs.

2021.

- Genom stadgeändring och beslut vid 2020 års föreningsstämma höjs

medlemsinsatsen till 1250 kr/invånare. Stämman beslutar vidare att

samtliga medlemmar ska ha uppnått 1250 kr/invånare vid utgången av

2024.

Ökningen sker genom en trappa i enlighet med följande:

2021 - 1000 kr/invånare

2022 - 1100 kr/invånare

2023 - 1200 kr/invånare

2024 - 1250 kr/invånare

Medlemsinsatsen för regioner ska fortsatt vara en femtedel av

kommunernas insats.

För regioner gäller följande trappa:

2021 - 200 kr/invånare

2022 - 220 kr/invånare

2023 - 240 kr/invånare

2024 – 250 kr/invånare

I stadgarna införs en möjlighet för föreningsstyrelsen att tillåta att en

medlem under den beslutade kapitaliseringsperioden ha ett lägre

insatskapital vid utgången av 2024 än det som stadgarna anger. Därutöver

ges styrelsen mandat att besluta om en lägre nivå på insatskapitalet om det

visar sig att ett ökat kapital inte behövs.

För de medlemmar som redan uppnått nuvarande högsta nivå på

insatskapital och där invånarantalet låsts för 10 år gäller låsningen för

invånarantalet enligt tidigare beslut.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2020-01-21 

Förslag till stämmodirektiv 

Utdragsbestyrkande
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Investering av 

bränslepanna vid 

Västlunda 1:4 

- Arvidsjaur Energi AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks §  Dnr 00018/2020 993 

 

Björn Lundberg, VD Arvidsjaur Energi AB har informerat styrelsen för 

AKAB om att bolaget har behov av att investera i en ny bränslepanna vid 

Västlunda 1:4. 

 

Syftet med en ny panna är: 
 

• Reserveffekt för oväntade haverier säkerställs. 

• Möjlighet ges till ytterligare fjärrvärmeanslutning. 

• Utbyte av pelletspannor på Lyckan kan senareläggas. 

• Förlängd livslängd och reducerad överlast för baslastpanna Västlunda. 

• Sänkt kostnad för årsrevision genom längre sommarstopp. 

• Sänkt kostnad för NOx-system. 

• Sänkta stoftutsläpp från fjärrvärme. (Lyckan ca 100 jämfört Västlunda  

max 30 mg/Nm3 ) 

• I huvudsak en arbetsplats för personal. 

 

Investeringskostnaden uppskattas till 30 Mkr. 

 

I Arvidsjaur Energi AB:s ägardirektiv finns reglerat att kommunfullmäktiges 

godkännande skall inhämtas när det gäller ”investering, förvärv eller försälj-

ning av egendom av betydande storlek”. (Kf 2017-02-28 § 32, punkt 4 a) 

 

Förslag till beslut (Ks/Kf) 

 

Arvidsjaur Kommunföretags styrelse behandlade ärendet 2020-01-15 § 8. 

Styrelsen ser positivt på den tänkta investeringen och föreslår följande 

förslag till beslut; 

 

1. Investering av bränslepanna vid Västlunda 1:4 godkänns med förbehåll 

att innan slutgiltigt beslut om investering fattas, ska AKAB informeras 

om de offerter som kommit in för att få en fullständig bild över den 

totala kostnaden för investeringen. 

 

_____ 

 

 

 

Justerandes sign  
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Reglemente för 

verksamhets- och 

ekonomistyrning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00318/2019 003 

 

Revisorerna har vid granskning av kommunens investeringsprocess bl. a. 

lämnat rekommendation om att samla ekonomistyrningsregler i ett 

dokument.  

 

Ekonomienheten har tagit fram ett nytt dokument ”Reglemente för 

verksamhets- och ekonomistyrning” enligt revisorernas rekommendation. 

Det nya reglementet ersätter tidigare dokument med samman namn, 

reglemente för internkontroll och riktlinjer för investeringar. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Reglemente för verksamhet- och ekonomistyrning antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 109 (reglemente för 

verksamhets- och ekonomistyrning), 2015-06-23 § 109 (reglemente för 

internkontroll) och 2017-04-06 § 69 (riktlinjer för investeringar) upphör 

att gälla. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks 2019-06-04 § 126 

Kf § 44 2019-04-23 

Granskningsrapport Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

Utdragsbestyrkande 
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1.  SYFTE 
 
Kommunfullmäktige anger i detta dokument de övergripande regler som ligger till grund för 
styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrmedel som avses här är:  
 
• Budget och plan med mål 
• Redovisning inklusive investeringar 
• Uppföljning och utvärdering  
• Internkontroll  
 
Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla ansvarsnivåer som möjliggör en 
god ekonomisk hushållning. Mål och budget, redovisning inklusive investeringar, uppföljning och 
utvärdering samt internkontroll samverkar i styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. 
God ekonomisk hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
med en finansiering som långsiktigt garanterar största möjliga nytta för medborgarna. 
 
”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” fastslår den yttre ram som gäller för 
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer var och 
en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som 
gäller för verksamheterna ifråga.  
 
Styrningen och uppföljning i kommunen ska kännetecknas av;  

 Ansvar och befogenheter ska ligga på den mest effektiva nivån i kommunen  

 Ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning 
av både verksamhet och ekonomi  

 
Koncernnyttan gäller vid alla beslut d v s aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de 
skapar bästa möjliga värde för helheten, kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses i 
detta dokument de nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisning kommunen 
ska göra i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen.  
 

2.  STYRNING 
 

2.1 Övergripande styrning 

Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot 
gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling 
av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett 
övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och 
framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred 
förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och 
bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens 
utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. 
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2.2 Praktiskt målarbete nämnder  

Nivå 1 – Kommunfullmäktiges övergripande mål 
De övergripande målen gäller hela kommunkoncernen. Arbetet med att ta fram förslag till dessa 
måste därför ske så snart nya kommunfullmäktige tillträtt. Perioden som målen gäller avser 
mandatperioden med ett års förskjutning framåt i tiden. Ett fokusområde är knutet till varje mål. 
Fokusområdena kan ändras av kommunfullmäktige under målperioden. 
 
Nivå 2 – Styrelser och nämnder 
Varje övergripande mål bryts ned till minst ett 3 till 6 mål för den egna styrelsen eller nämnden. 
Målen på denna nivå följs upp av kommunfullmäktige. 
 

Nivå 3 – Förvaltningar med avdelningar och enheter 
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig nämnd 
eller styrelse. Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig nämnd eller styrelse fram 
tillsammans med den egna förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator 
fram som mäter och kan ge svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur 
respektive mål uppnåtts. 
 

2.3   Praktiskt målarbete bolagen  

Nivå 1 – Kommunfullmäktiges övergripande mål 
De övergripande målen gäller hela kommunkoncernen för mandatperioden med ett års 
förskjutning framåt i tiden. Arbetet med att ta fram förslag till dessa måste därför ske så snart nya 
kommunfullmäktige tillträtt. 
 
Nivå 2 – Styrelser 
Varje övergripande mål bryts ned till minst ett 3 till 6 mål för den egna styrelsen. Målen på denna 
nivå följs upp av kommunfullmäktige. 
 

Nivå 3 – Bolagens förvaltningar med avdelningar och enheter 
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig styrelse. 
Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig styrelse fram tillsammans med den egna 
förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator fram som mäter och kan ge 
svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur respektive mål uppnåtts. 
 

Målformuleringar med aktiviteter och mätetal dokumenteras i Mål- och resursplan. 
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2.4   Tidplan för budgetprocessen  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December-Januari 
Partierna diskuterar satsningar i budget för det år som börjar efter där nästa årsskifte. Exempelvis 
diskussion december 2019 om inriktning 2021. 
 
Ekonomikontoret förbereder inför budget-kickoff som ska hållas i februari. 
 
Februari 
I början av februari genomförs budget-kickoff där arbetsutskott, ordförande i respektive nämnd, 
fackliga representanter, samtliga förvaltningschefer samt styrelseordförande och VD i de 
kommunala bolagen deltar. Här presenterar kommunens ekonomichef en kommunövergripande 
intern och extern analys med aktuella händelser och tendenser som rör kommunkoncernens 
verksamheter. Under dagen diskuteras utmaningar och möjligheter för nämnder och bolag samt 
identifieras de områden som är gemensamma i kommunkoncernen.  
 
Tekniska ramar skickas ut efter budget-kickoff. När dessa ramar skickats ut ska verksamheterna 
jobba med att ta fram underlag för förslag till politiska prioriteringar. Förslag till politiska 
prioriteringar ska innehålla prioriterade verksamheter där den totala kostnaden framgår. 
 
Gemensamma planeringsförutsättningar färdigställs och beslutas av kommunfullmäktige och 
delges alla nämnder och bolag. 
 
Mars 
Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas 
och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden. 
 

Verksamhetsuppföljning 
januari-augusti. 

Partierna diskuterar satsningar i budget 
för där nästa årsskifte. 

Budget-kickoff där intern & extern analys 
presenteras. Efter budget-kickoff skickas 
tekniska ramar ut. Verksamheterna tar fram 
förslag på politiska prioriteringar. 

Politiska diskussioner om budget och 
mål.  Respektive nämnd beslutar om 
förslag till politiska prioriteringar som 
går vidare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 

Budgetdag där kommunstyrelsens 
arbetsutskotts utkast på kommande års 
Mål- och resursplan presenteras. Efter 
budgetdagen görs eventuella 
omprioriteringar i budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till 
övergripande Mål- och resursplan. Budgetplan 
för bolagskoncernen anmäls av AKAB till 
kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande Mål- och 
resursplan med utdebitering samt fastställer långsiktig 
investeringsbudget. 

Nov-Dec 
Respektive nämnd och styrelse tar 
beslut om sin internbudget. 
Verksamheterna lägger in 
internbudgeten för kommande år i 
ekonomisystemet. 
 

Juli-Nov 
Nämnderna reviderar sina egna Mål- och 
resursplaner utifrån den övergripande 
planen. 

https://www.linkedin.com/company/arvidsjaurs-kommun
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Respektive nämnd beslutar i mars om förslag till politiska prioriteringar som går vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
April 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram ett utkast på kommande års Mål- och resursplan till 
budgetdagen som hålls i april. På budgetdagen deltar samma personer som på budget-kickoffen. 
Mål-och resursplanen ska bland annat innehålla teknisk budgetram och förslag till politiska 
prioriteringar som tillsammans utgör total driftbudget för respektive nämnd. Utöver detta skall 
mål- och resursplanen innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym-och 
prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar, förslag på mål 
och investeringsbudget för de kommande fyra åren. 
 
Efter budgetdagen görs eventuella omprioriteringar i de politiska prioriteringarna. 
 
Maj 
I maj bereder respektive nämnd eventuellt förändrade politiska prioriteringar i budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till en övergripande Mål- och resursplan med mål och 
ekonomiska ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag i den totala driftsbudgeten. Budgetplan för bolagskoncernen anmäls av AKAB till 
kommunfullmäktige. 
 
Eventuell justering av den tekniska ramen till följd av nya prislappar (prislappsmodellen) görs i 
maj. 
 
Juni 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering för det 
kommande året, utifrån kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställer 
investeringsbudget för två år efter innevarande år samt antar investeringsplan för därpå följande 
tre år. 
 
Juli-november 
Utifrån den övergripande Mål och resursplanen reviderar nämnderna och styrelserna tillsammans 
med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner. 

 
November-december 
Respektive nämnd och styrelse tar beslut om sin internbudget, dvs. fördelningen av de pengar 
man blivit tilldelad i budgeten. 
 
I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras i 
undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att faktorer, som t ex 
förändrat skatteunderlag, valår, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar som 
påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. 
 
Verksamheterna lägger i slutet av året in internbudgeten för kommande år i ekonomisystemet. 

3.  ANSVARSFÖRDELNING 
 

3.1 Utgångspunkter 

Styrprinciperna utgår ifrån kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige de 
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finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska 
hushållning. Från och med 2021 har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska budgetera 
efter den så kallade prislappsmodellen som SKL har arbetat fram. 
 

Styrprinciperna gäller som yttre ram för kommunens verksamhet. Därutöver förutsätts enskilda 
nämnder och styrelser ange specifika krav utifrån sitt produktionsansvar.  
Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen 
regleras ytterst av: 

• Kommunallagen     • Aktiebolagslagen     • Kommunala bokförings- och redovisningslagen 
• Bokföringslagen     • Årsredovisningslagen 

 

 
Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från exempelvis 
Sveriges kommuner och landsting och Rådet för kommunal redovisning.  

 
Utöver detta styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och regler, t.ex. inom områden 
som socialtjänst, skola, energi- och miljö, m.m. Nämnder och styrelser förutsätts inte bara följa 
kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav utan förutsätts också följa alla de lagar och regler 
som påverkar verksamheten. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning.  
En viktig grundprincip i Arvidsjaurs kommun är decentralisering av ekonomiskt ansvar. 
 
Om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget är nämnden skyldig 
att vidta åtgärder omgående. Ansvaret för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet att nå 
anvisad budgetnivå vilar på respektive förvaltningschef. Om nämnden finner att dessa åtgärder 
står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige pröva dessa 
åtgärder.  
 

3.2 Våra olika roller 

En viktig nyckel för att styrningen och uppföljningen ska fungera optimalt är en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Arvidsjaurs kommun tillämpar en decentraliserad 
styrning, vilket innebär att politikerna har delegerat ansvaret för hur den löpande verksamheten 
ska drivas. För att den decentraliserade styrningen ska fungera och för att det inte ska bli 
funderingar kring vem det är som ska besluta om är uppdelningen som nedan. 
 
Den politiska nivån ska arbeta utifrån frågeställningarna vad det är som ska uppnås och när i tiden 
det ska ske. Politiken ansvarar därmed för att sätta upp mål för verksamheten, såväl 
kommunövergripande som på nämndnivå och bolagsnivå. Verksamheten får sitt uppdrag genom 
mål- och resursplanen. Den talar om vad det är politikerna vill uppnå. Verksamheten svarar upp 
mot mål- och resursplanen genom att i verksamhetsplanen beskriva hur uppdraget kommer att 
utföras samt av vem.  
 

3.3 Ansvar och befogenheter 

Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa 
regleras i nämndernas reglementen och förvaltningarnas delegationsordningar.  
 

Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder och övrig 
verksamhet. Den centrala styrningen gentemot nämnderna sker genom att fullmäktige antar 
budget som innehåller de mål som skall uppnås under anslagsperioden.  
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Utifrån fastställd budget får kommunfullmäktige uppföljning av verksamhet och ekonomi under 
budgetåret i form av delårsbokslut och årsbokslut.  
Omdisponering av skattemedel mellan nämnderna ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. Detta görs genom att 
kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet genom planering 
och uppföljning samt samordning av kommunkoncernens verksamheter för optimalt 
resursnyttjande. 
 

Kommunstyrelsen skall begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner 
nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Kommunstyrelsen skall särskilt följa upp 
sambandet måluppfyllelse och ekonomi. Om beslutade verksamhets- och ekonomiska mål inte 
uppnås skall kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att komma 
tillrätta med obalansen.  
 

Kommunstyrelsen skall i sitt lednings- och utvecklingsarbete även utveckla principer för ledning 
och styrning av kommunen för att på sätt öka nyttan av de skattemedel som ställs till kommunens 
förfogande.  
 

Kommunstyrelsen kan utge anvisningar för de områden som är upptagna i detta dokument.  
I kommunstyrelsens uppdrag ingår vad avser de kommunala bolagen att;  

- Utöva fortlöpande uppsikt över bolagens verksamhet 

- Årligen pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med kommunalt ändamål och kommunala 
befogenheter. 

- Ha en beredande funktion i ärenden som berör bolagen och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut 

 
Moderbolagets funktion 

Moderbolaget Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska fullgöra kommunens ägarfunktion avseende 
styrning och kontroll av dotterbolagen. Här ingår följande 

- Vara ett samordningsorgan för kommunala bolagsfrågor 

- Utforma ekonomiska krav för dotterbolagen 

- Utse bolagsstämmoombud till dotterbolagen samt utforma tillhörande ombudsinstruktion. 

- Fastställa koncernbudget för det närmaste räkenskapsåret. 

- Planera och samordna bolagens bokslut på ett för koncernen så fördelaktigt sätt som möjligt. 

- Hålla sig väl informerad och tillse att dess dotterföretag fullföljer sina respektive uppgifter. 

- Bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen ändring av respektive dotterföretags 
bolagsordning och ägardirektiv. 

- Samråda med kommunstyrelsen om kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas 
 

Nämndernas ansvar  

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fast-
ställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar 
för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid konflikt 
mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens 
omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfullmäktige uppsatta målen, skall nämnden i 
första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram 
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och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
Nämnden skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
rubrikerna 6, 7 och 8 i detta dokument. Härutöver kan kommunstyrelsen inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat.  
 

Bolagsstyrelser ansvar 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fastställda 
mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. 
 

Om de uppsatta målen enligt ägardirektiv inte är möjliga att uppnå skall styrelsen i första hand 
vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom bolaget och om det inte är möjligt 
anmäla till moderbolaget (Arvidsjaur kommunföretag AB) som hos kommunfullmäktige 
aktualiserar behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten.  
 
Styrelsen skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
rubrikerna 6, 7 och 8 i detta dokument. Härutöver kan moderbolaget inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat. AKAB rapporterar därutöver vid delårsrapport och 
bokslut till kommunstyrelsen angående aktuellt läge i bolagskoncernen. 
 
VD:s ansvar 

VD skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige, stämmo- och styrelsebeslut 
övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt: 
 

 fortlöpande informera styrelse, moderbolag och anställda om bolagets verksamhet, utveckling 
och ekonomi,  

 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-
skrivningar etc. är väl kända i bolaget samt att de efterföljes,  

 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter 
vidtaga erforderliga åtgärder.  

 

Förvaltningschefernas ansvar 

Förvaltningscheferna skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige- och nämnds 
beslut övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt 
 

 svara för att förvaltningens verksamhetsenheter bedriver sina uppgifter inom ramen för fattade 
beslut och ekonomiska ramar,  

 har budgetansvar för sin förvaltning, 

 om budgetavvikelser befaras, tillse att lämpliga åtgärder vidtages samt rapportera och vid 
behov av mer omfattande åtgärder lämna förslag om detta till nämnden,  

 ta initiativ till fortlöpande utveckling av verksamheter inom nämndens ansvarsområde samt 
lämna förslag till förändringar,  

 fortlöpande informera nämnd, budgetansvariga och övriga anställda om nämndens 
verksamhet, utveckling och ekonomi,  

 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-
skrivningar etc. är väl kända i förvaltningen samt att de efterföljes,  

 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter 
vidtaga erforderliga åtgärder.  
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Budgetansvarigas ansvar 

Budgetansvarig utses av nämnd eller förvaltningschef genom delegation och ansvarar för tilldelad 
budget, och av nämnd eller förvaltningschef annan delegerad beslutanderätt, samt; 
 

 verkställa inköp och utföra övriga åtgärder för verksamhetens genomförande, 

 fortlöpande söka förbättra och effektivisera verksamheten, 

 om budgetavvikelse befaras för helår vidtaga lämpliga åtgärder samt rapportera till 
förvaltningschef,  

 upprätta detaljbudget avseende eget ansvarsområde, 

 uppföljning och kontroll av verksamheten inklusive attestering av fakturor,  

 löpande under budgetåret rapportera och informera om verksamhetens ekonomi och 
genomförande, 

 upprätta helårsprognos för ansvarsområdets resultat i samband med budgetuppföljning och 
delårsbokslut, 

 kommunens regelverk som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc. 
efterföljes. 

 

4.  BUDGET OCH PLAN MED MÅL 
 
Budgetens innehåll regleras i Kommunallagen 11 kap §§ 5-7 och budgetprocessen regleras i 
Kommunallagen 11 kap §§ 8-11. Utöver detta gäller för Arvidsjaurs kommun reglerna i detta 
dokument.  
 

4.1 Analys 

Kommunens ekonomiavdelning sammanställer gemensamma planeringsförutsättningar som antas 
av kommunfullmäktige. 
 

En gemensam befolkningsprognos ligger till grund för samtliga nämnders planering. Nämnder 
och bolag skall tillföra en in- och omvärldsanalys som bidrar till kommunens gemensamma analys 
av framtiden. 
 

Planeringsförutsättningar beskriver vilka förutsättningar Arvidsjaurs kommun har för att kunna 
svara upp mot behov och krav de närmaste åren med utgångspunkt från bland annat senaste 
årsredovisning, innevarande års mål- och resursplan och förväntad utveckling.  
 

4.2 Mål 

Fullmäktiges övergripande mål beskriver den framtida önskade bilden av Arvidsjaur som kommun 
att leva och verka i, och utarbetas av kommunfullmäktige utsett organ.  
 
Kommunfullmäktige fastställer i juni varje år kommunens Mål- och resursplan för nästa 
kalenderår med plan för påföljande tre år. I slutet av november kan kommunens Mål- och 
resursplan omprövas. En omprövning ska endast göras i undantagsfall. Motiv till en sådan 
omprövning är förändringar till följd av att faktorer, som t ex förändrat skatteunderlag, valår, 
ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och förordningar som påverkar kommunen så mycket 
att en omprövning blir nödvändig. 
 

Kommunstyrelsens bereder och utarbetar förslag till mål och resursplan till kommunfullmäktige. 
Som stöd för förslaget ska ligga förslag från respektive facknämnd. AKAB bereder och utarbetar 
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förslag till plan för koncernen med stöd av förslag från i koncernen ingående bolag. Mål- och 
resursplan ska innehålla en presentation av ekonomi, mål, verksamhet och investeringar för 
respektive år.  
 

Kommunfullmäktige fastställer i Mål och resursplan övergripande mål, finansiella mål (god 
ekonomisk hushållning), skattemedel till respektive nämnd (nettoram), investeringar samt beslutar 
om förändringar av taxor/avgifter som nämnd eller bolag inte har bemyndigande att besluta om. 
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och 
investeringsbudget i samband med att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan. 
 

De begrepp och termer som används i mål och resursplan ska överensstämma med de begrepp 
och termer som används i årsredovisningen och delårsrapporter.  
 

Varje nämnd ska fastställa sin Mål- och resursplan för nästa kalenderår senast före december 
månads utgång. Till samma tidpunkt har förvaltningen tagit fram sina verksamhetsplaner. 
 
I verksamhetsplanen: 

 Uppdraget från fullmäktige 

 Mål och riktlinjer för verksamheten  

 Ramarna i nämnden fördelas i en internbudget per budgetansvarig 

 Driftsbudget uppställt på samma sätt som vid uppföljning med summering av 
personalkostnader, verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter. 

 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten, jämförelse med andra kommuner) 
 

En detaljbudget utarbetas på varje förvaltning utifrån nämndens fastställda internbudget för införande i 
ekonomisystemet. 
 

4.3 Driftbudget 

Varje nämnd ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Avvikelser ska 
i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.  
Mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma 
verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.  
Ingen nämnd har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut från kommunfullmäktige 
 
Resursfördelningen gäller som nettoram, det vill säga kostnader minus intäkter. Nämnd kan öka 
eller minska sin bruttoomslutning, så länge nettoramen hålls. Om medelstilldelningen visar sig 
otillräcklig skall nämnden i första hand undersöka förutsättningar att disponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand - hos kommunfullmäktige - 
aktualisera behovet av att ändra målen för verksamheten.  

 

4.4 Omdisponeringar 

Nämnd beslutar om omdisponeringar av skattemedel inom nämndens ansvarsområde. 
Omdisponering får inte leda till att av kommunfullmäktige beslutad mål eller verksamhets-
inriktning förändras eller äventyras. Vid omdisponeringar måste nämnd eller den organisatoriska 
nivå som nämnden delegerat rätten till, klarlägga konsekvenserna av omdisponeringen i fråga för 
berörda verksamheter.  
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5. Investeringar 
 

5.1 Grundregler för investeringar 

Kommunfullmäktige fastställer i mål- och resursplan ramar och investeringsbudget för 
nämnderna. 
 
Som underlag för ett beslut i en nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera 
och dokumentera: 
 

 Behovet av investeringen 

 Alternativ som undersökts för att täcka behovet 

 Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 

 Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 

 Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet 
 
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut, uppföljning 
och redovisning av investeringsprojekt. Investeringar för taxefinansierad verksamhet fastställs 
separat i investeringsbudget. 
 
Som investering räknas för kommunförvaltningen objekt över ett halvt prisbasbelopp och med en 
nyttjandeperiod som överstiger tre år. Båda dessa kriterier måste uppfyllas.  
 
Innan extern leasing eller upplåning sker ska möjligheter till intern finansiering undersökas hos 
ekonomikontoret. 
 
I ägardirektiv för i Arvidsjaurs kommunkoncern ingående bolag, som kommunfullmäktige 
fastställer, åläggs dotterbolag i AKAB rapportera till moderbolaget innan beslut fattas om vissa 
investeringar. Moderbolaget rapporterar i sin tur till kommunfullmäktige. 

 

5.1.1 Definitioner 

Investeringar är utgifter som leder till framtida ekonomiska fördelar i form av intäkter eller 
kostnadsbesparingar, alternativt framtida servicepotential i form av kommunal måluppfyllelse. Det 
finns olika typer av investeringar beroende på vilken typ av tillgång utgiften resulterar i: 
 

 Reala investeringar – investeringar i fysiska tillgångar som infrastruktur, byggnader, maskiner 
och inventarier 

 Finansiella investeringar – investeringar i värdepapper av olika slag 

 Immateriella investeringar – investeringar i nyttjanderätter, patent etc 
 
Man skiljer även på om en investering innebär nyinvestering, om den är en 
ersättningsinvestering/komponentbyte samt om den är förvärvad eller egentillverkad. 
 
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering ska 
tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivas av under nyttjandetiden. En nedre 
gräns finns för definitionen av anläggningstillgång och därmed vad som ska hamna i 
investeringsbudgeten: 
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Dessutom ska följande förutsättningar uppfyllas: 

Kommunen ska ha kontroll över tillgången, och det ska vara sannolikt att den medför 
ekonomiska fördelar eller att den höjer servicenivån i framtiden. I kommunal verksamhet innebär 
det att tillgången bidrar till att uppfylla fastställda mål. 
 
Så kallade klumpanslag per nämnd kan tillåtas för tvingande akuta behov. LOU måste ändå följas.  
 
Reparation och underhåll, dvs. åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska 
och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs och är inte att betrakta 
som en investering. 
 
Kommunen arbetar enligt komponentavskrivningsmetoden. Detta innebär att 
utbyten/reinvesteringar skall betraktas som investeringar. I samband med detta utrangeras den 
utbytta komponenten/anläggningstillgången. 

 

5.1.1.1 Anskaffningsvärde 

I anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång ska utöver inköpspriset, utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet räknas in. I anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång 
ska, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig 
andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in. 

 

5.1.1.2 Investeringsbidrag 

Investeringsbidrag ska inte reducera anläggningstillgångarnas värde utan redovisas som 
förutbetald intäkt. Investeringsbidrag avskrivs i samma takt som kostnaderna för tillgången. 
 

5.1.2 Avskrivning 

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna 
period. Avskrivningen används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över 
tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för 
respektive redovisningsperiod. Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive 
tillgång.  
 
Linjär avskrivning används, vilket betyder att samma belopp avskrivs varje år. Varje avgränsat 
anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte förekomma. En 
uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras från 
den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden efter 
det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i balansräkningen och 
det är endast pågående projekt som kan bli föremål för överföring av investeringsmedel till 
kommande år. 
 

5.1.3 Nedskrivning 

Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde ska tillgången skrivas ned till 
detta lägre värde om värdenedgången antas vara bestående. En nedskrivning ska avse oförutsedda 
och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning 
eller utrangering. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. 
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5.2 Gränsdragning mellan investering och underhåll 

Med reparation och underhåll avses åtgärder som syftar till att bibehålla en anläggningstillgång i 
dess ursprungliga skick. Hit räknas även ändringsarbeten avseende inredning, till exempel vid 
ändrat användningsområde för en lokal. Byte av komponent betraktas som en investering där den 
utbytta komponenten utrangeras. Reparation och underhåll bokförs som en kostnad det år 
åtgärden utförs. 
 

5.3 Avyttring av anläggningstillgångar 

5.3.1 Lös egendom 

Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. Följande gäller: 
 

 Egendomen ska lämnas ut på anbudsförfarande 

 Egendomen annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia 

 Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i annat fall lämnas egendomen 
för erforderligt omhändertagande (återvinning, bilskrot etc.). 

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

 
Realisationsvinst eller – förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av respektive 
förvaltning om inte politiskt beslut säger annat. 
 
I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde. 
 
Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för sådant beslut ska vara 
att varan inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar 
marknadsvärde. 
 
All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens ekonomifunktion. 
Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller 
marknadsprissättning. 

 

5.3.2 Fast egendom 

All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

5.4 Investeringsbudget 

Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla 
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och 
avgiftsfinansierade investeringar. 
 

5.4.1 Kategorier av investeringar 

5.4.1.1 Skattefinansierade investeringar 

Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader ska finansieras 
av skattemedel. 
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Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen. 
En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, vilket då 
kan vara en anledning till att prioritera denna investering före andra. 

 

5.4.1.2 Avgiftsfinansierade investeringar 

Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens 
avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den 
totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen. 
 

5.4.2 Ansvarsfördelning 

Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den 
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av 
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för 
kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade 
avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. 
 
Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra 
effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt 
ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. 
För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen efter 
beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna 
ifråga. 
 
Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

5.5 Investeringsprocess 

Fullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, där värdet för det enskilda 
investeringsprojektet, inte överstiger 5 Mkr, t.ex. inventarier, komponentbyten, gator och VA. 
Dessa mindre projekt har en förenklad hantering där inte lika mycket dokumentation inför budget 
och efterkalkyl krävs. I bokföringen ska dock respektive projekt ha ett eget projektnummer för att 
kunna avskrivas separat. 
 
Enskilda större projekt över den beloppsgränsen binder fullmäktige anslaget för det enskilda 
projektet. Finansiering kan i vissa fall ske över flera år i planperioden. Dessa projekt ska bokföras 
som pågående arbeten och negativa eller positiva budgetavvikelser kommer att överföras till 
kommande års investeringsbudget. 
 
Större projekt har högre krav på dokumentation och uppföljning, men delar av nedanstående 
behöver också dokumenteras för de mindre projekten. 
 
Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun innehåller fem delmoment. 
1. Behov 
2. Utredning/Beredning 
3. Beslut 
4. Genomförande 
5. Uppföljning 
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5.5.1 Behov 

Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen 
gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning i 
kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, ge utrymme för 
upphandling samt för att skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara 
nödvändiga. 
 
Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en 
investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar.  Ibland 
måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav.  Eftersom investeringsbesluten är 
av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade. 
 

5.5.2 Utredning/Beredning 

5.5.2.1 Utredning 

Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom 
detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokumenterat ärende och kommande 
beslut blir betydligt enklare att följa upp. Större investeringar, oavsett om det är ny- eller 
reinvestering ska hanteras på samma sätt.  
 
Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: 
• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning 
• Kategori, status och prioritet (miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav) 
• Motiv till investeringen 
• Investeringsbelopp samt bedömd livslängd och tidpunkt för reinvestering 
• Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl 

med tillhörande analys 
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter 
• Eventuella engångseffekter 
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering 
 
Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om 
verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. Här ska också 
inräknas tid för upphandlingsarbetet. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig 
tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, 
omflyttningar och konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor 
utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer. 
 
Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter 
inför framtida investeringar. Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande 
5 000 000 10 Mkr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med 
begäran om investeringstillstånd.  
 

5.5.2.2 Investeringsplaner  

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör 
underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara 
baserad på den investeringsram som fastställts i de finansiella målen för kommunen.  
 
Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med 
styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor. Verksamheterna ansvarar för sin investeringsbudget. 
Kommunchefen har en samordnande roll mot nämnder och verksamheter.  
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Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens 
fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning. Innan samråd är fört får en investering inte 
upptas i investeringsbudgeten. 
 

5.5.2.3 Resultatpåverkan 

I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas 
fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till 
investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller 
sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet m.m. 
 

5.5.3 Beslut 

Till varje investering ska finnas ett komplett beslutsunderlag. Respektive nämnds investeringsplan 
översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beslut i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 
 
Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade på fullständiga 
underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas ändring av 
investeringsbudget av kommunfullmäktige. 
 

5.5.3.1 Projekteringstillstånd 

För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga 10 Mkr, krävs kommunstyrelsens 
godkännande innan projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all skattefinansierad som 
avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet förutsätter 
att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de projekteringskostnader som 
uppstår om investeringen inte blir av. 

 

5.5.4 Genomförande 

Om offererat pris överstiger beslutad investeringsbudget för objektet skall frågan om 
tilläggsbudget hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Verkställande av inköp får då inte 
ske innan kommunfullmäktige har beslutat i frågan. 
 
Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

5.5.4.1. Investering på annans anläggning 

Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan redovisas 
som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till kontraktstidens längd. 
Är hyresförhållandet kortare än fem år redovisas åtgärden som underhåll. 
 

5.5.5 Uppföljning 

Investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt anvisningar 
för uppföljning. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, 
och kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse. Överskott på 
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ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt utan 
politiskt beslut. 
 

5.5.5.1 Avvikelser mot budget 

Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger 
eller kan befaras, ska anmälan skickas till berörd nämnd och vid behov till kommunstyrelsen 
Nämnden kan inom ramanslaget omprioritera investeringsobjekt. I samband med att en större 
investering, över 10 Mkr avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska delarna följs upp 
och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att uppföljning och 
återrapportering av samtliga större investeringsprojekt görs.  
 

5.6 Överföring av investeringsmedel 

Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte, men det förutsätter att de är redovisade 
som pågående projekt. De investeringsmedel som inte använts för detta projekt kan 
budgetmässigt föras över till nästkommande år och då tydligt särredovisade. Samma gäller projekt 
som har en tilltänkt investeringstid över flera år.  
 
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina 
investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av 
kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring av 
investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av 
avslutade investeringar ingå. Övriga kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag förs inte 
över. 
 

5.7 Redovisning av investeringsbudget 

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. 
Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när internbudgeten fastställs. Av denna 
skall även framgå, respektive projekts årsbelopp samt totalbelopp för fleråriga investeringar. Dessa 
uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet. 
 
I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt projekt 
ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten. 

 

5.8 Investering hos bolag 

Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden. Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt ska redovisas till kommunfullmäktige innan de påbörjas. 
Tillämpningen av detta framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 
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6.  UPPFÖLJNING & PROGNOS 
 

6.1 Månatliga rapporter 

Respektive förvaltning ska minst sju gånger per år överlämna budgetuppföljning till 
nämndsledamöter och ekonomiavdelningen. En av uppföljningarna är delårsrapporten. 
 
Budgetuppföljningen ska innehålla: 
 

 Jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period föregående år. 

 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall.  

 Prognostiserat utfall för året 

 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och prognostiserat utfall för året samt 
åtgärdsplan vid negativa avvikelser. 

 
Till kommunstyrelsen redovisas vid deras sammanträden kommunens samlade budgetuppföljning. 

 

I följande tabell visas de prognosmetoder som verksamheterna bör använda i första hand vid 
prognosarbetet. Avvikelser från metoden ska i prognosen motiveras och förklaras med händelser 
som behöver tas hänsyn till. 

 
Poster Prognosmetod Kommentar 

Intäkter     

Taxor och avgifter R12/tolftedelsmetoden   

Hyror och arrenden R12/tolftedelsmetoden   

Driftbidrag från stat och EU aktualitetsmetoden/ 
tolftedelsmetoden 

Metoderna fungerar endast om driftbidragen är 
kända och rätt periodiserade. 

Övriga intäkter R12/tolftedelsmetoden   

Kostnader     

Köp av huvudverksamhet R12 Fungerar om kostnaderna är ungefär samma 
från år till år. 

Köp av inventarier och material R12 Vid stora variationer mellan åren måste hänsyn 
tas till detta.  

Personalkostnader R12/tolftedelsmetoden R12 fungerar om det inte sker stora 
besparingar på personal från ett år till nästa. 
Tolftedelsmetoden fungerar inte för BUN:s 
verksamheter.  

Lokalkostnader och hyror R12/aktualitetsmetoden/ 
tolftedelsmetoden 

Vid hyreshöjningar eller avtalsförändringar 
fungerar aktualitetsmetoden eller 
tolftedelsmetoden bättre.  

Leasing Tolftedelsmetoden Hänsyn måste tas till eventuella kända framtida 
förändringar. 

Tjänsteköp R12 Fungerar om tjänsteköpen är återkommande.  

 
R12-metoden eller ”rullande 12” innebär att man summerar de senaste tolv månadernas utfall 
och låter summan utgöra prognos. Exempelvis: augustis prognos för helåret utgörs av utfallen 
från september 2018 till augusti 2019. Det innebär att årets kommande sista fyra månader 
beräknas få samma utfall som de hade i fjol. Metoden fungerar bra på poster och i verksamheter 
som är lika över tiden. 
 
Tolftedelsmetoden innebär att man delar utfallet för perioden med antalet månader som gått 
och sedan multiplicerar med 12 månader för att få prognosen för helåret.  
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Aktualitetsmetoden innebär att man till utfallet adderar sista månadens utfall gånger kvarvarande 
antal månader. Metoden passar bäst på poster och i verksamheter som genomgår förändringar. 

 

6.2 Delårsrapporter till kommunfullmäktige 

Enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen ska kommunerna upprätta en 
delårsrapport minst en gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Arvidsjaurs kommun upprättar delårsrapport för perioden januari-augusti. 
 
Kommunstyrelsen ska senast i oktober överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. 
Delårsrapporten ska bestå av: 
 

 Resultaträkning 

 Balansräkning  

 Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person (augusti) 

 Prognos över förväntat helårsresultat per nämnd och bolag  

 Uppföljning av verksamhetsmål  
 

De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i årsredovisningen. 
 

Delårsrapporten ska i övrigt innehålla en översikt liknande årsredovisningens förvaltnings-
berättelse men inte lika omfattande. Informationen ska omfatta förhållanden och händelser som 
bedöms viktiga för att som intressent kunna analysera kommunens och kommunkoncernens 
resultat och ställning.  
 

Ekonomiavdelningen bereder och upprättar förslag till delårsrapport för kommunfullmäktige. 
Förslaget ska bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga 
organisationer som ska ingå i den sammanställda redovisningen.  
  

Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna en delårsrapport med helårsprognos 
innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för delårsrapporten.  
 

Ekonomiavdelningen upprättar tekniska anvisningar för delårsrapporten.  
  

Särskilda tilläggsanslag för innevarande kalenderår fastställs vid behov i kommunfullmäktige i 
samband med behandling av delårsrapporterna.  
 

6.2.1 Delårsrapporter till nämnder 

De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i Verksamhetsplanen: 
 

 Uppföljning av mål för verksamheten  

 Uppföljning av driftsbudget uppställt med summering av personalkostnader, 
verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter. 

 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten) 

 Verksamhetsberättelse med rubrikerna: Ekonomi, Verksamhet, Händelser av betydelse, 
Personal och Framtid 
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6.2.2 Delårsrapporter i Arvidsjaur Kommunföretag AB  

Efter andra tertialet ska AKAB överlämna till kommunstyrelsen en måluppföljning och 
ekonomisk rapport för AKAB och dess dotterbolag.  
 

Rapporten ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och prognos över 
det ekonomiska utfallet till slutet av räkenskapsåret samt kommentarer.  
 

7.  ÅRSREDOVISNING 
 

Syftet med kommunens redovisning sammanfattas i följande punkter:  
 

 Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet  

 Tillgodose externa och interna intressenters information om kommunens ställning och resultat  
 

Kommunstyrelsen ska senast i mars månad överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.  
Ekonomiavdelningen upprättar förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen. Förslaget ska 
bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga organisationer som 
ska ingå i den sammanställda redovisningen. Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna 
en årsredovisningsrapport innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för 
årsredovisningen som ekonomiavdelningen upprättar.  
 

Den årsredovisningsrapport som förvaltningar och bolag lämnar ska innehålla en sammanfattning 
av det ekonomiska utfallet, verksamhet (inkl. måluppfyllelse) och investeringar för det aktuella 
året. 
 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att årsredovisningsrapporterna sammanfattas genom 
upprättandet av en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av:  

 Förvaltningsberättelse  

 Resultaträkning  

 Balansräkning  

 Finansieringsanalys  

 Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person  

 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över kommunens och bolagens utveckling för 
det enskilda året men även över tiden. I förvaltningsberättelsen jämförs det ekonomiska utfallet 
för verksamhetsåret med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och en 
finansieringsanalys.  
 

8.  INTERN KONTROLL 
 

8.1 Syfte med internkontroll 

Internkontroll syftar till att säkerställa att kommunkoncernen har ett tillfredsställande system för 
styrning, ledning och uppföljning samt att ledningssystemet används. Ledningssystemet ska vara 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens ändamålsenlighet och att den 
bedrivs effektivt.  
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Den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande 
internkontrollmål uppnås: 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och rapportering om verksamheten 

- Säkerställa att lagar, författningar, bestämmelse och överenskommelser efterlevs 

- Kommunfullmäktiges mål, anvisningar och instruktioner följs med tillräcklig kvalitet 
 

8.2 Definitioner 

I reglementet avses med: 
 

Intern kontroll Intern  = tillämpas anpassat på alla nivåer.  
Kontroll = betyder här att behärska de faktorer som 
påverkar verksamheten. 
 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet 

Ändamålsenligt är att ha väl utformad kontroll över 
måluppfyllelse och kvalitet samt att fattade beslut 
verkställs och följer fullmäktiges mål, beslut och 
riktlinjer. Kostnadseffektivt innebär god ekonomisk 
hushållning inom tilldelade resurser. 
 

Tillförlitlig ekonomisk rapportering 
och rapportering om verksamheten 

Att kommunstyrelsen och nämnderna samt de 
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt 
bokföring samt ge en relevant, rättvisande och tillräcklig 
information om verksamhetens resultat. 
 

Säkerställa att lagar, författningar, 
bestämmelse och överenskommelser 
efterlevs 

Innebär kännedom om och efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och avtal så att krav och mål som 
gäller uppfylls. 
 

Kommunfullmäktiges mål, 
anvisningar och instruktioner följs 
med tillräcklig kvalitet 

Innebär kännedom om och följsamhet av kommunens 
interna regelverk, policys mm. Med tillräcklig kvalitet 
menas att verksamheten uppfyller de krav och mål som 
regelverken syftar till.  
 

Effektivitet i intern kontroll Styrelsen och nämnder vet med rimlig säkerhet  
- i hur hög grad den egna organisationen uppnår 
målsättningar,  
- i hur hög grad verksamheten efterlever lagar och 

förordningar.  
- i hur hög grad verksamheten drivs på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt, 
- att rapporters innehåll är tillförlitligt och har 

omfattning är enl. regelverk och lagar. 
 

8.3 Tillämpning och organisation av internkontroll 

Att sätta kontrollmål är en viktig del av ledningsprocessen. För att få en god intern kontroll krävs 
inledningsvis en riskanalys där det framgår vilka riskerna är mot att fullgöra verksamheten på det 
sätt som avsetts. Nästa steg är att värdera riskerna med avseende på sannolikhet och konsekvens, 
så att undersökningar och uppföljning sätts in där sårbarheten är som störst. All personal i 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna                                                24(25) 
 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

  
organisationen ska förstå ansvaret rörande intern styrning och kontroll samt dess betydelse i 
relation till risker och målsättningar. För detta krävs relevant information och kommunikation. 
Valda kontrollaktiviteter syftar bl.a. till att förebygga, upptäcka och åtgärda. En kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering säkrar att ledningssystemet hålls igång och förbättras. 
 

8.3.1 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns tillräckliga och 
fungerande rutiner för intern kontroll i kommunkoncernen. I detta ansvar ligger att en 
organisation kring intern kontroll upprättas och att ett systematiskt förbättringsarbete årligen 
genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt 
över den interna kontrollen innebär rätt till att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden och 
om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. Nämnden och bolagen  ska 
upprätta en årlig eller flerårig plan för uppföljning av den interna kontrollen och genomföra 
relevanta kontrollåtgärder. Därefter ska rapportering ske till kommunstyrelsen, en gång per år 
under hösten så att det hinner till kommunstyrelsens novembersammanträde.  
 
- Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll samt i de fall förbättringar behövs ta initiativ 
till sådana. 

- Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, detta görs i 
anslutning till delårsrapport och årsredovisningen. 

- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

- Kommunstyrelsen ansvarar för styrelsens egen interna kontroll enligt nämndernas ansvar. 
 

8.3.2 Nämndernas ansvar 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 
I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna 
för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste 
finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara 
systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Den enskilda nämnden har därvid att besluta: 
– Om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
– Hur planering och rapportering av internkontroll ska gå till 
– Hur brister i och utvärdering av den interna kontrollen ska rapporteras och åtgärdas 
– Hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och 
styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. Nämnden skall i samband 
med delårsrapportens och årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 

8.3.3 Förvaltningschefens/resultatenhetschefens ansvar 

I praktiken är det de anställda i förvaltningen och verksamheten som lägger upp och utför den 
interna kontrollen. Utifrån nämndens ledningssystem ansvarar därför förvaltningschefen/ 
resultatenhetschefen för att relevanta rutiner, regler och anvisningar utformas för att upprätthålla 
en god intern kontroll i verksamheten. Dessa regler skall godkännas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen ska planera, leda och systematiskt undersöka, följa upp, utvärdera och 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna                                                25(25) 
 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

  
förbättra arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Förvaltningschefen 
är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Avvikelser 
mot den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden. Alla brister som hittas i 
internkontrollarbetet ska dokumenteras. 
 

8.3.4 Budget- verksamhetsansvarigas ansvar 

De verksamhetsansvariga på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 
anvisningar inom den interna kontrollen samt att informera övriga anställda om reglernas och 
anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till 
en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen skall rapporteras till närmaste överordnad. 
 

8.3.5 Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna rutiner och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister 
och fel ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. Avsikten med den interna kontrollen 
är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet 
med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta 
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärksammats. 
  

8.3.6 Intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för intern 
kontroll. Hur omfattande denna plan ska vara får diskuteras med utgångspunkt från att den ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att övergripande uppgifter löses effektivt och med 
önskvärd kvalitet. Skriftlig risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för planen. 
Internkontrollplanen bör minst innehålla: 
– Genomförd riskbedömning 
– Valda kontrollmål 
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen och rapportering 
– Till vem uppföljningen ska rapporteras 
– När rapportering ska ske 
 

8.3.7 Bolagsstyrelsens ansvar  

Bolagen har samma ansvar att upprätta internkontrollplan, kan också förekomma i annan skrift, 
exempelvis i ägardirektiv. 
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taxa för tillfälliga 

uthyrningar av 

Arvidsjaurs kommuns 

lokaler och anläggningar 

Au § Dnr 00161/2018 061 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 103 att anta Regler för 

uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-30 § 113 att återremittera en 
revidering av reglerna för översyn av hur Galaxen ska hyras ut med tider 

etc. samt frågan om att ej upplåta skolans lokaler till antidemokratiska 

sammanslutningar. 

Dokumentet har reviderats. Bland annat har vissa tydliggöranden lagts in, 

kommunens egna verksamheter getts företräde vid större utbildningar etc. 

samt att f.d. Galaxen har öppnats för uthyrning till allmänheten på helger. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-16 § 19 att nämndens 

lokaler ej ska upplåtas till religiösa och politiska organisationer och 

föreningar under icke lektionstid och under lov. Barn- och 

utbildningsnämndens beslut grundar sig på skollagens 1:a Kap 5-7 §§. 

Beslutet har skickats från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen inför revidering för att en notering om detta ska göras i 

reglerna. 

Det finns en svårighet i att definiera ”en antidemokratisk sammanslutning”. 

Speciellt för ansvariga uthyrare i samband med en tillfällig uthyrning. 

Någon speciell förteckning på antidemokratiska sammanslutningar finns ej 

att tillgå. Därutöver ska yttrandefriheten ytterst sällan begränsas. I och med 

barn- och utbildningsnämndens beslut borde den delen i 

kommunfullmäktiges återremiss till största delen inte längre vara aktuell.

Förslaget har varit på remiss hos samtliga förvaltningschefer. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Allmänna regler för tillfälliga uthyrningar av Arvidsjaurs kommuns

lokaler och anläggningar – inklusive taxa antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-30 § 103 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Kf 2018-10-30 § 113 Återremiss 

Ks § 182 2018-09-18 

Förslag till regler för uthyrning Tjänsteskrivelse Sara Persson 
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Tjänsteskrivelse angående Regler för uthyrning av allmänna lokaler i 
Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa  
Dnr 000161/2018 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för översyn av hur Galaxen 
ska hyras ut med tider ect. Samt frågan om att ej upplåta skolans lokaler till 
antidemokratiska sammanslutningar. 
 
En revidering av kommunens regler för uthyrning av kommunens lokaler har gjorts. 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige för ytterligare utredning. 
Kommunchefen har sedan gett fastighetskontoret i uppdrag att samordna 
revideringen av regler och taxa med berörda verksamheter. 
 

2. Galaxen samt demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler 
 
I före detta Galaxens lokaler finns idag möblemang, böcker och annan utrustning 
som ej anses lämpliga att hyras ut till allmänheten.  

 
Ett annat förslag är att hyra ut Glommérummet med tilhörande kök till privat 
uthyrning. Lokalen rymmer mellan 40-50 personer och anses vara lämpligt till 
barnkalas ect.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av Center motvåldsbejakande 
extremism (CVE) har nyligen publicerat en skrift för att beskriva de förutsättningar 
och principer som gäller enligt lag vid uthyrning och upplåtelse av kommunala 
lokaler.  
 
En grundprincip inom all offentlig verksamhet är att särbehandling inte får ske på 
grund av en enskilds personliga förhållanden, såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, 
ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller förmögenhet, om 
det inte finns ett rättsligt stöd för det. 
Yttrandefriheten får ytterst sällan begränsas. Yttrandefriheten får inte begränsas 
enbart på grund av skillnader i politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. 
Innan en kommunal verksamhet vägrar någon att hyra en lokal med hänvisning till 
ordning och säkerhet bör man göra en noggrann prövning av vilka ordningsproblem 
som kan befaras och vilka åtgärder som kan vidtas för att trygga ordningen. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2019-11-29 
 

Dnr 00161/2018 -051 
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Kommuner har ingen skyldighet att hyra ut eller på annat sätt upplåta sina lokaler, 
utan får själva bestämma i vilken utsträckning och för vilka ändamål det ska ske. 
För att kunna bestämma i vilka fall det inte ska ske, måste de villkor som ställs dock 
vara förenliga med objektivitets- och likabehandlingsprinciperna. 
 
Mötesfrihet, demonstrationsfrihet och yttrandefrihet innebär att alla har rätt att 
mötas och yttra sig fritt. Dessa friheter kan begränsas om det krävs av ordnings- 
eller säkerhetsskäl i specifika fall. Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern 
(JK) har dock påtalat att ordningshänsyn inte får åberopas som svepskäl för att 
hindra vissa sammankomster eller vissa organisationers verksamhet. Istället ska 
man i första hand försöka avhjälpa de ordnings- och säkerhetsproblem som kan 
uppkomma.  
Jag anser med hänvisning till ovanstående att vi således inte kan utesluta religiösa 
eller politiska föreningar att hyra skolans lokaler på kvällar helger om vi upplåter 
dem till andra. 
 

3. Vilka av kommunens lokaler kan hyras ut och till vem? 
Kommunen har en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och 
idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga, och det har länge funnits en ambition att 
kommunens lokaler ska upplåtas  när det är möjligt till idella föreningar och 
organisationer som en del av föreningsstödet. 
 
Nuläget: 
Medborgarhuset har lokaler som är alltid är tillgängliga att hyra. (Föreningsservice med 
sammanträdeslokaler, kök, cafeteria, rotundan och biosalong). 
Sporthallstider bokas företrädesvis säsongsvis och är utanför skoltid. 
Övriga tillfälliga uthyrning av kommunenes lokaler sker när ordinarie verksamhet så 
tillåter. Dvs oftast kvällar, helger, och lov. 
I befintliga regler framgår att kommunens lokaler kan upplåtas till föreningar men också 
till både kommersiell verksamhet och privatpersoner. Det är dock oftast olika taxa.  
 
De lokaler som emellanåt har hyrts ut är skollokaler (textilsal, hemkunskap, klassrum, 
aula). Matsalar i skolorna har tidigare varit populära att hyra för privata fester såväl som 
för föreningars matservering vid cuper, avslutningsfester mm. Köken som finns i 
anslutning till matsalarna hyrs dock inte längre ut med hänvisning till att det är svårt att 
klara hygienkraven samt att det är en komplicerad maskinpark som är dyr att reparera. 
Skolans matsalar anses inte heller lämpliga att hyra ut till tex fester och dylikt då ingen 
alkohol eller rökning är tillåten i lokalerna eller på skolgården. Denna typ av uthyrningar 
hänvisas numera till Medborgarhuset för bokning. 
 
Sporthallarna (på Badhuset och Camp Gielas) hyrs säsongvis av föreningar men ibland 
sker även timvis uthyrning till privatpersoner och kommersiell verksamhet.  
Ishallen nyttjas av hockeyn och ibland till evenemang (Lions marknad, hockeyns 
skridskodisco), samt av kommersiell verksamhet (t.ex företagsevent). 
 
Medborgarhuset har många olika delar vilka några är enbart till för uthyrning. T.ex. 
Medans kök och cafeteria, danslokalen Rotundan, föreningslokaler med konferensrum, 
pentry i källaren. Biografen brukar hyras ut men inte Biblioteket eller ungdomsgårdens 
lokaler. Skytteföreningen förfogar över skyttehallen. 
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Lokalerna på Vittjåkk och Prästberget hyrs inte längre ut till privatpersoner på grund av 
att det blev störande fester. Detta efter önskemål av socialtjänsten samt Polisen. 
 
Stockstugan på Gielas hyrs inte heller längre ut pga att den upplåts till campinggästerna. 
 
På Braxen har Hantverksföreningen en lokal i källaren som de förfogar över. 
 
Kommunhusets lokaler brukar inte upplåtas till annat än de sammankomster som 
arrangeras av kommunens organisationer eller kommunens politiska partier som sitter i 
fullmäktige. 
 
4. Ordningsregler, brandskydd 
Uthyrningarna är som beskrivit ovan av olika karaktär och vissa ordningregler kanske 
kan vara generella för alla typer av lokaler. T.ex. rökförbud, hantering av nycklar, 
skador, städning mm, men vissa typer av uthyrning t.ex. för fester eller andra 
arrangemang samt tillfälliga övernattningar kräver att vi som uthyrare och 
fastighetsägare har ett ansvar för brandskyddet. 
I ansvaret ligger att vi som ägare ska arbeta systematiskt med brandskyddet för att kunna 
överlämna en lokal med tillräckligt bra brandskydd till den som hyr. Hur brandskyddet i 
lokalerna är uppbyggt och vilket ansvar som hyresgästen har i brandskyddsarbetet 
behöver klargöras i dialog mellan den som hyr ut/upplåter och hyresgästerna. Detta är 
speciellt viktigt vid tillfällig uthyrning eftersom brandskyddet annars lätt glöms bort i 
sådana sammanhang. Varje verksamhet får komplettera med de ordningsregler som 
behövs för den specifika uthyrningen. 

 
5. Taxa för tillfälliga uthyrningar 
Föreningar har enligt reglerna inte behövt betala hyra, men att uthyrning som kräver 
extra personalinsatser ska debiteras faktisk timkostnad. Det har dock inte funnits någon 
fastställd timkostnad.  
 
Uthyrningarna skapar ofta en del extraarbete och kostnader. Det kan röra sig om att t.ex. 
i matsalar ta bort mjölk, bröd, bestick mm som annars kan stå framme eller i skolsalar ta 
bort dyrbar utrustning. Matsalarna städas bara på morgonen så de är inte städade på 
kvällarna/helgerna vilket innebär att hyresgästen i så fall själv måste städa den före, 
samt efter användning.  
Det måste också anordnas avsedda utrustade städskåp som hyresgästen kan använda 
eftersom det inte går använda centrala städets utrustning av hygienskäl. Ibland måste 
ventilationens gångtider behöva ändras. 
 
Ett återkommande problem är att lokaler inte är ordentligt städade efter en uthyrning, 
eller att saker är trasiga (p.g.a. okunskap, handhavandefel eller misskötsel) eller 
försvinner. 
Det kan gå åt en del förbrukningsmaterial såsom toappaper, servetter mm och vid 
uthyrningar till större arrangemang kan det ibland bli mycket sopor och extra-tömningar 
krävs.  
Ett annat problem är att verksamheterna inte har någon vaktmästarpersonal med 
beredskap under kvällar och helger vilket är ett problem om förhyraren behöver support 
eller något händer under uthyrningen. Fastighet har inte heller personal i beredskap utan 
har ett avtal med Securitas om fastighetsjour för akuta fel. 
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I dagsläget sker oftast ingen för- eller efterbesiktning vid uthyrningar pga resursbrist så 
krav på ersättning av skador eller försvunna saker blir svåra att kräva. 
 
För föreningsuthyrningar så kan man tänka att dessa extra kostnader subventioneras. 
För privatpersoner/företag bör minst faktisk kostnad debiteras eller att man tar 
marknadsmässiga hyror för att inte konkurrera med näringslivet. 
 
6. Vem ska administrera  /Ansvara för uthyrning inom kommunen? 
I enlighet med internhyresreglerna så har verksamheterna rätt att vidareuthyra lokaler till 
föreningar, studieförbund etc. eller tillåta att andra kommunala verksamheter kan nyttja 
de lokaler som hyresgästen hyr. 
 
Det bästa är nog att verksamheterna själva ansvarar och administerar tillfälliga 
uthyrningar i deras lokaler eftersom de är bäst insatta i hur det fungerar för dem. 
Eventuella intäkter tillfaller verksamheten. De ska dock följa upprättade riktlinjer och 
kan ta hjälp av fastighetskontoret om det behövs. 
Verksamheten (uthyraren) måste även se till att lokalen fyller kraven för den verksamhet 
som ”Andrahandshyresgästen” planerar. Bedömningen ska enligt upprättade riktlinjer 
och rutiner för tillfälliga uthyrningar tex övernattning, samlingslokal osv. 
 
7. Förslag till beslut 

 
Att anta ”Allmänna regler för uplåtelse av Arvidsjaurs kommuns lokaler och 
anläggningar inklusive taxa” upprättad dat 2019-09-12 
 
Att kommunfullmäktiges beslut 2014-06-30 § 103 upphör att gälla 
 
 

    
Sara Persson Åsa Andersson 
Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 
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Allmänna regler för tillfälliga uthyrningar av Arvidsjaurs 

kommuns lokaler och anläggningar 
Föreningslivet i Arvidsjaurs kommun är ett viktigt inslag i invånarnas fritid och särskilt då de föreningar som 

sysselsätter barn och ungdomar. Arvidsjaurs kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut 

för olika aktiviteter och arrangemang. Arvidsjaurs kommun kan genom att ställa sina lokaler till förfogande stödja 

kommunens föreningar. Reglerna för uthyrning tydliggör vilka lokaler som finns tillgängliga, taxor, ansvar, regler 

och rutiner för uthyrning. 

 

Följande lokaler kan upplåtas för tillfälliga uthyrningar när ordinarie 

verksamhet så tillåter: 
 Sporthallen inkl. omkl/dusch/ på Centrumbadet  

 Sporthallen inkl. omkl/dusch/ bastu på Camp Gielas 

 Sporthallen inkl. omkl/dusch/ bastu på Glommersträsk skola (ej alltid?) 

 Ishallen inkl. omkl/dusch/ bastu på Ringelrinken 

 IP omkl/dusch/ wc 

 Medborgarhuset – kök, Rotundan, bio, föreningslokaler  

 Matsalar på skolor*)  

 Samlingssal (aulan) på Sandbacka **) 

 Klassrum på Ringel, Tallbacka Fridhem, Parkskolan, Sandbackaskolan **) 

 Hemkunskapslokal, textilsal på Fridhemsskolan **) 

*) Endast vid föreningsanordnade cuper o dyl samt interna verksamheter.  

**) Upplåts ej till religiösa och politiska organisationer under icke lektionstid och under lov 

       Bun § 19 2018-04-16  

 

Övriga lokaler hyrs ej ut utan särskilt beslut från kommunstyrelsen.  

 

Följande prioriteringsordning gäller säsongstidsättning för idrottshallar och 

gymnastiksalar: 
1. Föreningar som bedriver inomhusidrott 

2. Gruppstorlek 

3. Seriespel 

4. Ålder 

5. Övriga  

Innan fördelningen av tider fastställs för säsongen går man igenom förslaget med representanter från ansökande 

föreningar. 
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Ansvar, regler och rutiner 

Rutiner för bokning av lokaler 
Respektive  verksamhet sköter tillfälliga uthyrningar av sina lokaler. Verksamheten kan neka uthyrning om det 

inte fungerar ur verksamhetssynpunkt.   

Den som hyr ut lokalen ansvarar för att se till att lokalen fyller kraven för den verksamhet som 

”Andrahandshyresgästen” planerar. Se bilagor: ”Riktlinjer  för tillfällig uthyrning för samlingslokal” eller ”Riktlinjer 

för uthyrning för tillfällig övernattning”.   

Längre lokaluthyrningsavtal som inte gäller tillfälliga uthyrningar ska tecknas av fastighetskontoret.  

De flesta föreningar som hyr lokaler planerar aktiviteter terminsvis och skall fortsättningsvis uppmuntras att göra 

så. 

Varje förening lämnar önskemål om lokal, dag och tid till den som är bokningsansvarig på Arvidsjaurs kommun 

god tid före terminsstart. Fördelning av sporthallstider görs av bokningsansvarig efter fastställd 

prioriteringsordning. Kvarvarande tider i sporthallar kan bokas per timme. 

Övriga tillfälliga bokningar görs hos respektive verksamhet enligt ”först till kvarn”-principen. Lokal kan ej bokas 

längre än sex månader framåt. 

Medborgarhuset - Kommunal verksamhet har rätt att gå före en bokad tid vid större sammankomster som 

utbildning o.likn. där lokaler som rymmer många personer krävs. Dock med minst tre månaders varsel. 

Avbokning av lokal skall göras senast en vecka före hyrestillfället. Om avbokning inte skett i tid debiteras 

hyresgästen enligt ordinarie taxa. 

Hyresavtal 
Varje bokning skall bekräftas genom ett hyresavtal. Verksamheten  upprättar hyreskontrakt, till hyreskontraktet 

bifogas ordningsregler, brandsäkerhetsinformation och annat som kan vara av vikt för uthyrningen samt debiterar 

eventuell avgift enligt antagen taxa. 

”Andrahandshyresgästen” ska ta del av regler och information och bekräfta med underskrift  

Nycklar och tagg eller kort  
Hyresgästen får elektronisk tagg  eller nyckel antingen av bokningsansvarig eller av den person som 

bokningsansvarig hänvisar till. Nycklar lämnas endast ut mot kvittens och skall återlämnas omgående efter det att 

avtalet löpt ut. 

Om nyckel eller utlånad elektronisk tagg/kort inte återlämnas efter hyresperiodens slut ansvarar bokningsansvarig 

för att faktura för nyckel/kort skickas i nästa steg om nyckel/kort inte återlämnats. 

Då passerkort och nycklar återlämnas ansvarar bokningsansvarig för att aktuell hyresgästs behörighet tas bort ur 

systemet. 
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Generella ordningsregler för hyresgäster 
Minimiålder för bokning är 18 år. Myndig ansvarig person skall finnas i lokalen under uthyrningen. 

Rökning får ej ske i lokalerna eller utomhus på skolområden, inhägnade idrottsplatser och i anslutning till entréer 

till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis bibliotek, biografer, o dylikt. (Tobakslagen) 

Depositionsavgift för nyckel kan tas ut av verksamheten. Depositionsavgift återlämnas efter returnering av nyckel. 

Förhyrare som anordnar verksamhet ska ha erforderlig ansvars- och olycksfallsförsäkring som gäller samtliga 

deltagare. Kopia på försäkringen ska överlämnas till uthyraren. 

Verksamheten  beslutar om vilka övriga ordningsregler som ska gälla för respektive lokal och uthyrning. 

Underlåtenhet att följa fastställda regler medför avstängning och/eller ersättningsskyldighet. 

Regler för hyresgästen och åtgärder vid avtalsbrott 
Hyresgästen blir ersättningsskyldig för skador som de själva orsakat avsiktligt, genom vårdslöshet eller 

försummelse. Verksamhetsansvarig ansvarar för efterbesiktning och eventuella krav på debitering av kostnader 

för återställande av lokal och inventarier. 

Taxor 
Taxor vid uthyrning av kommunens tillgängliga lokaler fastställs av kommunfullmäktige. 

Grundprincipen är att kommunen ska tillhandahålla kommunens lokaler kostnadsfritt till ideella föreningar i 

Arvidsjaurs kommun som en del i kommunens föreningsstöd. Vissa omkostnader läggs dock på som hyra för vissa 

lokaler. 

För övriga (privatpersoner och företag) sätts taxan utifrån marknadsmässiga priser. Verksamhetsansvarig ansvarar 

för att årligen revidera lokalhyrorna på Medborgarhuset för att säkerställa att prissättningen är marknadsmässig 

För Arvidsjaurs kommuns egna verksamheter gäller en självkostnadstaxa. 

  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 4 (8) 
 

Allmänna regler för tillfälliga uthyrningar av Arvidsjaurs kommuns 
lokaler och anläggningar inklusive taxa 
 

Fastställt av kommunfullmäktige XX 

 
Taxa för tillfälliga uthyrningar:  

 

 

  

                                                           
1 Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. * Föreningen ska ha minst 10 
medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. * Föreningen ska bedriva 
sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. Övriga föreningar räknas till övriga. 
2 Ej uthyrning under period då verksamheten stängs ner (ventilation, värme mm) 
3 Ej uthyrning under period då verksamheten stängs ner (ventilation, värme mm) 
4 Medborgarhusets kök beläggs med en liten avgift föreningarna med motivering att det är stort svinn på utrustning samt stor 
åtgång av förbrukningsmaterial. 

 Föreningar 1 Kommunal verksamhet Övriga 

Sporthallen inkl. omkl/dusch/ 

på Centrumbadet 0 kr 0 kr 

150 kr/tim för idrott. 

3000 kr första timmen + 300 kr per 

timme för företag/kommersiell 

verksamhet 

Sporthallen inkl. omkl/dusch/ 

bastu på Camp Gielas 0 kr 0 kr Enligt separat taxa 

Sporthallen inkl. omkl/dusch/ 

bastu vid Glommersträsk 

skola2 
0 kr 0 kr 

150 kr/tim för idrott. 

3000 kr första timmen + 300 kr per 

timme för  företag/kommersiell 

verksamhet 

Ishallen inkl. omkl/dusch/ på 

Ringelrinken 0 kr 0 kr 

150 kr/tim för idrott. 

3000 kr första timmen + 300 kr per 

timme för  företag/kommersiell 

verksamhet  

IP (omkl/dusch/ bastu)*3 0 kr 0 kr 1500 kr/dag 

Medborgarhuset – kök4,  
200 kr* 

Städ 500 kr 

(valbart) 

200 kr (0 kr vid samtidig 

hyra av cafeteria eller 

danslokal) 

1500 kr/dag 

1000 kr/dag vid samtidig hyra av 

cafeteria eller danslokal 

Medborgarhuset-Danslokal 

Rotundan  

0 kr för lokal 

Städ 500 kr 

(valbart) 

Städ 500 kr 
2750 kr/dag Inkl. städ.  

Längre bokningar enligt offert 

Medborgarhuset-Cafeteria  
0 kr för lokal 

Städ 300 kr 

(valbart) 

Städ 300 kr 
1500 kr/dag Inkl. städ 

Längre bokningar enligt offert 

Medborgarhuset-Biosalong  
0 kr för lokal 

Städ 500 kr 

(valbart) 

Städ 500 kr 
2750 kr/dag Inkl. städ 

Längre bokningar enligt offert 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 5 (8) 
 

Allmänna regler för tillfälliga uthyrningar av Arvidsjaurs kommuns 
lokaler och anläggningar inklusive taxa 
 

Fastställt av kommunfullmäktige XX 

 

 

                                                           
5 Endast vid föreningsanordnade cuper o dyl samt interna verksamheter 
6 Endast vid föreningsanordnade cuper o dyl samt interna verksamheter 

 Föreningar Kommunal verksamhet Övriga 

Medborgarhuset-

Föreningsservice-

Konferenslokal  

0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 
Städ 500 kr 

Halvdag: 500 kr 

Heldag: 1000 kr 

 

Glommérummet inkl kök nere. 

Till ex barnkalas. 
0 kr för lokal 

Städ 300 kr (valbart) 
Städ 300 kr 

Halv dag: 300 kr (4 tim) 

Hel dag 600 kr (8 tim) 

Utrustning i samband med hyra 

av lokal på Medborgarhuset 

Mikrofon: 180 kr 

Trådlös mikrofon: 400 

kr 

Ljus: 600 kr 

Ljudanläggning: 600 kr 

Stor PA Anläggning: 

4000 kr (Kräver utb. 

personal.) 

Projektor: 400 kr 

Mikrofon: 180 kr 

Trådlös mikrofon: 400 

kr 

Ljus: 600 kr 

Ljudanläggning: 600 kr 

Stor PA Anläggning: 

4000 kr (Kräver utb. 

personal.) 

Projektor: 400 kr 

Mikrofon: 180 kr 

Trådlös mikrofon: 400 

kr 

Ljus: 600 kr 

Ljudanläggning: 600 kr 

Stor PA Anläggning: 

4000 kr (Kräver utb. 

personal.) 

Projektor: 400 kr 

Matsal på Ringelskolan5 650 kr/tillfälle 650 kr/tillfälle Hyrs ej ut 

Matsal på Parkskolan6 650 kr/tillfälle 650 kr/tillfälle Hyrs ej ut 

Samlingssal Aulan 

Sandbackaskolan 
0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

500 kr/timme 

Städ 500 kr 

Klassrum Ringelskolan, 

Fridhemsskolan, 

Sandbackaskolan, Parkskolan 

0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

500 kr/timme 

1500 kr/dygn 

Städ 500 kr 

Hemkunskapslokal, Textilsal, 

Fridhemsskolan 
0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

0 kr för lokal 

Städ 500 kr (valbart) 

500 kr/timme 

Städ 500 kr 
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34 
Motion – Servering av 

Arvidsjaurvatten i 

offentliga sammanhang 

Au § Dnr 00192/2019 009 

Fullmäktigeledamoten Mats Klockljung (c) lämnade vid fullmäktiges 

sammanträde 2019-06-17 in följande motion: 

2016 skrev Erika Harr följande på Arvidsjaurs kommunala hemsida: 

"Vatten är vårt viktigaste, vanligaste och billigaste livsmedel. I vår kommun 

finns kommunalt vatten i tätorten samt i 16 av våra byar. Antalet kommunala 

vattenverk är 18 och det vatten som levereras kommer från grundvattentäkter 

och håller en mycket hög kvalitet. Vårt vatten räknas som mjukt vilket gör 

att man kan hålla en låg dosering av tvätt- och diskmedel. Att vi har bra 

vatten fick man bevis för 1997 då man gick till riksfinal i tävlingen "Sveriges 

godaste kranvatten". Så drick och njut av vårt goda kranvatten!" 

Omdömet håller säkert fortfarande. Kristianstad, också det en kommun med 

hög vattenkvalitet, serverar sitt goda vatten i alla officiella sammanhang i 

karaffer med kommunens vapen och texten "Kristianstadvatten tappat från 

kran" på etiketten." 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 72 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls.

2. Karaffer alt. flaskor ska köpas in som blästras med kommunens vapen.

3. Kostnaden tas inom befintlig ram (kommunstyrelsen).

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson 

Kf 2019-06-17 § 72 

Motion 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-10-25 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Åsa Andersson 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-157 89 

Motion om servering av Arvidsjaurs vatten i offentliga sammanhang 
Dnr 00192/2019 

1. Bakgrund/sammanfattning
En motion från Centerpartiet har lämnats med följande innehåll:

” 2016 skrev Erika Harr följande på Arvidsjaurs kommunala hemsida:
"Vatten är vårt viktigaste, vanligaste och billigaste livsmedel. I vår kommun finns
kommunalt vatten i tätorten samt i 16 av våra byar. Antalet kommunala vattenverk
är 18 och det vatten som levereras kommer från grundvattentäkter och håller en
mycket hög kvalitet. Vårt vatten räknas som mjukt vilket gör att man kan hålla en
låg dosering av tvätt- och diskmedel. Att vi har bra vatten fick man bevis för 1997
då man gick till riksfinal i tävlingen "Sveriges godaste kranvatten". Så drick och
njut av vårt goda kranvatten!"

Omdömet håller säkert fortfarande. Kristianstad, också det en kommun med hög
vattenkvalitet, serverar sitt goda vatten i alla officiella sammanhang i karaffer med
kommunens vapen och texten "Kristianstadvatten tappat från kran" på etiketten.

Yrkande
Jag föreslår att vi gör en liknande satsning i Arvidsjaur. Goodwill och ett av
Sveriges bästa vatten till alla våra vänner. På samma gång! Skål!.”

2. Kristianstads kommun
Kristianstads kommun köpte flaskvatten till en kostnad av ca 100 000 kr åren 2009
till 2012 (bilaga 1). Under år 2012 köptes buteljerat vatten in till kommunfullmäkti-
ges sammanträden för cirka 7000 kr. Därav togs en motion (bilaga 2) inlämnad re-
dan år 2009 upp för beslut under år 2013. Kommunfullmäktige i Kristianstads kom-
mun beslutade att bifalla motionen (bilaga 3) med följande motivering:

Ulrika Tollgren (S) föreslår i motion att Kristianstads kommun avstår från att köpa vat-
ten på flaska och istället dricker vanligt kranvatten. Motionären pekar på både ekono-
miska och miljömässiga skäl för att övergå till kranvatten. Kommunledningskontoret
föreslår att motionen bifalles gällande den vardagliga förbrukningen av vatten. Till ex-
traordinära tillfällen ska det fortfarande finnas möjlighet för kommunen att kunna ser-
vera vatten på flaska.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2019-10-25 

Dnr 00192/2019 -009 



3. Arvidsjaurs kommun
I Arvidsjaur serverar vi kranvatten vid våra möten. Några särskilda karaffer med 
kommunvapnet har vi inte idag. I alla fall inte vad undertecknad känner till.

4. Förslag till beslut

Motionen besvaras enligt följande;

Kranvatten ska fortsätta serveras vid våra möten. Karaffer med kommunens vapen 

kan införskaffas för formella besök och möten. Eftersom tryckta etiketter lossnar 

och fort blir nötta är det bättre om text och bild på karafferna är blästrade.

Åsa Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande Kristianstads kommun
2. Motion inlämnad till Kristianstads kommun
3. Beslut i Kristianstads kommuns fullmäktige 2013-11-12



TJÄNSTEUTLÅ-
TANDE

1(2) 

Postadress Telefon Bankgiro Org.nr 

291 80 Kristianstad vxl 044-135000 657-9536 21 20 00-0951 

Kommunledningskontoret 2013-09-30 

Koncernledningsavdelning 

Birgitta Axelsson 

044 13 55 42 

Birgitta.M.Axelsson@kristianstad.se Kommunstyrelsen 

Motion - Kristianstads kommun avstår från 
buteljerat dricksvatten till förmån för egen-
producerat kranvatten  
Änr KS  2009/121 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunsty-
relsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

 Bifalla motionen.

Sammanfattning 

Ulrika Tollgren (S) föreslår i motion att Kristianstads kommun avstår 

från att köpa vatten på flaska och istället dricker vanligt kranvatten. Mot-

ionären pekar på både ekonomiska och miljömässiga skäl för att övergå 

till kranvatten. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalles 

gällande den vardagliga förbrukningen av vatten. Till extraordinära till-

fällen ska det fortfarande finnas möjlighet för kommunen att kunna ser-

vera vatten på flaska. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-20 KSAU § 61  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-11-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-10 § 35. 

Motion – Kristianstads kommun avstår från buteljerat dricksvatten till 

förmån för egenproducerat kranvatten 2009-02-09. 

Bilaga 1

PISM86
Markering



Bilaga 2

PISM86
Markering



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-11-12 

 Utdragsbestyrkande  Justerarens signatur 

KF § 245 

Motion - Kristianstads kommun avstår från 
buteljerat dricksvatten till förmån för egen-
producerat kranvatten 

Änr KS 2009/121 

Beslut 

 Bifalla motionen

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Pierre Månsson (FP) och Niclas Nilsson (SD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag 

Sammanfattning 

Ulrika Tollgren (S) föreslår i motion att Kristianstads kommun avstår 

från att köpa vatten på flaska och istället dricker vanligt kranvatten. Mot-

ionären pekar på både ekonomiska och miljömässiga skäl för att övergå 

till kranvatten. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalles 

gällande den vardagliga förbrukningen av vatten. Till extraordinära till-

fällen ska det fortfarande finnas möjlighet för kommunen att kunna ser-

vera vatten på flaska. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 Bifalla motionen.

Bilaga 3

PISM86
Markering



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2) 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-11-12 

  Utdragsbestyrkande  Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-16 § 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-09 § 282. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-20 § 245. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-11-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-10 § 35. 

Motion – Kristianstads kommun avstår från buteljerat dricksvatten till 

förmån för egenproducerat kranvatten 2009-02-09. 



TJÄNSTEUTLÅ-

TANDE 2(2) 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tittat på kostnaderna för inköp av butelje-

rat vatten och Kristianstads kommun har under perioden 2009-2012 köpt 

in buteljerat vatten för cirka 100 000 kronor. Under 2012 köptes butel-

jerta vatten in till kommunfullmäktiges sammanträde för cirka 7000 kro-

nor. 

Vattenautomater med kylt och kolsyrat vatten finns utplacerade på de 

flesta kommunala förvaltningar och i Skånehuset där kommunfullmäkti-

ges och kommunstyrelsens sammanträde hålls. I det nya rådhuset kom-

mer det också att finnas denna typ av vattenautomat. 

Kommunledningskontoret anser att möjligheten till buteljerat vatten bör 

finnas kvar till extraordinära tillfällen. 

Jan Pålsson Anders Magnusson  

Kommundirektör Chef Ledningsavdelningen 

Beslut expedieras till 

Kommunledningskontoret 
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Redovisning av ej 

verkställda beslut år 2019 

 

Au §  Dnr 00031/2019 101 

 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej 

verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige. 

 

Redovisning av ej verkställda beslut avseende år 2019 har upprättats. 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Liselott Sandström 

Utdragsbestyrkande 

 

  



     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-02-03 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

 
Direktval 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av ej verkställda beslut 

 

Presidiet har beslutat att en förteckning över ej verkställda beslut ska redovisas för 

fullmäktige en gång per år. 

 

Viktigt att notera är att medborgarförslag har, precis som motioner, en maximal 

handläggningstid om ett år efter inlämnandet. 

 

Ej verkställda beslut för perioden 2019-01-01--12-31 redovisas i bilaga. 

 

 

 

 

Lotta Sandström 

Sekreterare fullmäktige 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-02-03 
 

Dnr 00031/2019   -101 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


Redovisning av ej verkställda beslut – 2019-01-01—2019-12-31 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 

Kommentar 

 

2019-04-03 

Dnr 118/2019 
Ändring i kommunens 

miljöpolicy avseende 

tjänsteresor för kommunens 

anställda (Medborgarförslag) 

Ekonomichef Under beredning. 

 

2019-04-12 

Dnr 132/2019 
Samisk representation 

(Medborgarförslag) 

Samisk 

koordinator 
Under beredning. 

 

2019-08-09 

Dnr 223/2019 
Fler bänkar vid Nyborgstjärn 

(Medborgarförslag) 

Gatuchef Under beredning. 

 

2019-11-13 

Dnr 296/2019 
Konstgräsplan inomhus 

(Medborgarförslag) 

Kultur/fritids-

chef 
Under beredning. 

 

2019-11-13 

Dnr 297/2019 
Badbrygga och hopptorn vid 

Nyborgstjärn 

(Medborgarförslag) 

Gatuchef Under beredning. 

 

2019-11-11 

Dnr 302/2019 
Inköp / komplettering av 

köksutrustning till 

Medborgarhusets kök 

(Medborgarförslag) 

Kostchef Under beredning. 

 

 

Redovisning av ej verkställda beslut - äldre 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 

Kommentar 

    

2018-11-27 

Dnr 267/2018 
Översyn av Mål- och 

demokratiberedningen 

Politiska partier Efter remisstidens utgång hade 

endast två partier lämnat in 

remissvar. 
    

2017-04-07 

Dnr 108/2017 
Asfalterade gator i Moskosel 

(Medborgarförslag) 

Gatu- och Va-

chef 
Under beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutade 2017-08-29 att 

bordlägga till dess att regler för 

bidrag till enskilda vägar har 

antagits. 
    

2017-05-23 

Dnr 151/2017 
Integrationsplan för 

Arvidsjaurs kommun 

Integrations-

samordnare 
Under beredning 
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Redovisning av motioner 

år 2019 

 

Au §  Dnr 00032/2019 009 

 

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § ska en motion om möjligt beredas på 

sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes. 

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 

beredning ej har slutförts. 

 

Redovisning av inlämnade motioner under 2019 har upprättats. 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Liselott Sandström 

Utdragsbestyrkande 

 

  



     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-02-03 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

 
Direktval 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av motioner 

 

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt 

att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

 

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 

beredning ej har slutförts. 

 

Redovisning av inlämnade motioner under 2019 görs i bilaga. I redovisningen 

redovisas, för ledamöternas kännedom, även de motioner vars beredning slutförts.  

 

 

 

 

Lotta Sandström 

Sekreterare fullmäktige 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-02-03 
 

Dnr 00023/2020     -009 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


 

 

 

Redovisning av motioner inlämnade 2019 

 
Mottagen av 

Kf / Dnr 

Motion Remitterad 

till 

Kommentar 

 

2019-02-26 

Dnr 47/2019 
Motion - Ökad 

bredbandshastighet i 

Arvidsjaurs kommun 

Stadsnätschef Färdigbehandlad 

 

2019-02-26 

Dnr 48/2019 
Motion - Klimathotet och 

Arvidsjaur 

Samhällsbyggnadschef Färdigbehandlad 

    

2019-06-17 

Dnr 192/2019 
Motion - Servering av 

Arvidsjaurvatten i offentliga 

sammanhang 

Kommunchef Under behandling. 

    

2019-06-17 

Dnr 194/2019 
Motion - Driftbidrag 

Arvidsjaurs Flygplats 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
Färdigbehandlad 

    

2019-10-29 

Dnr 283/2019 
Motion - Håll Arvidsjaur 

flytande! 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
Under beredning 

    

2019-10-29 

Dnr 284/2019 
Motion - Inrättande av ett 

kultur- och fritidsutskott 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
Under beredning 

 

_____ 
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Revidering av 

kommunstyrelsens mål för 

Attraktiv arbetsgivare 

år 2019 

Au § Dnr 00115/2019 041 

Kommunstyrelsen har 2019-04-02 § 70 beslutat att ändra mål för 2019 

gällande attraktiv arbetsgivare till; 

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensutveckling 

Kommunstyrelsens 

mål 

1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett

utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller

internt)

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. Inget tillfälle

(0)

1. Ett tillfälle

(1)

1. Fler än ett tillfälle

Jämförelsevärde 

Förslag till beslut (Ks/Kf) 

1. Revideringen tillförs Mål- och resursplan 2019-2021.

Justerandes sign Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 

38 
Omorganisation av HR-

enheten  

Au § Dnr 00183/2019 109 

Kommunstyrelsens beslutade 2019-06-04 § 135 att anlita en extern 

utredare/konsult med uppdrag att förutsättningslöst utreda eventuell ny 

organisation/outsourcing av HR-enheten, för bästa kvalité och 

kostnadseffektivitet.  

En analys av utredningen redovisades vid arbetsutskottets sammanträde  

2019-12-10. Utifrån de resultat som framkommit av genomförda intervjuer 

föreslås förändringar i HR-enhetens organisation. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att starta arbetet med

organisationsförändring av HR-enheten i anslutning till att erforderliga

politiska beslut har fattats.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av kommunchef Ulf Starefeldt 

Tjänsteskrivelse  

Utdragsbestyrkande
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39 
Redovisning av förstudie 

vård- och omsorgsboende 

Ks § Dnr 00219/2019 734 

Kommunstyrelsens beslutade 2019-06-04 § 135 att anlita en extern 

utredare/konsult med uppdrag att förutsättningslöst utreda eventuell ny 

organisation/outsourcing av HR-enheten, för bästa kvalité och 

kostnadseffektivitet.  

En analys av utredningen redovisades vid arbetsutskottets sammanträde 

2019-12-10. Utifrån de resultat som framkommit av genomförda 

intervjuer föreslås förändringar i HR-enhetens organisation. 

Socialchef Lena Ruth föredrar ärendet.

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

plan69
Markering
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40
Information 

- Barnomsorg på obekväm

tid

Ks § Dnr 00249/2018 041 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunchefens rapport 

Ks § 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

41
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Rapport från 

kommunstyrelsens 

ordförande 

Ks § 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

42



KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 

Sammanträde: 2020-02-11 

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 Sara Lundberg 1 

2 Marcus Lundberg 1 

3 Ylva Stråhle Andersson 1 

4 Johan Lundgren 1 

5 Britt-Inger Hedman 1 

6 Margoth Holmqvist 1 

7 Leif Andersson 1 

8 Kristina Bäckström 1 

9 Martin Nilsson 1 

10 Lennart Wigenstam 1 

11 Marius Helland Vassbotn 1 

Ersättare: 

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 Lena Karlsson - 

2 Kristina Taimi - 

3 Linda Stenvall - 

4 Ulf Isaksson - 

5 Kenneth Bäcklund - 

6 Håkan Sandgren - 

7 Mats Klockljung - 

8 Ingrid Lundqvist - 

9 Ann-Karin Sörmo - 

10 Samuel Wigenstam - 

11 Jens Eliasson - 

SUMMA 11 
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