
Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 
    Kallelse till sammanträde 

Kallelse till ordinarie ledamöter 
Underrättelse till ersättare 

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-10

Sammanträdesrum: Fullmäktigesalen kl 08.00 *)

Vid resa till och från sammanträdet förutsätts samåkning 

OBS! Vid minsta förkylningssymtom gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna 

hemma. 

Information 

Kl 07.30 – 09.00 Information från Företagarna i Norrbotten – Frukostmöte på Medborgarhuset 

D a g o r d n i n g 

1. Upprop

2. Anmälan av jäv

3. Fastställande av dagordning

4. Val av protokolljusterare samt tidpunkt för justering

Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen 

5. Meddelandeärenden

6. Anmälan av beslut i delegerade ärenden

7. Ekonomisk uppföljning månadsvis – kommunstyrelsen

8. Internbudget 2021 – Kommunstyrelsen

9. Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020

10. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021

11. Driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB

12. Utbetalning av tillfälligt statligt krisstöd med anledning av covid-19 - Arvidsjaur Flygplats AB

13. Avyttring av belysningsanläggning Västerngatan i Glommersträsk

14. Varmvattenbassäng i ny sim- och sporthall (Medborgarförslag)

15. Montera gatubelysning längs Industrivägen (Medborgarförslag)

16. Flytta utvecklingsfrågorna för byarna från kultur och fritid till samhällsbyggnadskontoret

(Medborgarförslag)

17. Redovisning av osäkra fordringar under 2020

18. Försäljning av inventarier – Lauker badplats

19. Remiss – Betänkande - En mer likvärdig skola - minskad skolsegreation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020:28)

20. Organisatorisk placering av överförmyndarhandläggare

21. Sammanträdesplan 2021 – Kommunstyrelsen med utskott

22. Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet (RKM)

Det offentliga sammanträdet börjar kl 09.30 

Sammanträdet är offentligt i ärendena nr 1-21 

*) Ändrad sammanträdestid på grund av att den planerade informationen på morgonen hålls vid ett senare tillfälle. 
    Anledningen är skärpta restriktioner covid-19.



Ärenden som bereds för beslut i kommunfullmäktige 

23. Sammanträdesplan 2021 - Kommunfullmäktige 

24. Hyr ej ut Medborgarhusets lokaler till ambulerande klädföretag 

(Medborgarförslag) 

25. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 

Länk till handlingarna; www.arvidsjaur.se/ForslagAntagande 

26. Taxa för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-

taxa) 

27. Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 

28. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

29. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

30. Aktieägaravtal - Inlandsbanan AB 

 

 

Övrigt / Rapporter / Redovisningar / Information 

31. Kommunchefens rapport 

32. Rapport kommunstyrelsens ordförande 

 

Arvidsjaur 2020-11-02 
 

 

Sara Lundberg 
Ordförande 

 

http://www.arvidsjaur.se/ForslagAntagande
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

 

Ks §  

 

Utöver den dagordning som föreligger förslås att följande punkt tillförs 

dagordningen; 

 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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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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Meddelandeärenden 
 

 

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

 

III Meddelandeärenden 
 

* Protokoll 2020-09-30 

- Arvidsjaur Kommunföretag AB 
 

* Protokoll 2020-10-01 

- Region 10 
 

* Protokoll 2020-10-13 

- Gemensam överförmyndarnämnd 
 

* Brev – Angående flygets betydelse i Norrbotten 

- Infrastrukturdepartementet Tomas Eneroth 
 

* Protokoll 2020-10-14 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

Förslag till beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

 

Ks §  

 

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 §§ 62-70 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-26 §§ 71-75 2020 

 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

Räddningschef Magnus Öhman 

Bevilja tillstånd till hantering av brandfarliga och §§ 2-2 2020 

explosiva varor LBE 18 § 

  

Förslag till beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis år 2020 

 

Au §  Dnr 00004/2020 042 

 

Ekonomisk uppföljning till och med 2020-09-30 redovisas. 

 

Kommunstyrelsen 

Inom kommunstyrelsens område har nämnden ett prognostiserat överskott 

med 5,3 Mkr, vilket är 0,4 bättre än vid delårsrapporten. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 1,1 Mkr. 

Kollektivtrafiken blir dyrare än budgeterat pga. högre underskottstäckning 

till Länstrafiken, övriga verksamheter klarar sin budget eller gör ett 

överskott. Kostenheten beräknas göra ett överskott om ca 0,7 Mkr främst 

pga. lägre personal- och verksamhetskostnader. Att 

verksamhetskostnaderna är lägre beror till stor del på gymnasieskolans 

stängning pga. Covid-19. Personalkostnaderna blir något lägre än beräknat i 

och med en inbyggd vikariepool som har minskat kostnaderna för 

bemanning. Gata beräknas göra ett överskott om 1 Mkr pga. högre intäkter 

av avfallsenheten för traktortjänster. Gemensam funktion och plan- och 

mark gör ett överskott främst pga. av att intäkterna för planavgifter är högre 

än budgeterat. 

 

Fastighet (inkl. lokalvård) ser ut att göra ett överskott om 0,8 Mkr. Åtgärder 

för att komma tillrätta med tidigare prognostiserat underskott för 

lokalvården har vidtagits. Trots ökade verksamhetskostnader är prognosen 

ett överskott. Det beror på att intäktsbudgeten för fastighet och lokalvård 

förväntas överskridas med 0,9 Mkr främst pga. av en reavinst från 

försäljning.  

 

Avfallsverksamheten ser ut att lämna ett överskott om 0,5 Mkr. VA lämnar 

ett beräknat underskott om 0,3 Mkr. Stadsnät prognostiserar ett överskott 

mot budget på 0,5 Mkr.  

 

Arbetsmarknadsenheten, affärsverksamheten och stödfunktionen har 

prognostiserat underskott. I övrigt ligger verksamheterna i nivå med 

tilldelade ramar.  

 

Kommunfullmäktige har ett prognostiserat underskott på 0,1 Mkr eftersom 

budgeten för 2020 är satt utifrån utfallet 2018 vilket inte kommer att räcka 

2020. 
 

Justerandes sign 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis 

 

Au § , forts Dnr 00004/2020 042 

 

Socialnämnden 

Äldreomsorgens resultat är i balans, det trots att intäkterna har minskat 

kraftigt när det är så många tomma platser på SÄBO. Cheferna i 

äldreomsorgen är duktiga på att planera sina personalresurser och kan 

därmed möta upp minskade intäkter med minskade kostnader i viss mån.  

 

AFF ser ut att göra ett underskott, det beror till stor del på att det har 

tillkommit en grupp för personlig assistans och att det finns behov för 

ytterligare en. 

 

IFO har prognostiserat för ett något mindre underskott än vid förra 

budgetprognosen. Fem HVB placeringar kan avslutas innan årsskiftet. Trots 

det visar prognosen på ett fortsatt underskott vad gäller individ- och 

familjeomsorgen med 7,8 Mkr. Åtgärder är vidtagna men det som tynger 

budgeten är i huvudsak placeringar av barn och unga samt 

behandlingsåtgärder avseende missbruk. 

 

Central administration: prognostiserat överskott med ca 7 Mkr. Det beror 

på minskade kostnader för färdtjänst, troligen beroende på Pandemin, och 

minskade personalkostnader, men främst för att verksamheten har återsökt 

pengar för ökade kostnader beroende på Pandemin. Verksamheten har 

beräknat att för året söka 8,9 mkr. Har i första omgången sökt 5,4 Mkr. 

Utifrån försiktighetsprincip har det dock bara tagits med totalt 3,6 Mkr i 

prognosen.  

 

Verksamheterna måste hålla i de smittskyddsåtgärder som har vidtagit för 

att inte få en smittspridning av Covid-19 bland våra äldre. För att inte 

stanna upp flyttkedjan i samhället har omställningen av äldreomsorgen 

påbörjats. 

 

IFO jobbar vidare med att kvalitetssäkra verksamheterna, framförallt barn- 

och unga samt försörjningsstödet. 
 

 

Justerandes sign 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga /. 

 

 

 

 

 

 

Au § , forts Dnr 00004/2020 042 

 

 

Barn och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett mindre överskott på 

2,2 Mkr. Detta beror till största del på att förvaltningen har påbörjat arbetet 

med den minskning som kommer att ske till budget 2021. 
 

- Ringelskolan och Parkskolans rektorsområde har arbetat med sin 

organisation och vidtagit åtgärder för att nå budget i balans. 
 

- Förskolan har under våren varslat personal för att hålla budget och 

förtäta barngrupperna. Utöver detta täcker förskolan det prognostiserade 

underskottet som uppstått i samband med fördröjning av nya tider och 

schema inom OB-omsorgen. 
 

- Sandbackaskolan har arbetat med att anpassa sin enhet och vidtagit 

åtgärder för att ha budget i balans. 
 

- Kostnaderna för personalpoolen och projektledaren för 

beslutsstödsystem som ska införas i kommunen har ej budgeterats men 

prognostiseras täckas upp av de åtgärder som verksamheterna genomför 

nu.  
 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Intäkterna för bygglovsverksamheten ser ut att komma i nivå med tidigare 

år. Intäkterna för livsmedelskontrollen ser ut att bli något lägre än tidigare 

främst pga. av andelen avregistrerade/upphörda verksamheter är högre än 

andelen nyregistrerade. Prognosen är ändå ett överskott om 0,1 Mkr pga. 

lägre verksamhetskostnader. 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Ekonomisk redovisning 2020-09-30 läggs med beaktande till 

handlingarna. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 §   1 (3) 

 

Kommunstyrelsens utfall januari – september 2020 
 

Verks 0-89   Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

Ansvar konto  
2020 

jan-sept 
2020 

avvikelse 2020 
budget-

utfall 

10,117,18,17 KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM      

 4-78 Kostnader 2 069 1 471  2 228  

 3 Intäkter -100 -110   -204   

  NETTO 1 969 1 361 116 2 024 -55 

   

  

 
   

110,114  KOMMUNSTYRELSEN  
 

  Kostnader 18 869 16 639  18 221  

  Intäkter -8 700 -8 060   -7 982   

  NETTO 10 169 8 579 -952 10 239 -70 

   

  

 
   

60,62,63,65,69 SAMHÄLLSBYGGNADS  
 

  Kostnader 36 050 26 484  34 920  

  Intäkter -9 544 -6 989   -9 500   

  NETTO 26 506 19 495 385 25 420 1 086 

   

  

 
   

61  FASTIGHETER  
 

  Kostnader 29 305 20 541  29 470  

  Intäkter -45 555 -34 469   -46 476   

  NETTO -16 250 -13 928 1 741 -17 006 756 

   

  

 
   

113,118,64,68 AFFÄRSVERKSAMHET  
 

  Kostnader 35 996 24 808  35 174  

  Intäkter -39 186 -28 322   -37 012   

  NETTO -3 190 -3 514 1 122 -1 838 -1 352 

   

  

 
   

70-73, 711, 761 STÖDFUNKTIONEN  
 

  Kostnader 32 993 22 195  31 438  

  Intäkter -11 483 -8 235   -10 977   

  NETTO 21 510 13 960 2 173 20 461 1 049 

         
741  NÄRINGSLIV        

  Kostnader 4 633 1 888  3 641  

  Intäkter -398 -1 815   -1 937   

  NETTO 4 235 73 3 103 1 704 2 531 

  
       

742  MEDBORGARSERVICE/TURISM       

  Kostnader 2 794 1 850  2 393  

  Intäkter -1 170 -1 343   -1 278   

  NETTO 1 624 507 711 1 115 509 

  
       

 
  



 2 (3) 

 

Verks 0-89   Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

Ansvar konto  
2020 

jan-sept 
2020 

avvikelse 2020 
budget-

utfall 

751  ARB. MARKN o INTEGRATION       

  Kostnader 6 922 4 061  5 691  

  Intäkter -6 570 -4 455   -5 673   

  NETTO 352 -394 658 18 334 

  
 

  
    

30-35  KULTUR       

  Kostnader 12 845 8 285  12 335  

  Intäkter -2 560 -1 961   -2 328   

  NETTO 10 285 6 324 1 390 10 007 278 

  
       

116  FRITID        

  Kostnader 8 766 6 593  8 726  

  Intäkter -475 -324   -445   

  NETTO 8 291 6 269 -51 8 281 10 

  
       

111  RÄDDNINGSTJÄNST        

  Kostnader 9 351 6 922  9 127  

  Intäkter -1 215 -1 024   -1 206   

  NETTO 8 136 5 898 204 7 921 215 

  
 

 
 

    

  SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 73 637 44 630 10 598 68 346 5 291 

 

Prognos Arvidsjaurs kommun 2020 

 

 Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

 2020 2020 2019 2020 (Rätt tecken) 

  Jan-sept Jan-sept   

KS          73 637              44 630              39 096              68 346                 5 291     

BoU        161 169            108 450            112 292            158 926                 2 243     

Soc        184 644            139 529            135 256            183 966                    678     

MBHN             2 137                    990                 1 259                 2 047                      90     

Summa nämnder och styrelser        421 587            293 599            287 903            413 285                 8 302     

Interna poster  -          7 203     -          1 265     -          9 000                 9 000     

Löneökning             4 584                         -                  4 584                         -     

Pensioner              7 500                 6 318                 7 063                 9 000     -          1 500     

Avskrivningar          17 000              13 510              13 208              18 000     -          1 000     

Verksamhetens nettokostnader        450 671            306 224            306 909            435 869              14 802     

Skatteintäkter -     314 184     -     231 678     -     235 359     -     308 837     -          5 347     

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag -     137 413     -     116 463     -        94 673     -     150 836              13 423     

Verksamhetens resultat -             926     -        41 917     -        23 123     -        23 804              22 878     

Räntenetto -          1 500     -             753     -             955     -          1 500                         -     

                          -     

Årets resultat/Prognos -          2 426     -        42 670     -        24 078     -        25 304              22 878     

  



 2 (3) 

 
 

Uppföljning aktivitet 002 Corona per förvaltning tkr 
 

 Personal Övrigt Totalt 

KS 297 140 437 

BoU 40 88 128 

Soc 4 261 817 5 078 

MBHN 107  107 

Totalt 4 705 1 045 5 750 
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Internbudget 2021 

-Kommunstyrelsens 

verksamheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00057/2020 041 

 

Kommunfullmäktige har 2020-06-15 § 87 fastställt driftbudgetram för 

kommunstyrelsens verksamheter om 83 362 tkr. 

 

Förslag till internbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter har 

upprättats. I förslaget inryms även kommunfullmäktiges budget om  

2041 tkr. Totalt 85 403 tkr. 

 

Fullmäktiges budget som rör överförmyndarhandläggning med beräknat 

belopp 576 tkr, kommer att internfaktureras från socialförvaltningen då 

arbetet utförs där fr o m 2020. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2021 fastställs. 

 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 §  1 (2) 
 

Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2021 
 

 Årsbudget Prognos Budget   Budget 

  2020 2020 2021 PKV PRIO 2021 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM  
    

Kostnader 2 069 2 228 2 141   2 141 

Intäkter -100 -204 -100   -100 

NETTO 1 969 2 024 2 041   2 041 

 

 

     
KOMMUNSTYRELSEN     
Kostnader 18 869 18 221 17 322  1 000 18 452 

Intäkter -8 700 -7 982 -8 700   -8 700 

NETTO 10 169 10 239 8 622 130  9 752 

 

 

     
SAMHÄLLSBYGGNAD     
Kostnader 36 050 35 207 39 179  -350 39 116 

Intäkter -9 544 -9 926 -21 790   -21 790 

NETTO 26 506 25 281 17 389 287  17 326 

 

 

     
FASTIGHETER     
Kostnader 29 305 29 433 43 052   43 088 

Intäkter -45 555 -46 156 -45 250   -45 250 

NETTO -16 250 -16 723 -2 198 36  -2 162 

 

 

     
AFFÄRSVERKSAMHET     
Kostnader 35 996 35 362 40 267   40 283 

Intäkter -39 186 -36 907 -39 350   -39 350 

NETTO -3 190 -1 545 917 16  933 

 

 

     
STÖDFUNKTIONEN     
Kostnader 32 993 31 311 34 954  3 050 38 414 

Intäkter -11 483 -10 982 -10 050   -10 050 

NETTO 21 510 20 329 24 904 410  28 364 

 

 

     
NÄRINGSLIV      
Kostnader 4 633 3 641 3 907   3 937 

Intäkter -398 -1 937 -2 145   -2 145 

NETTO 4 235 1 704 1 762 30  1 792 
    

  
 

MEDBORGARSSERVICE/TURISM    
  

 

Kostnader 2 794 2 205 2 800  -600 2 227 

Intäkter -1 170 -1 157 -1 170   -1 170 

NETTO 1 624 1 048 1 630 27  1 057 

 
  



 2 (2) 

 

 Årsbudget Prognos Budget   Budget 

  2020 2020 2021 PKV PRIO 2021 
    

  
 

ARB. MARKN o INTEGRATION   
    

Kostnader 6 922 5 843 4 833   4 843 

Intäkter -6 570 -5 745 -4 236   -4 236 

NETTO 352 98 597 10  607 
  

 
 

  
 

KULTUR       
Kostnader 12 845 12 434 12 515  -400 12 285 

Intäkter -2 560 -2 379 -2 234   -2 234 

NETTO 10 285 10 055 10 281 170  10 051 
    

  
 

FRITID     
  

 

Kostnader 8 766 8 736 7 391   7 506 

Intäkter -475 -445 -450   -450 

NETTO 8 291 8 291 6 941 115  7 056 
    

  
 

RÄDDNINGSTJÄNST     
  

 

Kostnader 9 351 9 207 9 851  -200 9 794 

Intäkter -1 215 -1 221 -1 208   -1 208 

NETTO 8 136 7 986 8 643 143  8 586 
           
 

 
  

  
 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 73 637 68 787 81 529 1 374 2 500 85 403 
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Uppföljning - 

Internkontrollplan för 

kommunstyrelsen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bilaga ./. 

 

 
 

Au §  Dnr 00303/2019 049 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 20 antagit reglemente för 

verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som 

avser intern kontroll. 
 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 

som syftar till att: 
 

▪ Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 

▪ Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

▪ Minimera risker, stärka system och rutiner 

▪ Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 

▪ Säkra en rättvisande redovisning 

▪ Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 

Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 

information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur 

den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll 

utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste 

finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens 

aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och 

sammanhängande. 

 

Kommunstyrelsen antog 2019-11-12 § 224 internkontrollplan år 2020 för 

kommunstyrelsen.  

 

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan redovisas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 

 

______ 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Uppföljning - internkontrollplan 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 §  1 (7) 

 

 

Uppföljning – Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen 
 

Riskanalysmodell 
KONSEKVENS 

    

-Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

SANNOLIKHET 

 
1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 - Sannolikt 

 
Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

Mål- och 
resursplan 

Budget/VP Att ekonomiska mål inte uppnås 12 Samtliga 
budgetansvariga 

Sker vid månadsupp-
följningar samt delårs- och 
årsredovisning. 

Ekonomichef Följs upp 8 ggr per år 
rutinen fungerar bra 
och 
avvikelserapportering 
sker vid underskott 

Rutinen fungerar 
bra 

Prognosarbetet 9 Samtliga 
budgetansvariga 

Att prognosen i 
delårsbokslutet inte 
avviker mer än 1 % vid 
bokslutet 

Ekonomichef Följs upp i samband 
med bokslutet. 
Fungerade bra 2019 

Kan bara mätas vid 
bokslutet. Rutinen 
fungerar bra, men 
kan vara svår att 
följa. 

 Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte 
verkställs 

9 Nämndsekreterare Genomgång av samtliga 
politiska uppdrag 

Kommunchef Följs upp på särskild 
lista 

Bra 

Delegations-
ordning 

Efterlevnad av 
delegationsordningen 

Delegation följs inte/beslut skrivs 
inte 

6 Enligt 
delegationsordning 

När det uppstår Kommunchef Brister finns delvis och 
sannolikt behövs 
information/utbildning 

I huvudsak bra 

GDPR Personuppgifter  
Sekretess 

Att rutiner för hantering av 
personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen om 
(GDPR) brister 

16 Dataskyddsombud Rapportering av incidenter 
och årligrevision 

GDPR 
huvudsamordnare/K
ommunchef 

Kontakter sker 
löpande med GDPR-
samordnare på resp 
förvaltning 

Bra 

 

  



Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande, forts 2 (7) 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

 
 

Styrdokument Att styrdokument inte hålls 
uppdaterade/inte efterlevs 

9 Respektive 
verksamhet som 
ansvarar för 
styrdokumentet 

Årlig genomgång Respektive 
verksamhetschef 

Uppdatering sker 
kontinuerligt men 
ibland missas det i 
informationen. Taxor 
inom kost, avfall och 
VA uppdateras 
löpande. Övriga 
dokument Avfallsplan, 
VA-plan, ÖTP osv. 
revideras löpande. 

Kan förbättras 

 Avtal Att avtalsarkivet inte är 
uppdaterat/brister i bevakning 

6 Förvaltningschef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov 

Kommunchef Kontroll sker genom 
ekonomienhetens 
försorg gällande 
upphandlade avtal 
som arkiveras i E-
avrop. Övriga avtal ska 
registreras i annan 
databas av respektive 
förvaltning. 

Bra men kan 
förbättras 

LOU, Inköpspolicy Upphandling Att dokumentation av enskilda 
direktupphandlingar över 100 000 
kr saknas 

9 Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

En gång per år 
 
 

Ekonomichef Se bifogad skrivelse Kan förbättras 

Att otillåtna personliga utlägg 
godkänns 

6 HR/löner En gång per år HR-chef Stickprov har utförts, 
hittat en känd 
avvikelse 

Kan förbättras 

Att vi handlar varor/tjänster utöver 
avtalade varor/tjänster från 
avtalsleverantör 

8 Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

Kontroll att KS 
verksamheter handlar hos 
avtalspart enligt ingångna 
avtal. Åtgärd vidtas där 
köp inte skett enligt 
ingångna avtal.  
 
Stickprov av 3 
slumpmässigt utvalda 
leverantörer, en gång per 
år. 

Ekonomichef  Se bifogad skrivelse Kan förbättras 

Att under året upphandlade 
leverantörer inte fakturerar 
elektroniskt enligt gällande 
lagstiftning 

 
4 

Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

En gång per år Ekonomichef Se bifogad skrivelse Fungerar inte bra 

  



Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande, forts 3 (7) 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

Finns rutin Fakturering/bidragsan
sökningar 

Att fakturering drar ut på tiden 
eller glöms bort 

6 Samtliga 
budgetansvariga 

Kontroll i samband med 
budgetuppföljning. Sker 
nio gånger per år. 

Respektive 
verksamhetschef 

Fakturering genomförs 
i god tid. 

Det fungerar bra. 

 Hantering av 
handkassor 

Att handkassor redovisas fel 
 
 

4 Verksamhetschef Stickprov, 1 gång per år Respektive 
verksamhetschef 

Kontroll genomförd 
ingen avvikelse. 

Det fungerar bra. 

 Tillgång till likvida 
medel 

Att det inte finns medel för 
kommande utbetalningar 

8 Ekonomiassistent Uppföljning av 
likviditetsplan varje månad 

Ekonomichef Kassaflödesanalys 
finns i budget och 
bokslut. Veckovis 
uppföljning av 
likviditeten 

Rutinen fungerar 
bra 

 Hantering av 
utbetalningar från 
Bankkonto 

Att det finns underskrivna beslut på 
alla betalningar 

8 Redovisningsledar
e 

Stickprov 6-8 ggr per år Ekonomichef Sju stickprov har 
utförts utan 
anmärkning 

Rutinen fungerar 
bra 

Fordon Hantering av 
leasingbilar 

Skador på bilar anmäls inte till 
försäkringsbolaget. Dyra 
reparationer. Leasingbilar körs för 
mycket/för lite 

6 Samtliga 
budgetansvariga 

Skador meddelas löpande 
vid återlämning. Årligt 
stickprov samt i samband 
med leasingens 
upphörande 

Chef stöd och 
service 

Leasingbilar finns i 
huvudsak inom 
hemtjänsten. De 
skador som har 
uppstått är normala 
med hänsyn tagen till 
användandet av 
bilarna. 

Bra 

Körjournaler i bilpool Brott mot skattelagstiftning. Bilar 
används privat 

6 Chef stöd och 
service 

Körjournaler kontrolleras 
två gånger per år 

Ekonomichef Med införandet av 
digitala körjournaler i 
kommunens fordon 
underlättas kontrollen 
av nyttjandet. Förare 
som använder fordon 
på ett felaktigt sätt kan 
spåras.   

Bra 

 Arbetstillfredsställelse Inte nöjda medarbetare 9 HR-specialist/ 
strateg 

Medarbetarenkät varje år HR-chef Resultat 2019 var 78 
(2018 79), marginell 
försämring, framförallt 
faktorn medarbetarnas 
motivation. 

Kan förbättras 

 

  



Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande, forts 4 (7) 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

 Personalförsörjning Att organisationen inte har rätt 
kompetens 

9 Respektive 
verksamhet 

Beskrivs i årsredovisning Respektive 
förvaltningschef 

För tillfället är vi väl 
försedda, kan vara 
svårt inom vissa 
bristyrken.  

Bra 

Svårt/omöjligt att rekrytera och 
behålla personal inom bristyrken 

9 Respektive 
verksamhet 

Årlig identifiering och 
kartläggning av bristyrken. 
Beskrivs i årsredovisningen 

Respektive 
förvaltningschef  

Kontrollen på detta 
område sker 
kontinuerligt. Kan bli 
brist inom vissa yrken 
bl a ingenjörer och 
inspektörer. 

Bra 

 Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar 9 HR-strateg Uppföljning av 
personalstatistik två 
gånger per år. Beskrivs i 
delårs- och årsredovisning 

HR-chef Marginell ökning trots 
pandemi, 
sjukfrånvaron är låg 

Fungerar bra 

 IT Produktionsbortfall på grund av 
avbrott i IT-tjänster 

12 IT-chef Incidentrapporter vid 
avbrott 

Kommunchef Inga avbrott under 
året 

Fungerar bra 

 

  



Räddningstjänst 5 (7) 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

Handlingsprogram
/LSO 

Att förebyggande 
arbete inte når målen. 

Stor belastning på heltids personal 6 Verksamhetschef Regelbunden uppföljning Kommunchef Pandemin har 
begränsat utbildningar 
samt tillsyner. 

Kan förbättras 

Egen Tillsyn Att vid stora insatser 
kan gamla pumpar 
haverera 

Vi är sårbara med få antal stora 
pumpar 

12 Verksamhetschef Intern kontrollplan Räddningschef Service och underhåll 
har utförts. Pumparna 
är fortfarande gamla. 

Bra 

Handlingsprogram 
LSO 

Utryckande 
verksamhet 

Haveri på Basbil/ Tankbil 12 Verksamhetschef Intern kontrollplan Räddningschef Vi har två tankbilar i 
kommunen. Vi har en 
plan för mindre haveri 
på släckbil. 

Bra 

 Personaltillgång Långvarig frånvaro av 
heltidspersonal 

12 Hr-strateg Arbetsmiljöarbete Kommunchef Det är ingen 
förändring. 

Fungerar bra 

 

  



Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 (7) 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices Rutin/Process Uttryckt risk Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Utvärdering Bedömning- Bra 

dålig rutin 

 Korrekt debiterade 
avgifter 

Kontrollera att debiterade avgifter 
stämmer överens med tagna taxor 
och avtal 

8 Förvaltnings-
ekonom 

Stickprov 2 gånger/år Samhällsbyggnadschef Tre st slumpmässiga 
fakturor inom: 
fastigheter, stadsnätet 
och kost har 
kontrollerats. Visar 
inga avvikelser från 
bestämd taxa och 
debiterad avgift.   

Fungerar bra 

 Uppföljning 
detaljplanearbete 

Brist på planlagd mark 12 Samhällsbyggnads
chef 

Årsredovisning Samhällsbyggnadschef Ingen brist idag. 
Samhällsbyggnads har 
egna mål om att på 
eget initiativ 
förnya/genomföra 
minst två detalj-planer 
per år. 

Fungerar bra 

 Säkerhets- 
Redovisning av 
inbrott, skadegörelse 
och övriga 
larmärenden 

Risk för höga kostnader pga inbrott 
och skadegörelse 

8 Fastighetschef Insamling av statistik Fastighetschef Andelen inbrott och 
skadegörelser har 
senaste åren legat på 
en mycket låg nivå. 
Rapport lämnas 
löpande. 

Fungerar bra 

Felanmälan Hantering av 
felanmälningar 

Risk för hanterad/felaktigt 
hanterad felanmälan 

4 Fastighetschef Stickprov 2 gånger per år Samhällsbyggnadschef Av alla felanmälningar 
som inlämnats är det 
bara ett ärende som 
registrerats som 
åtgärdat fast det 
kvarstod. Återkoppling 
i det ärendet gjordes 
snabbt. 

Fungerar bra 

Tillbud Anmäla tillbud och 
olyckor 

Risk att tillbud och olyckor inte 
rapporteras 

6 Verksamhetschef Stickprov där avvikelser 
upptäcks 

Samhällsbyggnadschef Inga avvikelser har 
noterats. Tillbud 
anmäls. En punkt om 
tillbud finns med i 
dagordningen på 
ATP:er. Blanketter för 
tillbudsanmälan finns i 
fikarum på de 
arbetsplatser där 
risken för tillbud är 
högre. 

Fungerar bra 

Prioriterade områden bland de områden där riskvärdet är mellan 9 och 16 (Röd markering) 



 7 (7) 

Uppföljning av internkontroll 2020 – Upphandling  
 

LOU, Inköpspolicy 
 

Att dokumentation av enskilda direktupphandlingar över 100 000 kr saknas  
o Kontrollerade fakturor över 100 000 kr  

o 206 st. totalt 

o 15 fakturor saknar upphandling  

o 191 fakturor är upphandlade 

 

• 93 % av alla fakturor över 100 000 kr/faktura är upphandlade. 

 

 

Kontroll av att vi handlar varor/tjänster utöver avtalade varor/tjänster från 

avtalsleverantör  

 
• Staples- Avtal på Kontor- skola och datortillbehör 

o Totalt köpta artiklar (st.): 658 Belopp:  161 573,00 

o Varav avtalsartiklar (st.): 553 Belopp: 118 754,00 

 

Avtalstrohet artikelnivå: 84 % Avtalstrohet belopp: 73 % 

 

• Tele2- Avtal på Surfplattor inkl. tillbehör 

 

o Totalt köpta artiklar (st.): 27 Belopp:  212 833,00  

o Varav avtalsartiklar (st.): 25 Belopp: 210 287,00  

 

Avtalstrohet artikelnivå: 93% Avtalstrohet belopp: 99 %  

 

• Pacson Papperspartner - Avtal på Städ samt Nonfood och matformar 

 

Totalt köpta artiklar (st.):  509 Belopp:  1 507 103,00 

Varav avtalsartiklar (st.) 148 Belopp:  828 280,00 

     

Avtalstrohet artikelnivå: 30% Avtalstrohet belopp: 55 % 

 

 

Kontroll att upphandlade leverantörer fakturerar elektroniskt 

 
• 71 % av upphandlade leverantörer fakturerar elektroniskt  

 

Totalt har vi 158 avtalsleverantörer 

 

Skickat fakturor under 2020 103 

Skickar elektroniskt  73 

Skickar inte elektroniskt  30 

Skickat 0 fakturor  55 
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Au §  Dnr 00244/2020 049 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 20 antagit reglemente för 

verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som 

avser intern kontroll. 
 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 

som syftar till att: 
 

▪ Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 

▪ Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

▪ Minimera risker, stärka system och rutiner 

▪ Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 

▪ Säkra en rättvisande redovisning 

▪ Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 

Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 

information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur 

den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll 

utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste 

finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens 

aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och 

sammanhängande. 

 

Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 

nämndens ledning och styrning.  

 

Förslag till internkontrollplan för år 2021 har upprättats. 
 

Uppföljning av planen ska ske årligen under andra halvåret. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Internkontrollplan år 2021 för kommunstyrelsens antas. 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till interkontrollplan 

Utdragsbestyrkande 

 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 §  1 (4) 

 

 

Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen 
 

Riskanalysmodell 
KONSEKVENS 

    

-Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

SANNOLIKHET 

 
1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 - Sannolikt 

 
 

Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Åtgärd  
påbörjad 

Mål- och 
resursplan 

Budget/VP Att ekonomiska mål inte 
uppnås 

3 4 12 Samtliga 
budgetansvariga 

Sker vid månadsupp-
följningar samt delårs- och 
årsredovisning. 

Ekonomichef  

Prognosarbetet 3 3 9 Samtliga 
budgetansvariga 

Att prognosen i 
delårsbokslutet inte 
avviker mer än 1 % vid 
bokslutet 

Ekonomichef  

Finns rutin Politiska beslut Att politiskt fattade beslut 
inte verkställs 

3 3 9 Nämndsekreterare Genomgång av samtliga 
politiska uppdrag 

Kommunchef  

Delegations-
ordning 

Efterlevnad av 
delegationsordningen 

Delegation följs inte/beslut 
skrivs inte 

2 3 6 Enligt 
delegationsordnin
g 

När det uppstår Kommunchef  

GDPR Personuppgifter  
Sekretess 

Att rutiner för hantering av 
personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen 
om (GDPR) brister 

4 4 16 Dataskyddsombud Rapportering av incidenter 
och årligrevision 

GDPR 
huvudsamordnare/K
ommunchef 

 

Finns rutin 
 

Styrdokument Att styrdokument inte hålls 
uppdaterade/inte efterlevs 

3 3 9 Respektive 
verksamhet som 
ansvarar för 
styrdokumentet 

Årlig genomgång Respektive 
verksamhetschef 

 

Finns rutin Avtal Att avtalsarkivet inte är 
uppdaterat/brister i 
bevakning 

2 3 6 Förvaltningschef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov 

Kommunchef  

 
  



  2 (4) 

Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande, forts 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Åtgärd 
påbörjad 

LOU, Inköpspolicy Upphandling Att dokumentation av 
enskilda 
direktupphandlingar över 
100 000 kr saknas 

3 3 9 Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

En gång per år 
 
 

Ekonomichef  

Att otillåtna personliga 
utlägg godkänns 

3 2 6 HR/löner En gång per år HR-chef  

Att vi handlar 
varor/tjänster utöver 
avtalade varor/tjänster 
från avtalsleverantör 

4 2 8 Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

Kontroll att KS 
verksamheter handlar hos 
avtalspart enligt ingångna 
avtal. Åtgärd vidtas där köp 
inte skett enligt ingångna 
avtal.  
 
Stickprov av 3 
slumpmässigt utvalda 
leverantörer, en gång per 
år. 

Ekonomichef   

Att under året 
upphandlade leverantörer 
inte fakturerar elektroniskt 
enligt gällande lagstiftning 

 
2 

 
2 

 
4 

Upphandlare/ 
Ekonomiassistent 

En gång per år Ekonomichef  

Finns rutin Fakturering/bidragsansökningar Att fakturering drar ut på 
tiden eller glöms bort 

2 3 6 Samtliga 
budgetansvariga 

Kontroll i samband med 
budgetuppföljning. Sker 
nio gånger per år. 

Respektive 
verksamhetschef 

 

Finns rutin Hantering av handkassor Att handkassor redovisas 
fel 
 
 

2 2 4 Verksamhetschef Stickprov, 1 gång per år Respektive 
verksamhetschef 

 

Finns rutin Tillgång till likvida medel Att det inte finns medel för 
kommande utbetalningar 

2 4 8 Ekonomiassistent Uppföljning av 
likviditetsplan varje månad 

Ekonomichef  

Finns rutin Hantering av utbetalningar från 
Bankkonto 

Att det finns underskrivna 
beslut på alla betalningar 

2 4 8 Redovisningsleda-
re 

Stickprov 6-8 ggr per år Ekonomichef  

Fordon Hantering av leasingbilar Skador på bilar anmäls inte 
till försäkringsbolaget. Dyra 
reparationer. Leasingbilar 
körs för mycket/för lite 

2 3 6 Samtliga 
budgetansvariga 

Skador meddelas löpande 
vid återlämning. Årligt 
stickprov samt i samband 
med leasingens 
upphörande 

Chef stöd och 
service 

 

Körjournaler i bilpool Brott mot 
skattelagstiftning. Bilar 
används privat 

3 2 6 Chef stöd och 
service 

Körjournaler kontrolleras 
två gånger per år 

Ekonomichef  

 
  



  3 (4) 

Kommunledning/stödfunktioner/kommunövergripande, forts 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Åtgärd 
påbörjad 

Finns rutin Arbetstillfredsställelse Inte nöjda medarbetare 3 3 9 HR-specialist/ 
strateg 

Medarbetarenkät varje år HR-chef  

Finns rutin Personalförsörjning Att organisationen inte har 
rätt kompetens 

3 3 9 Respektive 
verksamhet 

Beskrivs i årsredovisning Respektive 
förvaltningschef 

 

Svårt/omöjligt att rekrytera 
och behålla personal inom 
bristyrken 

3 3 9 Respektive 
verksamhet 

Årlig identifiering och 
kartläggning av bristyrken. 
Beskrivs i årsredovisningen 

Respektive 
förvaltningschef  

 

Finns rutin Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar 3 3 9 HR-strateg Uppföljning av 
personalstatistik två 
gånger per år. Beskrivs i 
delårs- och årsredovisning 

HR-chef  

Finns rutin IT Produktionsbortfall på 
grund av avbrott i IT-
tjänster 

4 3 12 IT-chef Incidentrapporter vid 
avbrott 

Kommunchef  

 

Räddningstjänst 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Åtgärd 
påbörjad 

Handlingsprogram
/LSO 

Att förebyggande arbete inte når 
målen. 

Stor belastning på heltids 
personal 

3 2 6 Verksamhetschef Regelbunden uppföljning Kommunchef  

Egen Tillsyn Att vid stora insatser kan gamla 
pumpar haverera 

Vi är sårbara med få antal 
stora pumpar 

3 4 12 Verksamhetschef Intern kontrollplan Räddningschef  

Handlingsprogram 
LSO 

Utryckande verksamhet Haveri på Basbil/ Tankbil 3 4 12 Verksamhetschef Intern kontrollplan Räddningschef  

Finns rutin Personaltillgång Långvarig frånvaro av 
heltidspersonal 

3 4 12 Hr-strateg Arbetsmiljöarbete Kommunchef  

 

  



  4 (4) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till Åtgärd 
påbörjad 

Finns rutin Korrekt debiterade avgifter Kontrollera att debiterade 
avgifter stämmer överens 
med tagna taxor och avtal 

2 4 8 Förvaltnings-
ekonom 

Stickprov 2 gånger/år Samhällsbyggnadschef  

Finns rutin Uppföljning detaljplanearbete Brist på planlagd mark 3 4 12 Samhällsbyggnads
chef 

Årsredovisning Samhällsbyggnadschef  

Finns rutin Säkerhets- Redovisning av 
inbrott, skadegörelse och övriga 
larmärenden 

Risk för höga kostnader 
pga inbrott och 
skadegörelse 

2 4 8 Fastighetschef Insamling av statistik Fastighetschef  

Felanmälan Hantering av felanmälningar Risk för hanterad/felaktigt 
hanterad felanmälan 

2 2 4 Fastighetschef Stickprov 2 gånger per år Samhällsbyggnadschef  

Tillbud Anmäla tillbud och olyckor Risk att tillbud och olyckor 
inte rapporteras 

3 2 6 Verksamhetschef Stickprov där avvikelser 
upptäcks 

Samhällsbyggnadschef  

 

Prioriterade områden bland de områden där riskvärdet är mellan 9 och 16 (Röd markering) 
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Driftstöd till Arvidsjaur 

Flygplats AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 
 

Au §  Dnr 00195/2020 998 

 

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s 

statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av till exempel ett 

kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från ett kommunalt bolag eller ett 

statligt bidrag som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget.  

 

Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund 

kommunen fattar beslut om stöd. Arvidsjaur Flygplats AB har i dagsläget 

mindre än 200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges 

med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget, artikel 56 a). 

 

Arvidsjaurs kommun ska tillse att stödet och stödmottagaren uppfyller 

villkoren i förordningen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beviljar Arvidsjaur Flygplats AB 14 962 000 kr i 

stöd för flygplatsens drift under år 2020, varav koncernkommunalt stöd 

2 500 000 kr och statligt stöd 12 462 000 kr, vilket motsvarar det 

driftbidrag kommunen erhåller från Trafikverket 7 982 000 kr samt 

extra driftbidrag till icke statliga flygplatser som en följd av 

Coronapandemin 4 480 000 kr. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till 

bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 

17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 

med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, 

artikel 56 a). 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att anse att villkoren i kommissionens 

förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A. 

Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de 

tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 
 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-08 § 135 upphör att gälla. 
 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

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 2020-10-20 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

Birgitta Häggström 

Kommunstyrelsen 

 

 

 
Direktval 
0960-15523 

 

 

 

 

 

 

 

Driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB 

Dnr 195/2020 

 

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta 

oavsett om stödet utgörs av till exempel ett kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från 

ett kommunalt bolag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till 

flygplatsbolaget.  

 

Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 

beslut om stöd. Arvidsjaur Flygplats AB har i dagsläget mindre än 200 000 

passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med hänvisning till 

bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 

genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

 

Arvidsjaurs kommun ska tillse att stödet och stödmottagaren uppfyller villkoren i 

förordningen. 

 

Kommunstyrelsen har 2020-09-08 § 135 fattat beslut i frågan. Med anledning av 

beslut från Trafikverket som inkom 2020-10-20 om tillfälligt krisstöd för drift av 

regional flygplats måste nytt beslut fattas i detta ärende. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beviljar Arvidsjaur Flygplats AB 14 962 000 kr i stöd för 

flygplatsens drift under år 2020, varav koncernkommunalt stöd 2 500 000 kr och 

statligt stöd 12 462 000 kr, vilket motsvarar det driftbidrag kommunen erhåller från 

Trafikverket 7 982 000 kr samt extra driftbidrag till icke statliga flygplatser som en 

följd av Coronapandemin 4 480 000 kr. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-20 
 

Dnr 00195/2020 -998 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


 

 

 2(2) 

 

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 

107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anse att villkoren i kommissionens förordning är 

uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för 

sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-08 § 135 upphör att gälla. 

 

 
Birgitta Häggström 

Ekonomichef 

 

  



 

 

 

Bilaga A. Underlag för kommunens 

beslut – GBER 

Kapitel I – Gemensamma bestämmelser 

Artikel 1.4 a-c) 

a) Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till 

förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett 

tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med 

den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador 

som orsakats av vissa naturkatastrofer. 

b) Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a. 

Arvidsjaur Flygplats AB är inte föremål för ett betalningskrav av aktuellt slag. 

c) Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa 

skador som orsakats av vissa naturkatastrofer. (Gäller generellt men speciella 

regler för flygplatser finns.) 

Arvidsjaur Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i Artikel 2 

punkten 18 i samma förordning. 

Artikel 6 – Stimulanseffekt 

1. Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt. 

Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag 

(2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulanseffekt om det är sannolikt 

att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och med 

beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, skulle 

vara avsevärt mindre. 

Verksamheten vid Arvidsjaur Flygplats AB uppvisar kontinuerliga driftunderskott 

och skulle utan det kommunala stödet tvingas lägga ner verksamheten. Stödet 

bedöms därmed ha stimulanseffekt. 

Artikel 6 – Kumulering 

d) Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta 

tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda 



 

 

belopp statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det 

företag som understöds. 

Det sammanlagda stödet till Arvidsjaur Flygplats AB överskrider inte den högsta 

tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16. 

Artikel 9 – Offentliggörande 

1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en 

övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:  

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som 

överstiger 500 000 euro. 

Det beslutade stödet uppgår sammantaget till 14 962 000 SEK, vilket överskrider 

gränsvärdet i Artikel 9.1 c). Arvidsjaurs kommun kommer därför inom 6 månader 

säkerställa att informationen i bilaga III till kommissionens förordning offentliggörs. 

Kapitel II – Övervakning 

Artikel 11 – Rapportering 

Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt 

samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt 

definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända 

följande till kommissionen: 

a) Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information 

om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade 

format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den 

fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter 

att den har trätt i kraft. 

Arvidsjaurs kommun kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av 

Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella 

informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls. 



 

 

Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika stödkategorierna 

Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser  

Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser 

2. Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den 

mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälnings-

skyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-

18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda. 

3. Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är 

fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, 

transparenta och icke-diskriminerande kriterier. 

Arvidsjaur Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten bedöms 

inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten ändå skulle 

vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, objektiva, 

transparenta och icke-diskriminerande kriterier. 

4.  Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för 

etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt 

flygfält till en passagerarflygplats. 

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats. 

10. Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolym på mer 

än 200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt 

beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga 

godsvolymen vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår 

efter beviljandet av stödet. 

Godsmängden vid Arvidsjaur Flygplats AB var under år 2019 0,05 ton och år 2018 

0,2 ton, vilket understiger gränsvärdet med god marginal. 

15.  Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig 

passagerarvolym på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår 

som föregår det år då stödet faktiskt beviljas. 

Arvidsjaur Flygplats AB hade år 2019 58 769 passagerare och år 2018 52 681 

passagerare. Gränsvärdet understigs därför med god marginal. 

  



 

 

16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka 

rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska 

beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som 

inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda 

belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats. 

Arvidsjaur Flygplats AB beviljas 14 962 000 SEK i stöd för flygplatsens drift under 

år 2020. Vid fastställandet av bedömd stödmängd har underlaget utgjorts av tidigare 

års ekonomiska resultat samt passagerarprognos för år 2020. 

17. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga 

passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare. 

Arvidsjaurs kommun kommer att avbryta aviserade utbetalningar om Arvidsjaur 

Flygplats AB under räkenskapsåret överskrider gränsen på 200 000 passagerare, samt 

återkräva eventuellt stöd som redan utbetalts under det aktuella räkenskapsåret. 

18.  Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av 

överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, 

betalningar för marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets 

verksamhet vid den berörda flygplatsen. 

Driftstödet från Arvidsjaurs kommun är inte förenat med några av de villkor som 

beskrivs i punkt 18 ovan. 

_____ 
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Utbetalning av tillfälligt 

statligt krisstöd med 

anledning av covid-19 

-Arvidsjaur Flygplats AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au §  Dnr 00249/2020 998 

 

Trafikverket har 2020-10-20 beslutat att bevilja Arvidsjaurs kommun 

tillfälligt bidrag med 4 480 000 kronor avseende driften Arvidsjaur 

Flygplats år 2020. 

 

Beslutet har skett i enlighet med förordningen (2006:1577) om statsbidrag 

för icke statliga flygplatser. 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-25 § 64 beslutat att driftbidrag till 

Arvidsjaur flygplats AB betalas ut efter särskilt beslut i kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arvidsjaur Flygplats AB beviljas utbetalning av tillfälligt statligt 

driftsbidrag med totalt 4 480 tkr för år 2020. 

2. Driftsstödet ska betalas ut per omgående. 

 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beslut - Trafikverket 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-20 
 

Handläggare 

Birgitta Häggström 

 Kommunstyrelsen 

  

  

  
Direktval 
0960-155 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra statligt driftbidrag till icke statliga flygplatser till följd av Covid 19 

 

Transportstyrelsen har beviljat Arvidsjaurs Flygplats AB extra statligt driftbidrag till 

icke statliga flygplatser på grund av Covid 19 med 4 480 000 kr. Arvidsjaur Flygplats 

AB ansöker härmed om utbetalning av det beslutade extra statliga driftbidraget.  

 

Förslag till beslut att kommunen betalar ut driftstödet till Arvidsjaurs Flygplats AB.  

 

 

Birgitta Häggström 

Ekonomichef 

 
  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-20 
 

Dnr 00249/2020 -998 
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BESLUT

,-  Il NOrums)mau:rSs ?KrOeThsernn"a'aaun

r:»nr:,ffl2,,o2/zOgl,0,q:@2,-:O7'7.g j

Dokumentdatum

2020-10-20

ffi'h

@ TQAFIKVERKET

Arvidsjaurs  kommun

933 81 Arvidsjaur

Beslut  om  tillfälligt  krisstöd  för  drift  av regional  flygplats

Beslut

Trafikverket  beslutar  att bevilja  Arvidsjaurs  kommun  tillffilligt  bidrag  med 4 48o ooo kronor  avseende driften  av
Arvidsjaurs  flygplats  år 2020.

Beslutet sker i enlighet med förordning  (2006:1577) om statsbidrag  för  icke statliga flygplatser.

Bakgrund

I förordning  (2006:1577) om statsbidrag  för icke statliga flygplatser  finns  bestärnmelser  om fördelning  av anslaget
z:6 "Ersätföing  avseende icke statliga flygplatser"  inom utgiftsområde  22.  Bidrag får enligt 1 fi i förordningen  bara
lärnnas  för  flygplatser  där  det  utförs  flygtrafik  som  omfattas  av allmän  trafikplikt  enligt  artikel  i6  i Europa-

parlarnentets  och rådets förordning  (EU) nr +oo8/:oo8  av den 24 september 2008 om gemensamma  regler för
tillhandahållande  av lufttrafik  i gemenskapen.

Regeringen haribeslut  2020-06-25  I2020/01818/US  om ändring  i Trafikverkets  regleringsbrev  utökat  anslaget i:6
Ersättning  avseende  icke  statliga  flygplatser,  anslagspost  :i Icke  statliga  flygplatser,  med  totalt  ioo  miljoner  kronor

för  att finansiera  delar av driftunderskott  vid  kommunala  och privata  flygplatser  som 2019  fick  statligt  driftsstöd.

Enligt  beslutx  av Trafikverkets  generaldirektör  den  21  september  2020  medges  undantag  från  den  föreskrift'-  som

styrhanteringen  av driftbidrag  till  flygplatser  med allmän trafikplikt  gällande 7 och g fi E) om tidpunkt  för ansökan
sarnt  fördelningsmodell.  Ansökan  ska  för  de extra  medlen  ha inkommit  till  Trafikverket  senast  den  2 oktober  2020.

Bidraget  ska  fördelas  utifrån  en modell  som  innebär  att  ana  flygplatser  får  lika  stor  andel  av sitt  intäktsbortfall  från

linjeverksamhet  och  utrikes  chartertrafiktäckt.  Dessa  bedöms  vara  de två  intäktsposter  som  i störst  utsträckning

fångar  effekterna  av coronapandemin.

Skäl  för  beslut

Arvidsjaurs  flygplats  tar  emot  trafik  under  allmän  trafikplikt  och  Arvidsjaurs  kommun  har  i ansökan  angett  intäkter
för  flygplatsen  avseende  linjetrafik  respektive  u'fökes  charter  för  januari  till  augusti  2020  som  är lägre  än

motsvarande  intäkter  för samma period  2019.  Flygplatsens andel av det totala  intäktsbortfallet  som de 22 aktuella
flygplatserna  redovisat  är 4,5  procent. Enligt  ovan nämnd fördelningsmodell  kan flygplatsens  således beviljas
4 48o ooo kronor.

' TRV  2020/95992

2 Trafikverkets  föreskrifier  om statsbidrag  för  icke  statliga  flygplatser  (TRVFS  2013:2,  senast ändrad  genom  TRVFS  2018:1)

Dokumentet  är elektroniskt  undertecknat
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Föredragande,  samråd  och  sakgranskning

BESLUT

Dokumentdatum

2020-10-20

dil)

J  TRAFIKVERKET

Föredragande  i ärendet  harvarit  handläggare  Lisa  Berglund.  I ärendets  slutliga  handläggning  har  enhetschef  Anna

Fällbom,  handläggare  Ulrika  Rangli  Eklund  och  verksjurist  Carin  Sandberg  deltagit.

Övriga  upplysningar

En  fönitsättning  för  bidraget  till  flygplatsen  är att  det  används  för  att  finansiera  driften  avflygplatsen  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  so7 och zo8 i fördraget,  i lydelsen enligt
kommissionens  förordning  (EU) 2017/1084.  Arvidsjaurs  kornrnun  ska tillse att flygplatsen  uppfyller  villkoren  i
kapitel  'i sarnt artikel  56a.

Utbetalning  av  beslutat  bidragsbelopp  kommer  att  ske till  Arvidsjaurs  kornmun,  organisationsnurnrner

212000-2650  och bankgiro  5i43-7go3  då tiden  för överklagande  passerat.

Bidraget  utbetalas  till  kommunen  före  det  att  flygplatsen  redovisat  resultat  för  2020.  Kornmunen  ska  därför  senast

den  z september  2021,  redovisa  2020  års  resultat  på  av Trafikverket  fastställd  blankett.

Efter  beslut  ska  kommunen  skyndsamt  förse  Näringsdepartementet  med  den  information  som  följer  av artikel  1l  a i

Europeiska  kornrnissionens  förordning  (EU) nr 651/2014  i syfte att departementet  ska kunna  rapportera  till
kommissionen  inom  20  arbetsdagar  från  respektive  stödbeslut.

För stödbeslut  över 5oo  ooo euro vill  Trafikverket  upplysa  om att artikel  g iEuropeiska  kommissionens  förordning
(EU) nr 65i/:o'i4  uppställer  särskilda  krav  på redovisning  inom  6 månader  från den dag då stödbeslutet  beviljades.

Lennart  Kalander

Avdelningschef  Nationell  planering

Dokumentet  är elektroniskt  undertecknat



Ärendenummer

TRV  2020/1  05589

Ert ärendenummer

[Motpartens  ärendelD  NY]

Sidor

3(3)

Hur  man  överklagar

BESLUT

Dokumentdatum

2020-10-20

Ni  kan  överklaga  Trafikverkets  beslut  hos  regeringen.  Skrivelsen  med  överklagandet  ska dock  skickas  eller  lärnnas
till:

Trafikverket

78i  8g Borlänge

I skrivelsen  ska  du ange

vilket  beslut  som  du överklagar,  t.ex.  genom  att  ange  beslutets  datum  och  ärendets  diarienurnmer

vilken  ändring  av  beslutet  som  du  vill  ha och  varför  du anser  att  beslutet  ska ändras

ditt  narnn  och  postadress  samt  telefonnummer  där  du  kan  nås dagtid

Trafikverket  måste  ha fått  ditt  överklagande  inom  tre  veckor  från  den  dag  då du  fick  del  av  beslutet.

Har  överklagandet  kommit  in  irätt  tid  överlämnar  Trafikverket  överklagandet  och  handlingarna  till  regeringen.

Behöver  du  fler  upplysningar  kan  du vända  dig  till  Trafikverket.

Dokumentet  är elektroniskt  undertecknat
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Avyttring av belysnings-

anläggning Västerngatan i 

Glommersträsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00227/2020 317 

 

Vattenfall har varit i kontakt med gatuenheten om befintliga trästolpar som 

står efter Västerngatan i Glommersträsk. I några av dessa trästolpar sitter det 

belysningsarmaturer. Vattenfall raserade sin kabel som hänger i stolparna 

för ett antal år sedan. I dagsläget hänger belysningskabel och Skanovas 

kabel kvar i stolparna. Vattenfall vill avsluta ärendet och överlämna 

stolparna alternativt rasera dem. Skanova är inte intresserad av att ta över 

dem utan kommer att rasera sin kabel som hänger. Frågan kom då till 

gatuenheten om kommunen vill överta stolparna. 

 

På sträckan finns en fast boende. 

 

Kommunens regler 

Kommunfullmäktige antog 2011-10-31 § 132 ”Regler för gemensam, 

allmän och enskild belysningsanläggning samt avyttrande av gemensam 

vägbelysning”.  

 

För att avyttra en allmän belysningsanläggning ska antalet fastigheter som 

bebos av mantalsskriven person året om understiga fem fastigheter inom ett 

avstånd på 1 km. Vid eventuell nedläggning erbjuds 

boende/fastighetsägare/samfälligheter eller liknande som berörs att överta 

hela belysningsanläggningen eller delar av den utan kostnad. Dock får 

fastighetsägaren själv ombesörja en eventuell delning av anläggningen samt 

inkoppling av ström. 

 

Prövning av nedläggning ska i varje enskilt fall göras av kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Belysningsanläggningen avyttras i samband med att Vattenfall raserar 

sina ledningar. 
 

2. Boende och fastighetsägare ska informeras om att belysningen kommer 

att avyttras och att de stolpar som kommunen idag äger erbjuds 

fastighetsägare att överta. 
 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse – Erika Harr 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-09-24 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Erika Harr 

 Kommunstyrelsen 

  

  
Direktval 
0960-155 73 

 

 

 

Avyttring av belysningsanläggning Västerngatan i Glommersträsk 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Vattenfall har varit i kontakt med gatuenheten om befintliga trästolpar som står efter 

Västerngatan i Glommersträsk. I några av dessa trästolpar sitter det 

belysningsarmaturer. Vattenfall raserade sin kabel som hänger i stolparna för ett antal år 

sedan. I dagsläget hänger belysningskabel och Skanovas kabel kvar i stolparna. 

Vattenfall vill avsluta ärendet och överlämna stolparna alternativt rasera dem. Skanova 

är inte intresserad av att ta över dem utan kommer att rasera sin kabel som hänger. 

Frågan kom då till gatuenheten om kommunen vill överta stolparna. 

 

På sträckan finns en fast boende. 

 

2. Kommunens regler 

Kommunfullmäktige antog 2011-10-31 § 132 ”Regler för gemensam, allmän och 

enskild belysningsanläggning samt avyttrande av gemensam vägbelysning”.  

 

För att avyttra en allmän belysningsanläggning ska antalet fastigheter som bebos av 

mantalsskriven person året om understiga fem fastigheter inom ett avstånd på 1 km. Vid 

eventuell nedläggning erbjuds boende/fastighetsägare/samfälligheter eller liknande som 

berörs att överta hela belysningsanläggningen eller delar av den utan kostnad. Dock får 

fastighetsägaren själv ombesörja en eventuell delning av anläggningen samt inkoppling 

av ström. 

 

Prövning av nedläggning ska i varje enskilt fall göras av kommunstyrelsens ordförande. 

 

3. Belysningsanläggningen 

Grön prick markerar fastighet med folkbokförda. Armaturernas ungefärliga läge 

markeras med röd prick för belysningspunkter som har trästolpar, svart prick för stolpar 

som är av stål och lila prick för stolpar som inte är kopplad på den allmänna 

anläggningen utan är privata. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-09-25 
 

Dnr 00227/2020 - 317 



 
 

 

Det finns nio armaturer som hör till den allmänna anläggningen. Fem av dem sitter i 

några av de trästolpar som vattenfall vill ge bort. Fyra är stålstolpar och där är kabeln 

nedgrävd. Alla stolparna sitter ihop. 

Om kommunen ska ha kvar sina armaturer i trästolparna så tillfaller även de stolpar som 

är mellan armaturerna kommunen eftersom belysningskabeln hänger i dem. Enheten har 

frågat vattenfall om en privatperson kan överta enskilda stolpar från vattenfall och de 

var osäker om detta var möjligt. 

 

4. Ekonomi 

Kommunen har ingen mätning på sina anläggningar utan vi är integrerad i Vattenfalls 

anläggningar och betalar ett ackordsabonnemang. Vi betalar ca 25 kr/år per ljuspunkt i 

drift och driftledningskostnad enbart för att vi är kopplade till nätet. Sen betalar vi 

förbrukning beroende på vilken sorts ljuskälla som sitter i armaturen och en 

abonnemangsavgift. För en natriumlampa med effekten 70 W betalar vi 324 kr/år. Till 

detta så tillkommer felanmälan, utbyte av lampor mm som är svårt att beräkna. Vid 

investering av LED-armaturer så kostar själva armaturen ca 1 800 kr och till det 

tillkommer uppsättningen. Ett seriebyte kostar mellan 200-400 kr beroende på vilken 

typ av lampa som byts. Seriebyte genomförs i dagslägen vart 4:e år. 

 

Vid en eventuell avyttring ska armaturerna och stolparna plockas bort. Lämnas de kvar 

men släcks kommer vi att få ett antal felanmälningar. Raseringen av trästolparna står 

vattenfall för eftersom det i dagsläget är deras stolpar. Kommunen står för avyttring av 

stålstolparna.  

Det innebär en kostnad att avyttra belysning men vi får en minskad drift- och framförallt 

underhållskostnad (felanmälan, seriebyten, etc).  

  



 

5. Slutsats samt förslag till beslut 

Belysningsanläggningen kan avyttras enligt det regelverk som är antaget av 

kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

Avyttra belysningsanläggningen i samband med att vattenfall raserar sina ledningar. 

 

Boende och fastighetsägare blir informerade om att belysningen kommer att avyttras 

och de stolpar som kommunen idag äger erbjuds fastighetsägare att överta. 

 

     

Erika Harr   Åsa Andersson 

Gatu- och VA-chef   Samhällsbyggnadschef 
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Varmvattenbassäng i ny 

sim- och sporthall 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au §  Dnr 00168/2020 821 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” I radion den 9 juni togs det upp om att byggandet av badhuset ska tas upp 

vid kommunfullmäktige den 15 juni 2020. 
 

Vill påminna om att badhuset ska vara tillgänglig för alla personer i 

Arvidsjaur kommun, oavsett ålder och funktionsvariationer. Alla i 

Arvidsjaur kommun ska ha samma möjligheter. 
 

Att inte ta hänsyn till olika människors funktionsnedsättningar kan per 

definition vara ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 
 

Därmed ska badhuset även ha varmvattenbassäng, att personer med olika 

sjukdomar och nedsatta funktioner ska ha tillgång till miljö som ger 

möjlighet att kunna vara fysiskt aktiv, bibehålla muskelmassan och 

konditionen. 
 

Alla människor i Arvidsjaur kommun ska ha samma möjligheter till en 

miljö som ger förutsättningar att kunna bibehålla och förbättra hälsan. 
 

Det är viktigt att alla människor i Arvidsjaur kommun blir sedd och tagen 

på allvar, samt att få känna att man är viktig och påtänkt. 
 

Vi kräver att varmvattenbassängen kommer med i ritningarna av 

badhuset. Varmvattenbassängen i "Hälsocentralen" är väl cirka 17 år 

nyare än badhusets bassäng och livslängden på den är väl också 

begränsad. 

 

Kommunfullmäktige har 2020-06-15 § 64 beslutat att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande; 
 

I projektet ”Ny sport- och simhall” första fas utreds om och hur olika 

funktioner ska kunna utföras och vad det kommer att kosta. I översynen 

ser man även över om det går att hitta lösningar för rehabilitering 

(i varmt vatten). 

 
_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Sara Persson 

Kf 2020-06-15 § 64 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-13 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Sara Persson 

 Kommunstyrelsen 

  

  
Direktval 
0960-155 78 

 

 

 

Varmvattenbassäng i ny sim- och sporthall (Medborgarförslag) 
Dnr 168/2020 

 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen och Kommunfullmäktige beslutade 

2020-06-15 att lämna ärendet till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

I badhusgruppens förslag till mål- och vision för ny sim- och sporthall ingår en höj- och 

sänkbar mellanbotten i simbassängen för att tillgodose simundervisning och som också 

kan också fungera för rehab-träning.  

Projektets första fas, när en totalentreprenör är upphandlad, är att utreda hur de olika 

funktionerna ska kunna utföras och en överslagskostnad för detta. I det skedet kan man 

titta närmare på om detta är det bästa förslaget för att lösa dessa behov eller om en 

separat mindre bassäng för simundervisning och rehabilitering är ett bättre alternativ 

och om det kan inrymmas inom budgeten. 

 

Förslag till beslut:  

att frågan om rehab-bassäng utreds i första fasen av projektet. 

 

 

  

Åsa Andersson  Sara Persson 

Samhällsbyggnadschef  Fastighetschef  

 

 
  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-13 
 

Dnr 00168/2020 -821 
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Montera gatubelysning 

längs Industrivägen 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Au §  Dnr 00021/2020 317 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” Industrivägen saknar helt gatubelysning, vilket är märkligt med tanke på 

hur trafikerad den är. Det är alltså vägsträckan mellan Sten Laestadius väg 

och återvinningscentralen som avses. Enbart återvinningscentralen har 

över 47 000 besökare per år. Kommunens snötipp finns på området vilket 

gör att andelen tung trafik längs vägen är stor. Den trafiken är ej inräknad 

i ovanstående besöksantal. Det finns även flera verksamheter längs 

Industrivägen som genererar trafik bl. a. ett tankställe och ett godsföretag. 

Även oskyddade trafikanter färdas dagligen längs denna väg. 
 

 Denna trafikmängd och avsaknaden av gatubelysning ger en dålig 

trafiksituation under den mörka delen av året. Det skulle aldrig accepteras 

att en annan gata med samma trafikmängd saknar gatubelysning. 
 

 Mitt förslag är att gatubelysning monteras längs Industrivägen från Sten 

Laestadius väg fram till järnvägen, en sträcka på ca 670 meter ”. 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 10 beslutat att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av gatuchef Erika Harr och 

samhällsbyggnadschef Åsa Andersson. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering; 
 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 132 

”Regler för gemensam, allmän och enskild belysningsanläggning samt 

avyttring av gemensam vägbelysning” ska det vid anläggning av ny 

vägbelysning eller komplettering av belysning, finnas minst 15 

gårdar/fastigheter där någon person är skriven och som bebos året runt. 
 

Efter aktuell vägsträcka finns inga bostadsfastigheter. 
 

_____ 

 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Erika Harr 

Kf 2020-02-25 § 10 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-14 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Erika Harr 

 Kommunstyrelsen 

  

  
Direktval 
0960-155 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montera gatubelysning längs Industrivägen (Medborgarförslag) 
Dnr 00021/2020 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med ett önskemål om att Industrivägen, vägen 

mellan Sten Laestadius och återvinningscentralen, ska förses med belysning.  

 

2. Industrivägen 

Sträckan är ca 600 meter och det finns ingen trottoar längs vägen och inte heller några 

boende. De som färdas efter vägen är fordon och ett fåtal oskyddade trafikanter. Fordon 

bestående av privatpersoner som ska till ÅVC samt tunga transporter till och från ÅVC 

och de verksamheter som är belägna efter vägen. Vintertid går även många 

lastbilstransporter till kommunens snötipp som finns på området. 

 

3. Kommunens regler 

Belysningar läggs ner i byar där det är mindre än fem stycken fastigheter med fast 

boende. För att en anläggning ska kompletteras idag enligt de regler som finns ska det 

först och främst finnas boende längs vägen. 

I Arvidsjaur tätort är GC-vägar belysta där det inte finns boende. Längs Järnvägsgatan 

är viss del av vägbelysningen bortplockad eftersom den separerade GC-vägen är belyst. 

Sten Laestadius samt industriområdena Larstorp och Lyckan är belyst fast det inte finns 

några boende därefter. I industriområdena anlades belysningen i samband med 

byggnationen av områdena. 

 

4. Ekonomi 

En komplett stolpe inkl. fundament och armatur samt montage kostar ca 10 000 kr per 

styck. Till det så tillkommer grävning av kabel samt kostnaden för kabel till en kostnad 

av ca 200 kr/m. förutsatt att det är lättgrävd mark utan några kablar som ligger i vägen.  

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-14 
 

Dnr 00021/2020 -317 



 2 (2) 

 

Stolparna placeras med ett mellanrum om ca 50 meter. Det innebär att det blir  

13 stolpar från Sten Laestadius och fram till infarten till återvinningscentralen. 

Kostnaden för enbart grävning och stolpar blir minst 250 tkr och till det tillkommer 

återställning av de infarter som måste passeras. Sedan tillkommer drift och 

underhållskostnader av detta. 

 

5. Slutsats samt förslag till beslut 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning att utöka belysningen i detta 

område. 

 

 

Erika Harr    Åsa Andersson 

Gatu-& VA-chef   Samhällsbyggnadschef 
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Flytta utvecklingsfrågorna 

för byarna från kultur och 

fritid till 

samhällsbyggnadskontoret 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au §  Dnr 00028/2020 001 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” Vill att all utveckling i byarna i Arvidsjaur kommun flyttas från 

Kulturnämnden till Samhälls- eller Byggnadsnämnden. 
 

Det är helt otroligt att kommunen ser allt utanför centrum som en gammal 

kulturplats och att kommunen inte försöker/orkar se helheten i 

kommunens utveckling. Tror kommunledningen att blunda för 

verkligheten ger en levande kommun? ” 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 9 beslutat att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av kommunchef Ulf Starefeldt. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande; 

 

Ett omtag har gjorts avseende kommunens arbete med landsbygds-

frågor. En intern arbetsgrupp representerad av samhällsbyggnads-

kontoret, näringslivsenheten, kultur och fritidsenheten samt 

kommunledningen - där även kommunalrådet ingår - träffas 

regelbundet för att samordna arbetet med landsbygdsfrågor. 

 

Gruppen bjuder in till landsbygdsråd två gånger per år och arrangerar 

tillsammans med landsbygdsrådet en landsbygdskonferens vartannat år. 

Gruppen ansvarar även för att bjuda in till byamöten en gång per år i 

Abborrträsk, Moskosel och Glommersträsk. Utöver detta kan den by 

som så önskar själv ta initiativ till att bjuda in kommunen till möten. 

 

Med den samarbetsform kommunen nu arbetar efter är förhoppningen 

att landsbygdsfrågorna får ökad betydelse i kommunens planerings- 

och utvecklingsarbete. 
 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Ulf Starefeldt 

Kf 2020-02-25 § 9 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-14 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

Ulf Starefeldt 

Kommunstyrelsen 

 

 

 
Direktval 
0960-15504 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsfrågor för byarna (Medborgarförslag) 
Dnr 28/2020 

 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår följande: 

" Vill att all utveckling i byarna i Arvidsjaur kommun flyttas från 

Kulturnämnden till Samhälls- eller Byggnadsnämnden. 

 

Det är helt otroligt att kommunen ser allt utanför centrum som en gammal 

kulturplats och att kommunen inte försöker/orkar se helheten i 

kommunens utveckling. Tror kommunledningen att blunda för 

verkligheten ger en levande kommun? " 

 

Svar på medborgarförslag 

Kommunens vision är ”Arvidsjaurs kommun växer för en hållbar framtid.” 

Den senast reviderade Översikts- och tillväxtplanen, som i närtid behandlas i fullmäktige, 

följer visionen. Nämnd plan är ett grundläggande dokument för bland annat kommunens 

utveckling de närmaste åren. 

 

I en kommun av vår storlek är det nödvändigt att enskilda medarbetare har förmågan att 

även ta sig an problematik som ligger utanför ordinarie arbete. Det samma gäller hela 

organisationen där vi måste arbeta förvaltningsöverskridande och transparant för att gå i 

mål med de olika uppgifter vi ställs inför. 

 

Kommunen har i dagsläget inte ekonomiskt utrymme för att anställa någon i rollen som 

landsbygdssamordnare. Kommunen har istället valt att tillsätta en intern arbetsgrupp med 

representanter från kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten 

och kultur och fritidsenheten för att samordna arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor.  

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-15 
 

Dnr 00028/2020 -001 



 

Gruppen kommer att ansvara för att bjuda in till landsbygdsråd två gånger per år, 

tillsammans med landsbygdsrådet arrangera en landsbygdskonferens vartannat år samt att 

på kommunens initiativ bjuda in till byamöten en gång per år i Abborrträsk, Moskosel och 

Glommersträsk. Utöver detta kan den by som så önskar själva ta initiativ till att bjuda in 

kommunen till möten i byn. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten har också ett arbetssätt som vi 

kallar för fokusmöten där vi samlas kring en exploatör eller förening med en 

utvecklingsidé i syfte att förenkla kontakten med kommunen och erforderliga myndigheter. 

Målet är en samlad dialog kring en exploatörs utvecklingsplaner för att på så sätt skapa en 

smidig process med information och tillståndsgivning. 

 

Frågan från förslagsställaren är, som jag ser det, inte en organisatorisk fråga utan mera en 

fråga om kommunens attityd till utveckling i byarna. Vi har idag många vägar in i 

kommunen och frågor som rör utvecklig i byarna är prioriterade och tas om hand av 

organisationen i sin helhet. 

 

I framtagande av detta svar har Katarina Landstedt, chef Kultur/Fritid, Åsa Andersson, 

chef Samhällsbyggnadsförvaltningen och Anne Enoksson, näringslivsstrateg, deltagit. 

 

 

 

Ulf Starefeldt 

Kommunchef  
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Redovisning av osäkra 

fordringar under 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00247/2020 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 2020-10-14 redovisat fordringar om totalt  

380 746 kronor, bestående av avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

och socialnämndens verksamhetsområde. 

 

Ärendena gällande fordringar inom barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden 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 

 

Tjänsteskrivelse – Soukaina Intidam 

Utdragsbestyrkande 

 

  



%ÅÅr;vjiedssjjåavu:isenkOkmommmunuvdna
Handläggare

Datum

2020-10-14

Arvidsjaurs  Komr'iqun
Kommunstyrelsen

2020 -10- 2 0

Direktval

Nedskrivning  av  fordran

Ekonomienheten  föreslår  att kornmunstyrelsen  nedskriver  en fordran  på 28 145

kronor  avseende:

Barnomsorg  28 145  kr

Orsaken  till  avskrivningen  är att kunden  saknar  betalningsförmåga.

Arvidsjaur  2020-10-14

Soukaina  Intidam

Ekonomisassistent

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro

93381  ARVIDSJAUR 0960-155  00, växel 0960-129  40 kominun@arvidsjaur.se 5143-7903



%ÅÅrrv"iedssjjåavu:iserk:l7Wmiuuunuhadnn
Handläggare

Datum

2020-10-14

ArXoidmsjmauunrssvKroe;sernnuri
2020 -IO- 2 0

Dnr: 52.'7J'J77,p.2('7.o.55:

Dtrektval

Nedskrivning  av  fordran

Ekonomierföeten  föreslår  att  kornmunstyrelsen  nedslaiver  en fordran  på 185 168

kronor  avseende:

Assistansersättning  185 168  kr

Orsaken  till  avslaivningen  är att  kunden  saknar  betalningsförmåga.

Arvidsjaur  2020-10-14

Soukaina  Intidam

Ekonomisassistent

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro

933 81 ARVtDSJ  AUR 0960-155  00, växel 0960-129  40 koininun@arvidsjaur.se 5143-7903



7Arvidsjaurs  kommuri
Årviesjåwien  kommuvdtxa

Handläggare

Datum

2020-10-14

Arvidsjaurs Komrnun
Kommunstyrelsen

2020 -10- 2 0

Dnr,,:,'7,'7;l7..v.;;.o.,g.

Direktval

Nedskrivning  av fordran

Ekonomierföeten  föreslår  att  kornrnunstyrelsen  nedslaiver  en fordran  på 83 380

kronor  avseende:

Äldreomsorg  83 380  kr

Orsaken  till  avskrivningen  är att  kunden  saknar  betalningsfön'någa.

Arvidsjaur  2020-10-14

Soukaina  Intidam

Ekonomisassistent

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro

933 81 ,ÅRVIDSJA[+R 0960-155  00, växel 0960-129  40 koiniuun@arvidsjaur.se 5143-7903



%ÅÅr;väiedssjjåavu;iserikOkföommmunuvdna
Handläggare

Datum

2020-10-14 Arvidsjaurs Kommun
Kommunstyrelsen

2020 -10- 2 0

onr:78,7ilö.2b..-55(

Direktval

Nedskrivning  av fordran

Ekonomienheten  föreslår  att korunstyrelsen  nedskriver  en fordran  på 84 053

kronor  avseende:

Hemtjänst  84 053 kr

Orsaken  till  avskrivningen  är att kunden  saknar  betalningsförmåga.

Arvidsjaur  2020-10-14

Soukaina  Intidam

Ekonomisassistent

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro

933 81 ARVIDSJ  AUR 0960-155  00, växel 0960-129  40 koininun@arvidsjaur.se 5143-7903
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Försäljning av inventarier  

-Lauker badplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au §  Dnr 00248/2020 064 

 

Lauker-Lövvikens byastugeförening har varit i kontakt med kommunen 

angående de inventarier som kommunen satt upp vid badplatsen i Lauker. 

Kommunen har haft ett arrendeavtal med fastighetsägaren som upphör vid 

årsskiftet. Kommunen har inget egenintresse av ett nytt arrendeavtal. I och 

med detta har byaföreningen frågat om dessa inventarier kan tillfalla 

föreningen.  

 

Kommunen har konstaterat att ett anbudsförfarande är nödvändigt för att 

avgöra vad som ska hända med dessa inventarier.  

 

Anbudsförfarandet genomfördes under tiden 2020-10-09--18. I anbudet 

skulle även en beskrivning av planerad användning av inventarierna finnas 

med. Två anbud har inlämnats, ett från fastighetsägaren och ett från Lauker-

Lövvikens byastugeförening. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av gatuchef Erika Harr och 

samhällsbyggnadschef Åsa Andersson; 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det bästa för byn är 

om inventarierna tillfaller byaföreningen istället för en enskild 

fastighetsägare oavsett anbudets storlek.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Inventarierna vid Laukers badplats säljs till Lauker-Lövvikens 

byastugeförening till en summa av 3 000 kronor. 

2. Avflyttning av inventarierna måste ske innan 2020-12-31. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse – Erika Harr, Åsa Andersson 

Utdragsbestyrkande 

 

  



EÅÅrrvvi'edssjjåavu;isenkOkmommmll'uvdna
Handläggare

Erika  Harr

Datum

2020-10-19

Arvidsjaurs  Kommun
Kommunstyrelsen

2020 -10- 2 0

Kommunstyrelsen

Direktval

0960-155  73

Lauker  badplats

l.  Bakgrund/sammanfattning

Lauker  Lövvikens  byastugeförening  har  varit  i kontakt  med  kornmunen  angående

de inventarier  som  korni'nunen  satt  upp  vid  badplatsen  i Lauker.  Kommunen  har

haft  ett arrendeavtal  med  fastighetsägaren  som  upphör  vid  årsskiftet.  Kornmunen

har  inget  egenintresse  av ett  nytt  arrendeavtal.  I och  med  detta  har  byaföreningen

frågat  om  dessa  inventarier  kan  tillfalla  föreningen.  Koinrnunen  har  konstaterat  att

ett anbudsförfarande  är nödvändigt  för  att avgöra  vad  som  ska  hända  med  dessa.

Komi'nunen  har  fått in  två  anbud.  Ett  från  fastighetsägaren  och  ett från

byastugeföreningen.

2.  Utvärdering

De  båda  anbuden  redovisas  i bilaga  1 och  2.

Samhällsbyggnadsförva1tningen  gör  bedömningen  att det  bästa  för  byn  är om

inventarierna  tillfaller  byaföreningen  istället  för  en enskild  fastighetsägare  oavsett

anbudets  storlek.  Om  sedan  byaföreningen  kommer  överens  med  fastighetsägaren

om  att  inventarierna  står  kvar  på befintlig  badplats  eller  flyttas  till  en annan  plats  i

byn  har  koiurnunen  inga  synpunkter  på.

Fastighetsägaren  har  ett något  högre  anbud  men  inte  i den  utsträckning  att det

påverkar  förvaltningens  bedöinning.

3.  Slutsats  samt  förslag  till  beslut

Sälja  inventarierna  till  Lauker-Lövvikens  byastugeförening  för  3000  kr.

(3;;:(4?:,:«
Erika  Harr

Gatu-  &  VA-chef

Åsa  Andersson

Sainhällsbyggnadschef

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro

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



Lauker  -  Läwikens  byastugeförening

Lauker  1

g33 91 Arvldsjaur

Anbud  "Lauker  badplats" Lauker  den 15 oktober  2020

Lauker-Löwikens  byastugeförening  bjuder 3000:- för kommunens inventarier  vid
Lauker  badplats.

Lauker-Löwikens  byastugeförening  har under de senaste åren investerat  tid och

medel på badplatsen. Vi har målat om omklädningsrummet,  anskaffat en livboj  och
badflotte,  sett till att sopor som lämnats vid stranden  forslats  bort  under

badsäsongen, klippt gräset samt krattat  vid stranden och försökt att hålla området
rent  och snyggt.

Badplatsen har varit mycket omtyckt  och nyttjats av såväl bybor, hemvändare  och
stugägare.

Planerad användnin@  av köpet:

För att ge bybor och övriga besökare möjlighet  till fortsatt  allmänt nyttjande  av dessa
inventarier  vill vi flytta  dem till annan  plats  då arrendeavtalet  upphör.

Lauker-Löwikensbyastugeföreningharföravsiktatt  såsnartsommöjligtflytta
omklädningsrummet  till byastugans område, för att sommaren 2021 nyttjas till ev.

annat badställe vid Laukersjön (Sandvallen där arrende finns via Svea Skog och Lauker

fiskevårdsförening)  alternativt  användas på föreningens  eget område då vi redan

flyttat  badflotten  tiJl vår lilla tjärn vid de nya ställplatserna.  Gungställning samt

gungbräda avser vi placera vid Byastugan. Utedassen är i mycket då!igt skick och
kanske  inte  kan flyttas utan  att  rivas.

Förutom angivna inventarieriannonsen  önskar vi även att  de bänkar (fundament)
som finns på badplatsen med kommunvapen  på ingåriköpet  om kommunen  inte

Krisfiffi  Bäckström,  ordförande

Mobil:  076-8027193

Mail:  kristina.backstrom@bahnhof.se



1,)'i"Aa3t7r' l"

Piteå, 2020-10-13

Till:

Arvidsjaurs  kommun

Park/Gata

933 81 Arvidsjaur

Anbud  "Lauker  badplats"

Bud  (SEK): 5 000  kr (fem  tusen  kronor)

Beskrivning  av planerad  användning

I närmare 50 år har Laukers badplats lockat bybor och sommarturister  till lek, umgänge och bad,
Även vintertid  spelar platsen en viktig roll som samlingspunkt -  det är här som  den årliga
fisketäv)ingen äger rum som drar till sig hundratals besökare. Vår gemensamma önskan är att det  skaförbli  så även  i framtiden.

Sedan ett antal år tillbaka är det vi markägare, där badplatsen är belägen, som  ansvarat  för  skötsel
och underhåll av området, och vi tycker att det är mycket viktigt att Lauker även fortsättningsvis  har
en fin badplats för bybor och besökare. Vår avsikt är att även i framtiden  fortsätta  sköta  om  området
för allas trevnad. Timringen fyller en viktig funktion  som  omk)ädningsrum,  något  som  känns
ange1äget  att  kunna  erbjuda  badgästerna.

En försvårande omständighet är den fornlämning  som hittats  på 70-ta1et.  Nuvarande
omklädningsrum ligger 28 meter från denna plats. Fyndet omöjliggör  nybyggnation närmare än 100
meter från fornlämningen vilket innebär att ett nytt omklädningsrum inte kan byggas på ett  rimligt
avstånd  från  badplatsen.

Vi har förstått  att byastugeföreningen eventuellt  är intresserade av det som nu är föremål för  anbud,
men de har meddelat att de inte har intresse av att driva badplatsen. Skulle vi markägare få möjlighet
att öVerta inventarierna ställer Vi OSS pOSitiVa till att föra dialOg  med dem med ambitionen att  hitta
den  bästa  lösningen  för  byn.

Med förhoppning om att Lauker även fortsättningsvis kan stoltsera med en av de finaste naturliga
badplatsernaiArvidsjaur.

Undertecknad är de)ägare i, samt företräder  markägarna till fastighet Lauker 1:62 där badplatsen  är

Eriksson

Solandergatan  31

941  34 Piteå

Telefon:  076-677  12  36

Personnummer:  19760330-8938
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Remiss – Betänkande - En 

mer likvärdig skola - 

minskad skolsegreation 

och förbättrad 

resurstilldelning (SOU 

2020:28) 

Ks § Dnr 00215/2020 1010 

Utbildningsdepartementet har till kommunen inlämnat en remiss om 

Betänkande - En mer likvärdig skola - minskad skolsegreation och 

förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). 

Förslag till remissyttrande har upprättats av skolchef Ulrik Bylander. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Ulrik Bylander 

Remiss 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 1(3) 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-30 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Ulrik Bylander 

Skolchef Utbildningsdepartementet 

a.remissvar@regeringskansliet.se

jenny.oretun.wilnier@regeringskansliet.se
Direktval

0960-15605 

Remissyttrande – Betänkandet ”En mer likvärdig skola - minskad 

skolsegreation och förbättrad resurstilldelning” 

(SOU 2020:28) U2020/04703/GV 

Remissvar lämnas i två delar: 

1. En likvärdig skola - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

2. En likvärdig skola - Minskad skolsegreation och förbättrad resurstilldelning

1. En likvärdig skola - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Arvidsjaurs kommun delar uppfattningen att utgångspunkten för ingripande ska vara 

likvärdig för såväl kommunala som enskilda skolhuvudmän och att skolinspektionen 

ska ha tydliga och effektiva verktyg för sin tillsyn. 

Författningsförslaget innebär att skollagens skrivningar skärps både vad gäller 

möjlighet till förelägganden och verksamhetsförbud för såväl kommunala som 

enskilda skolhuvudmän. Elevens hemkommun har ett särskilt ansvar för elevens 

fullgörande av skolplikten. Ett antal kommuner har bara en eller något fåtal skolor 

för elever i en viss skolform och, som i Arvidsjaurs kommuns fall, lång resväg till 

närmaste skola. Därför är stängning av den enda skolan inom rimlig färdväg inte en 

lämplig åtgärd i många fall. Därför vill Arvidsjaurs kommun i första hand avstyrka 

förslaget att skolinspektionen ska ges möjlighet att stänga kommunala skolor.   

I andra hand vill Arvidsjaurs kommun understryka betydelsen av en 

undantagsbestämmelse vid ett eventuellt införande av de föreslagna författningarna. 

Om utgångspunkten är att statliga åtgärder för rättelse som huvudregel ersätts med 

ett verksamhetsförbud är undantagsbestämmelsen helt avgörande för en huvudman 

som Arvidsjaurs kommun eftersom de flesta av våra elever inte skulle kunna 

omplaceras vid en annan skolenhet inom rimlig resväg i händelse av att vi skulle 

beläggas med verksamhetsförbud.   

mailto:kommun@arvidsjaur.se


2(3) 

Förutsättningarna för en likvärdig skola kan variera med utgångspunkt i kommunens 

storlek, geografiska läge, resurser och socioekonomiska förutsättningar. Generellt 

kan en skolhuvudman med gynnsamma förutsättningar bedriva ett bättre 

kvalitetsarbete och klara av att resurssätta sitt utvecklingsarbete på ett mer 

ändamålsenligt sätt än en skolhuvudman med sämre förutsättningar. Sårbarheten i 

dessa avseenden kan bero på många olika faktorer, alltifrån litenhet och gleshet till 

bakgrundfaktorer i elevunderlaget.  Skillnaderna blir därför på många håll stora och 

utmanar skollagens skrivelse om likvärdig utbildning. En likvärdig skola innebär inte 

att alla elever får eller ska ha samma resultat men att förutsättningarna ska finnas. 

Därför anser Arvidsjaurs kommun att skolans kompensatoriska uppdrag bör vägas in 

även  vid tillsyn för att möjliggöra en likvärdig utbildning och undervisning.  

För att gynna likvärdighet i skolan är statens stöd till huvudmännen mycket viktigare 

än tillsynen. Arvidsjaurs kommun anser därför att statens arbete bör inriktas på att 

stödja ett ändamålsenligt kvalitets- och utvecklingsarbete snarare än på hårdare 

sanktioner. Skulle staten ändå besluta att införa hårdare sanktioner bör staten rikta in 

sig på att stödja huvudmännen i arbetet med att rätta de brister som uppdagas vid 

tillsynen. Att brister åtgärdas är, ur elevsynpunkt, en betydligt bättre åtgärd än att 

stänga deras skola.  

2. En likvärdig skola - Minskad skolsegreation och förbättrad resurstilldelning

Arvidsjaurs kommun ser positivt på förslagen i utredningen vad gäller att 

avskaffa riktade statsbidrag för att i stället ersättas av ett sk sektorsbidrag som 

grundar sig på lokala behov och prioriteringar. Arvidsjaurs kommun välkomnar 

även förtydligandet att uppgifter för samtliga skolenheters förutsättningar, 

verksamheter och resultat finns tillgängliga för vårdnadshavarna. 

Arvidsjaurs kommun ställer sig positiv till en regional etablering av 

Skolverket. Om Skolverket ska etableras regionalt, finns i nuläget inga 

invändningar mot de uppgifter som utredningen föreslår att Skolverket ska 

utföra. 

Det är viktigt att Skolverkets stöd till huvudmännens systematiska 

kvalitetsarbete inte innebär merarbete, dubbelarbete eller ytterligare 

administrativa pålagor för huvudmännen eller skolans personal. Istället bör det 

inriktas på att underlätta ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete och 

därigenom skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse och en bättre 

resursfördelning. Det måste också tydliggöras på vilket sätt det är tänkt att den 

regionala organisationen ska använda det underlag som en utvecklad 

resultatuppföljning skulle utmynna i. 

En regional etablering bör också ta stöd och söka samarbete med de befintliga 

regionala nätverk och aktörer som finns på plats i regionen. I vårt fall gäller det 

t ex Norrbottens kommuner och Luleå tekniska universitet som redan fungerar 

som plattformar för att stärka den regionala samverkan mellan kommunerna 

och för att sprida skolforskning och utveckling. Att hitta samarbeten mellan 

dessa aktörer och en regionaliserad myndighet skulle kunna bidra till syftet att 

öka förutsättningarna för en likvärdig skola mellan kommunerna oavsett 

storlek och ekonomiska förutsättningar. 



3(3) 

 

Det är viktigt för Arvidsjaurs kommun att reorganiseringen av skolvalet och 

ändringar i resursfördelningsprinciper inte leder till några ytterligare 

administrativa pålagor för huvudmannen och skolans personal. I övrigt biträder 

vi utredningens förslag i dessa delar.  

 

Arvidsjaurs kommun har en mycket ringa del av de i kommunen folkbokförda 

eleverna i skolor med andra huvudmän varför de delar i utredningen som rör 

skolpengens fördelning mellan privata och offentliga aktörer och ett 

reorganiserat skolval inte är av avgörande betydelse för våran verksamhet. 

Arvidsjaurs kommun vill emellertid understryka att vi biträder principen att det 

kommunala skolpliktsansvaret motiverar att kommunala huvudmän har en 

högre skolpeng än vad fristående huvudmän har. Likaså biträder Arvidsjaurs 

kommun att skolvalet organiseras om så att en statlig myndighet administrerar 

det och alla elever ges lika möjligheter att välja och att antas till önskad 

skolenhet.  

 

 

 

 

Arvidsjaur 2020-10-30 

 

 

 

Sara Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 



Sammanfattning 

Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig 
inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Kvaliteten i 
verksamheten ska alltid vara så hög att målen kan uppnås oavsett var 
verksamheten bedrivs och oavsett vilken huvudman som bedriver 
den. Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket resur
ser utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov -
skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I grunden handlar skolans 
likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett 
systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet 
eleven bor eller vid vilken skola eleven går. 

Behov av en mer allsidig social sammansättning i skolor och klasser 

Internationellt sett är den svenska skolan som helhet relativt likvär
dig. Detta är framför allt en konsekvens av att Sverige, till skillnad 
från många andra länder, har ett sammanhållet skolsystem relativt 
högt upp i åldrarna. Sverige är emellertid internationellt sett medel
måttigt vad gäller att klara det kompensatoriska uppdraget och upp
väga elevernas socioekonomiska förutsättningar. 

Sett ur ett nationellt perspektiv är utvecklingen av den svenska 
skolans likvärdighet över tid däremot inte positiv. I stället för att bli 
allt mer likvärdig verkar utvecklingen t.o.m. vara negativ. Familje
bakgrundens betydelse för skolresultaten är stor och har dessutom 
ökat under de senaste 20 åren och kopplingen mellan elevers förut
sättningar och skolans kvalitet är överlag svag. Vilken skola elever 
går på har betydelse för resultaten. Men, den kanske mest slående 
trenden i svensk skola är den kraftigt ökade spridningen i skolornas 
kunskapsresultat sedan början av 1990-talet. Det råder bred enighet 
om att dessa ökande skillnader mellan skolor i mycket hög grad kan 
hänföras till ökad skolsegregation. Elever har blivit allt mer uppdelade 

15 



Sammanfattning sou 2020:28

mellan olika skolor utifrån socioekonomisk bakgrund och migrations
bakgrund. 

En viktig förklaring till den ökade skolsegregationen är den allt 
större boendesegregationen men skolvalet och den ökade andelen 
elever i fristående skolor har bidragit till utvecklingen. Sett ur skolans 
hela uppdrag är allsidigt sammansatta skolor och klasser väsentligt. 
Skolans funktion kan beskrivas i termer av kvalifikation för arbetsliv 
och för ett aktivt samhällsliv, socialisation och personlig utveckling. 
Allsidigt sammansatta skolor och klasser ger goda möjligheter för alla 
elevers utveckling i samtliga avseenden och stärker skolans demo
kratiska roll som mötesplats. 

Utredningen föreslår därför i kapitel 4 att skollagen ska ställa 
krav på att huvudmännen aktivt verkar för en allsidig social samman
sättning av elever på sina skolenheter. Rektor ska också inom givna 
ramar ha ett ansvar för att verka för en allsidig social sammansättning 
av undervisningsgrupper. Ett aktivt arbete med resurssättningen av 
skolor liksom med de urvalsgrunder som utredningen föreslår är 
exempel på verktyg som huvudmannen kan använda för att nå målet. 

Behov av ett ökat centralt ansvarstagande och förbättrad uppföljning 

Cirka 850 olika huvudmän ansvarar i dag för utbildningen i grund
skolan. De fördelar som det decentraliserade och delvis marknads
anpassade skolsystemet var tänkta att generera när det infördes i bör
jan av 1990-talet har endast till begränsad del infriats. De 25 år som 
har gått har inte lett till vare sig ökad likvärdighet eller förbättrade 
resultat trots att det under lång tid varit centrala mål for svenskt ut
bildningsväsende. Vad detta beror på kan och har diskuteras länge, 
viktigare är dock att se till att utvecklingen vänder. 

I dag ser vi hur storstadskommunernas skolor generellt håller 
högre kvalitet än landsbygdens skolor och att dessa skillnader har 
tilltagit över tid. Det finns en uppenbar risk att dessa skillnader 
kommer att öka i takt med att de demografiska förändringarna fort
skrider. Samtidigt som antalet och andelen barn i Sveriges storstads
kommuner ökar har landsbygdskommuner en hög och ökande andel 
äldre invånare. När nya skolor behöver byggas och lärare och rekto
rer rekryteras i storstadsområdena kommer många små kommuners 
utmaning vara att hålla skolor öppna och erbjuda en undervisning av 
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god kvalitet trots att elevunderlaget, och inte sällan skattekraften, 
sviktar. Likvärdigheten utmanas därmed inte enbart av ett stort antal 
huvudmän utan också av ökade skillnader i olika delar av landet. 

Olika styrning svarar mot olika mål och syften. Ett system med 
starka centrala institutioner och tydlig central styrning svarar mot 
mål om enhetlighet och likvärdighet. Ett decentraliserat system ger 
i stället möjlighet till lokal anpassning, variation i skolors inriktning 
samt en nära kontakt mellan medborgare och beslutsfattare. Målet 
för denna utredning är tydligt, ökad likvärdighet och kvalitet, vilket 
innebär en förskjutning mot ett ökat centralt ansvarstagande men ock
så mot en verksamhet som i högre grad vilar på skolprofessionernas 
kunskaper. 

Utredningen menar därför i kapitel 3 att Skolverket bör etablera 
en regional organisation för att för att säkerställa ett aktivt och nära 
samarbete med huvudmännen i varje region och fungera rådgivande 
och stödjande för dessa. Genom en tydlig regional närvaro kan en 
starkare samlad kapacitet för att genomföra skolans uppdrag åstad
kommas samtidigt som samarbetet på regional nivå mellan huvud
män, såväl kommunala som enskilda, och staten inklusive universitet 
och högskolor underlättas. I kapitel 5 och 9 beskrivs de uppgifter 
Skolverket regionalt bör utföra inom ramen för ett gemensamt skol
val respektive ett sektorsbidrag till skolan. 

Utredningen menar också i kapitel 10 att skolans likvärdighet och 
kompensatoriska förmåga behöver följas upp systematiskt och konti
nuerligt både kvantitativt liksom genom återkommande dialoger mel
lan Skolverket och skolhuvudmännen. För att utvecklingen ska kunna 
följas är det nödvändigt att tillförlitliga uppgifter om samtliga skol
enheters förutsättningar, verksamhet och resultat finns tillgängliga. 

En mer systematisk uppföljning tillsammans med en stödjande 
regional organisation förväntas också bidra till att skolor med svaga 
resultat, mätt i förhållande till skolans förutsättningar eller elevernas 
faktiska kunskapsresultat, snabbare kan identifieras och åtgärdas. 
I dag finns skolor som under lång tid nått svaga resultat utan att 
samhället lyckats samla tillräcklig kraft for att vända utvecklingen. 
Detta trots att finns en bred kunskap om åtgärder som har betydelse 
för elevers lärande och skolors kvalitet. I kapitel 10 beskrivs en palett 
av insatser för ökad likvärdighet i allmänhet och för särskilt utsatta 
skolor i synnerhet, som huvudmän, ibland i samverkan med andra 
huvudmän eller Skolverket i regionen, kan genomföra. Skolprofes-
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sionernas autonomi, skicklighet och förutsättningar för att bedriva 
undervisning är viktiga nycklar. 

Ett gemensamt skolval med reglerade urvalsgrunder 

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på ett gemen
samt antagningssystem av elever till skolenheter inom förskoleklass 
och grundskola med kommunal respektive enskild huvudman samt 
föreslå förändrade regler för placering, mottagande och urval till 
skolenheter for att främja en allsidig social sammansättning och där
igenom minska skolsegregationen. 

Utredningen föreslår i kapitel 5 ett gemensamt skolval där alla 
vårdnadshavare och alla huvudmän deltar. Utredningen har haft ett 
antal utgångspunkter i arbetet. En har varit att det s.k. fria skolvalet 
(möjligheten att välja skola) ska behållas, en annan har varit att en
skilda och kommunala huvudmän så långt det är möjligt ska be
handlas lika. En tredje har varit att skolor ska vara valbara vid tillfället 
för skolvalet och att platser inte ska vara tagna i förhand, vilket är 
fallet vid många populära fristående skolor i dag. Målet med utred
ningens förslag är ett skolval som leder till ökad likvärdighet och 
minskad skolsegregation. 

För att det fria skolvalet ska fungera så måste det kombineras med 
en reglering där det är tydligt vilka urvalsgrunder skolor får använda 
om det är fler sökande elever än det finns platser, något som i dag 
saknas for kommunala skolor. Det är också viktigt att det finns en 
kontroll och insyn kring hur urvalsgrunder tillämpas i praktiken. 
Dessa förslag presenteras i kapitel 6. 

Utredningens bedömning är att förslagen tillsammans kan verka 
for en rättssäker, effektiv och likvärdig hantering av det så kallade 
skolvalet. Dessutom bedöms förslagen ge goda möjligheter att minska 
skolvalets negativa sidor och i stället bidra till en minskad segregation. 

Gemensamt skolval 

Utredningen föreslår ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare 
deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom 
sameskolan, är valbara. Genom att alla vårdnadshavare deltar i skol
valet ökar engagemanget i valet av skola och fler elever placeras i 
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enlighet med vårdnadshavarnas och elevernas preferenser. Utred
ningen bedömer att förslaget innebär förenklade och effektiviserade 
skolplaceringsprocesser samt en minskad skolsegregation genom ett 
breddat och välinformerat deltagande i skolvalet. 

Forskningen visar att en decentraliserad lösning där huvudmän
nen själva bestämmer om deras skolor ska delta i skolvalet och obe
roende av varandra hanterar urvalsgrunder och antagning tenderar 
att bli mer segregerande än ett mer centraliserat och gemensamt 
skolval som administreras på en högre regional nivå. Utredningen 
föreslår därför att såväl ansökan som beslut om placering respektive 
mottagande vid samtliga kommunala och fristående skolor ska ske 
genom ett nationellt skolvalssystem som ska hanteras av Statens 
skolverk i dess regionala organisation. I praktiken innebär detta att 
vårdnadshavare under en gemensam skolvalsperiod ansöker via ett 
och samma system till fristående och kommunala skolenheter samt 
till sameskolan. 

Ett gemensamt skolvalssystem är inte bara kostnadseffektivt utan 
underlättar processen för både familjer och huvudmän och undviker 
problem med dubbelplaceringar av elever. Om placeringarna dess
utom organiseras och sker samtidigt i olika kommuner kan svårig
heter med skolplaceringar över kommungränser undvikas. 

Ett välfungerande skolval kräver att alla vårdnadshavare har kun
skap om hur skolvalet går till och vilka skolor som finns att välja 
mellan. Skolval måste alltså vara förenat med god tillgång på infor
mation. Skolverket ska därför ha i uppdrag att informera såväl om 
skolvalet som om de olika skolenheter som finns valbara. 

Huvudmän beslutar själva om sina skolenheters kapacitet liksom 
vilka urvalsgrunder som ska användas vid respektive skola och lämnar 
uppgifterna till Statens skolverk. Skolverket ska granska och god
känna de urvalsgrunder huvudmän anmäler. Förslaget har ett flertal 
fördelar bl.a. att även enskilda huvudmäns urvals grunder kommer att 
granskas samt att prövningen görs före urvalet och inte efter. Inte 
heller blir granskningen beroende av att någon överklagar ett beslut. 

Utredningens slutsats är att ett gemensamt, statligt hanterat, skol
val leder till en ökad transparens och rättssäkerhet vid tillämpning av 
urvalsregler och skolplaceringar. Transparens är en garant för att ur
valsgrunderna tillämpas som avsett och för att urval och skolplacer
ingar sker på ett rättssäkert sätt. Förslaget bedöms också öka till en 
mer effektiv användning av skolans resurser. 
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Skolbyten får till följd att stora ekonomiska, lokalmässiga och 
personella resurser inte används fullt ut. Det finns även forskning 
som visar att skolbyten framför allt under terminerna kan påverka 
elever negativt.Utredningen föreslår att skolbyten endast ska tillåtas 
vid terminsstart. Endast om det föreligger särskilda skäl så som 
exempelvis flytt, ska skolbyten tillåtas under pågående termin. 

Överprövning av de urvalsgrunder huvudmän ska tillämpa kom
mer att göras av Skolverket. Utredningens bedömning är att detta 
leder till en ökad likabehandling av kommunala och enskilda huvud
män. Prövningen görs dessutom innan skolplacering sker, vilket är 
mer effektivt än dagens ordning, där kommunala huvudmäns placer
ingar kan överprövas först om någon överklagar. Eftersom prövning 
av samtliga huvudmäns urvalsgrunder ska görs i förhand föreslår 
utredningen att skolplaceringsbeslut inte ska kunna överklagas av 
vårdnadshavare. Endast sådana beslut som är hänförliga till eleven, 
t.ex. flytt till annan skolenhet med om det är nödvändigt med hänsyn
till övriga elevers trygghet och studiero ska kunna överklagas.

Grunder för skolplaceringar och urvalsregler 

Hur elever fördelas mellan skolor påverkar såväl kommunala som 
enskilda huvudmäns förutsättningar att ge alla elever en likvärdig 
utbildning oavsett elevernas bakgrund, förutsättningar och behov. 
Vårdnadshavare tenderar att välja skolor som ligger nära hemmet, 
vilket innebär att boendesegregationen avspeglas i skolsegregationen. 
Så länge som boendesegregationen är omfattande kommer alltså elev
sammansättningen att skilja sig åt mellan olika skolenheter. Även 
om fristående skolors urvals grunder i princip skulle kunna motverka 
den skolsegregation som boendesegregationen ger upphov till, så 
visar forskning att de i stället ytterligare förstärker segregationen. 
Dagens urvals grunder for fristående skolor och principer for placer
ing vid kommunala skolor lämnar ett litet handlingsutrymme for de 
huvudmän som vill verka for en mindre segregerad skola. 

För att bryta skolsegregationen krävs att reglerna för skolplacer
ing och mottagande samt urvalsgrunderna ses över i sin helhet, både 
till den kommunala och den fristående sektorn. Utredningens mål 
med förslagen är dels att ge huvudmännen verktyg för att minska 
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skolsegregationen, dels att skapa ett skolval där alla sökande har lik
artade möjligheter till en viss skolplacering. 

Utredningens utgångspunkt är att vårdnadshavares önskemål ska 
vara styrande för skolplaceringar. Om antalet platser på en skola är 
färre än antalet sökande elever måste dock ett urval göras. Det är 
huvudmännen som ska avgöra vilka urvalsgrunder som då ska gälla 
vid respektive skolenhet. 

Även i denna del av utredningens förslag har utgångspunkten 
varit att kommunala och enskilda huvudmän i så stor utsträckning 
som möjligt ska ha ett likvärdigt regelverk att förhålla sig till. Ansva
ret för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla elever 
ska dock fortsatt vara kommunalt, vilket innebär att regelverket inte 
fullt ut kan vara lika för enskilda och kommunala huvudmän. 

Urvalsgrunder som föreslås regleras för kommunala huvudmän 

Utredningen föreslår att det för kommunala skolor fortsatt ska 
finnas en garanti för elever att bli placerad vid en skolenhet i närhet 
till hemmet om vårdnadshavaren inte väljer en annan skola. Utred
ningen väljer att kalla denna princip for rätten till en skolplacering i 
rimlig närhet till hemmet for att understryka att rätten handlar om 
avståndet till skolan, inte en rätt till skolplacering vid den närmaste 
skolan. Vad som avses med rimlig närhet definieras inte närmare utan 
får avgöras av faktorer så som bl.a. kommunstruktur, kommunika
tionsmöjligheter och elevens ålder. Utöver detta ska kommunala 
huvudmän kunna tillämpa ett antal urvalsgrunder. För att omfattas 
av en urvalsgrund ska vårdnadshavaren ha önskat skolplacering vid 
den aktuella skolenheten. De urvalsgrunder som ska få tillämpas vid 
urvalet till en kommunal skolenhet är 

• syskonförtur,

• geografiskt baserat urval, som möjliggör for kommuner att an
vända geografiska kriterier som urvalsgrund. Detta kan användas
for att t.ex. öka förutsägbarheten för skolväljande familjer eller för
att minska den segregation som boendet ger upphov till, exempel
vis genom strategiskt dragna upptagnings- eller fortursområden,
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• kvot, vars syfte ska vara att uppnå en mer allsidig social samman
sättning av elever. Det är möjligt att utforma kvoter som siktar in
sig på elevers socioekonomiska bakgrund så väl som kvoter som
siktar in sig på den socioekonomiska sammansättningen i det
område där eleven är bosatt,

• skolspår, som innebär att elever som går vid en viss skolenhet ges
en garanterad skolplacering vid en annan skolenhet med högre
årskurser. Metoden kan underlätta den långsiktiga planeringen för
såväl kommuner som vårdnadshavare och ger förutsättningar för
sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven, och

• lika möjligheter, som är en urvalsgrund som ger alla elever samma
möjlighet till en skolplacering. Genom att använda urvalsgrunden
kan kommunala huvudmän ge möjlighet till skolplacering vid en
populär kommunal skolenhet för de elever som inte är bosatta i
närheten av skolan och som inte heller omfattas av en annan ur
valsgrund.

Urvalsgrunder som föreslås regleras för enskilda huvudmän 

Urval till enskilda huvudmäns skolenheter föreslås ske enligt följande 
urvals grunder: 

• syskonförtur,

• geografiskt baserat urval, som har samma innebörd som för kom
munala huvudmän. Fristående skolor har inte det uppdrag som
kommunala skolor har att tillgodose en skolplacering i närhet till
hemmet För att fristående skolor fortsatt ska kunna vara ett
valbart alternativ även för elever som inte är bosatta i närhet till
skolan bedömer utredningen att urvalsgrunden bör begränsas till
maximalt 50 procent av platserna,

• kvot, som är detsamma som sådana kvoter som kommunala huvud
män får använda,

• verksamhetsmässigt samband mellan skolenheter, och

• lika möjligheter, som har samma innebörd som den som kommu
nala huvudmän får använda.
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Utgångspunkten för urval till enskilda huvudmäns skolenheter är att 
elever ska ha likartade möjligheter till en viss skolplacering, dvs. ett 
skolval där platserna inte är tagna vid tidpunkten för skolvalet. Ur
valsgrunderna kötid och verksamhetsmässigt samband med förskola 
leder till att platser vid populära fristående skolor redan är tagna när 
det är dags för skolval. Vid vissa populära skolor innebär det att skol
valet förflyttas till barnets första levnadsår i stället för i samband 
med skolstart. Elever med vårdnadshavare som inte varit medvetna 
om att en skolplacering vid en viss fristående skola hade krävt att 
barnet ställts i kö kort tid efter barnets födelse utestängs. Detsamma 
gäller för de familjer som är nyinflyttade i landet eller kommunen. 
Den fördel som de familjer som ställt sina barn i kö mycket tidigt 
har bör vägas emot att det finns fristående skolor som i praktiken 
inte är öppna för alla barn. Utredningens utgångspunkt är ett skolval 
där vårdnadshavare vid tidpunkten for skolvalet har ett faktiskt val. 
Detta är enligt utredningens bedömning en mycket viktig princip för 
ett välfungerande skolval. Utredningen föreslår mot bakgrund härav 
att varken kötid eller urval till förskoleklass genom verksamhets
mässigt samband med förskola ska vara tillåtna urvalsgrunder. 

Resursernas betydelse för en jämlik kunskapsskola 

Utredningen har haft i uppgift att se över resursernas betydelse för en 
jämlik kunskapsskola. Uppdraget omfattar att i) kartlägga och analy
sera de bakomliggande orsakerna till skillnaderna i avsatta resurser for 
undervisning och elevhälsa mellan kommunerna och mellan de en
skilda huvudmännen, ii) analysera hur dagens finansiering tar hänsyn 
till elevers behov och skolors förutsättningar att bedriva en likvärdig 
utbildning, samt iii) vilka effekter skillnaderna i avsatta resurser har på 
kunskapsresultaten. Med utgångspunkt i analyserna ska utredningen 
iv) presentera förslag i de fall skillnaderna i avsatta resurser behöver
minskas för att kunskapsresultaten ska förbättras.

Flera orsaker till skillnader i resurser 

Variationen mellan kommuner vad gäller faktiska resurser per elev i 
grundskolan är mycket stor. I kommunen med lägst resurs behöver 
skolan klara verksamheten för två elever med ungefär samma resurs 
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som verksamheten i kommunen med störst resurs har för en elev. 
Det kan finnas helt rimliga förklaringar till varför skillnaderna är 
stora men det finns också en risk att skolornas förutsättningar blir 
så olika att likvärdigheten påverkas. 

Skillnader i ekonomiska resurser mellan huvudmän styrs av skill
nader i fyra grundläggande faktorer: 

• förutsättningar,

• ambition och ambitionsnivå,

• effektivitet, och

• finansieringsförmåga.

Skillnader i förutsättningar för verksamheten kan bestå av skillnader i 
behov relaterade till elevgruppens sammansättning, skillnader i drifts
förutsättningar och skillnader i uppdrag mellan olika huvudmän. 

Utredningen visar i kapitel 7 att såväl skillnader i avsatt resurs per 
elev från hemkommunen som kostnad per elev i kommunal skola till 
en del förklaras av skillnader i elevsammansättning. Analysen i kapi
tel 8 visar att resurs per elev är systematiskt högre i kommuner med 
elever med svagare förutsättningar, när skolans totala kostnader ana
lyseras. Då de riktade statsbidragen inte finns med i analysen blir 
skillnaden i stället systematisk åt andra hållet: kostnaderna är lägre i 
kommuner där eleverna har sämre förutsättningar. Den kommunala 
finansieringen av skolan är alltså omvänt kompensatorisk, och en
dast då statsbidragen inkluderas erhålls en önskvärd kompensatorisk 
profil av den totala resursen. Resultatet gäller både kostnad per hem
kommun och kostnad per kommunal huvudman. Resultatet gäller 
också om analysen endast omfattar kostnaden för undervisning och 
elevhälsa för kommunala huvudmän. 

Skillnader i driftsförutsättningar avser exempelvis regionalt löne
läge, förändring i antal elever eller glesbygdsförhållanden. Analy
serna visar att resurs per elev är systematiskt högre framför allt i 
glesbygd och i kommuner med minskande elevantal. För kommunal 
skola gäller även att det förväntade löneläget i kommunen samvarie
rar med kostnaderna. Resultaten gäller i huvudsak också om endast 
kostnaderna för undervisning och elevhälsa i den kommunala grund
skolan analyseras även om löneindex i det fallet bara är nästan signi
fikant. 
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Skillnader i uppdrag finns mellan kommunala och enskilda huvud
män. Kommunala huvudmän har - utöver ansvaret att sörja för skol
skjutsar - dels ett myndighetsansvar som de enskilda huvudmännen 
inte har, dels ett ansvar att se till att det alltid finns plats i skolan för 
barn i kommunen. Den faktor som utredningen bedömer är av störst 
kostnadsmässig betydelse i det avseendet är den merkostnad kom
munala huvudmän har för att alltid kunna erbjuda plats i en skola 
nära hemmet och konsekvenserna av att den kommunala skolan bär 
ansvaret att hantera de stora variationer i elevunderlaget som obser
veras över tid. En modell för att uppskatta dessa merkostnader pre
senteras i kapitel 7 och ger vid handen att kommunala huvudmän 
under de senaste två decennierna har haft merkostnader på i genom
snitt drygt 8 procent till följd av sitt större ansvar. Dessa merkostna
der ska enligt dagens regelverk inte avräknas då kommunerna fast
ställer bidrag till enskilda huvudmän. 

Skillnader i ambition och ambitionsnivå avser medvetna beslut att 
upp- eller nedprioritera skolverksamheten i förhållande till andra 
verksamheter eller i förhållande till vad andra kommuner avsätter för 
skolan. Utredningen har undersökt men inte kommit fram till ett bra 
sätt att mäta sådana skillnader och kan också konstatera att ambition, 
ambitionsnivå och effektivitet i vissa fall kan vara svåra att separera. 
T.ex. kan ett beslut att behålla en liten skolenhet på landsbygden
generera merkostnader som både kan ses som en lokalt utformad
ambition, i det fallet att erbjuda skolgång nära hemmet, och som en
ineffektivitetskostnad.

Effektivitetsskillnader är enligt tidigare gjorda uppskattningar be
tydande, samtidigt som det finns mycket stora metodologiska ut
maningar som inte kan sägas vara hanterade på ett tillfredsställande 
sätt i citerade studier. Effektivitetsskillnadernas betydelse för kost
naderna har därför inte kunnat analyseras särskilt. 

Slutligen har olika kommuner olika finansieringsmöjligheter, dvs. 
olika möjligheter att avsätta ekonomiska resurser till verksamheten. 
Olikheterna kan bero på tidigare års ekonomiska förvaltning med 
över- eller underskott på kommunal nivå, om det finns kommunala 
bolag som genererar över- eller underskott, de skillnader i skattekraft 
som inte utjämnas av inkomstutjämningen, men kan också bero på det 
strukturbidrag som sedan länge utgår till ett antal kommuner före
trädesvis i glesbygd. Ett av de mest stabila resultaten i analysen är att 
resursen per elev är högre i kommuner med god finansieringsförmåga, 
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dvs. kommuner med god ekonomi avsätter i snitt mer medel per elev. 
Resultatet gäller per hemkommun, kommunal skola, och kostnader 
för undervisning och elevhälsa i kommunal skola. 

Någon analys på huvudmannanivå har inte kunnat göras för en
skilda huvudmän. Däremot har kostnaderna i kommunal skola jäm
förts med kostnaderna i verksamhet som bedrivs av enskilda huvud
män. Då hänsyn tas till skillnader mellan huvudmännen vad gäller 
elevernas socioekonomiska bakgrund, andel elever som varit bosatta 
kort tid i Sverige samt skillnad i uppdrag mellan kommunala och 
enskilda huvudmän, är skillnaden i verksamheternas kostnader liten. 
Men, eftersom enskilda huvudmän gör vissa överskott är deras totala 
resurs i genomsnitt över tid något mer generös än den kommunala 
verksamhetens. 

Finansieringen av grundskolan tar delvis hänsyn 
till elevers behov och skolors förutsättningar 

De resultat som redogörs för i föregående avsnitt bygger i hög ut
sträckning på statistisk sambandsanalys mellan kostnader per elev i 
skolan och olika typer av bakomliggande faktorer. Det faktum att 
kostnaderna är högre i kommuner med stora socioekonomiska ut
maningar indikerar att hänsyn tas till skillnader i behov mellan olika 
elevgrupper, på kommunnivå. Att kostnaderna per elev är högre i 
glesbygd, kommuner med krympande elevantal och kommuner med 
högt förväntat löneläge visar också att kompensation ges för olika 
förutsättningar att bedriva verksamhet. Även jämförelsen av kom
munala och enskilda huvudmäns finansiering visar att den i huvudsak 
tycks ta hänsyn till skillnader i förutsättningar. Det faktum att finan
sieringsförmåga på kommunal nivå får genomslag i sambandsanaly
serna utgör dock ur likvärdighetssynpunkt ett problem. Samtidigt är 
det bara ungefär hälften av variationen mellan kommuner, både per 
hemkommun ( drygt hälften) och per kommunal skolhuvudman 
(knappt hälften), som kan förklaras av den uppsättning faktorer som 
utredningen prövat. Problem i den nationella statistiken för skol
väsendet kan helt säkert förklara en del av den variation som utred
ningen inte lyckats förklara, men skillnader i såväl ambitioner, ambi
tionsnivå som effektivitet torde vara avsevärda. 

Utredningen erfar att dagens bestämmelser och ordning för tilläggs
beloppen inte fungerar tillfredsställande vilket kan medföra att elever 
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inte alltid får det stöd de behöver och har rätt till. Det verkar också 
finnas stora skillnader avseende hur kommuner hanterar frågor om 
tilläggsbelopp. De skolor som samlar elever från olika kommuner 
uppfattar att ansökningarna om tilläggsbelopp bedöms olika i olika 
kommuner vilket är besvärande ur ett likvärdighetsperspektiv. Ut
redningen befarar också att tilläggsbeloppen påverkas av kommu
nens allmänna ekonomiska läge, både vad gäller antalet elever som 
erhåller tilläggsbelopp liksom storleken på respektive tilläggsbelopp. 

I dag saknas reglering av när bidrag till enskilda huvudmän ska 
justeras i samband med att en elev byter till en skola med annan 
huvudman. I flertalet kommuner råder ordningen att skolpengen 
flyttas från en huvudman till en annan så snart som möjligt efter att 
en elev har bytt skola, i vissa fall från och med samma dag som eleven 
flyttat. Samtidigt står frånvalsskolan kvar med kostnader för lärare, 
lokaler och elevhälsa. Endast vissa mindre kostnader som de för 
skolmåltider går att justera utan fördröjning. På samma sätt gäller att 
tillvalsskolan inte med omedelbar verkan kommer att göra de anpass
ningar som den nye eleven på sikt motiverar. Huvudmannens in
täkter är därmed rörliga samtidigt som stora delar av huvudmannens 
kostnader för verksamheten är mer eller mindre fasta vilket försätter 
många huvudmän, inte minst de mindre, i en svår situation när en 
elev väljer att lämna skolan. 

Resurser spelar roll för resultaten, 
men sambandet svårfångat i nationell statistik 

Utredningen har med två olika utgångspunkter jämfört om det går 
att se vilken effekt de stora skillnaderna i avsatta resurser per elev har 
på elevernas resultat. I avsnitt 8.1 jämförs de av elevernas hemkom
muner som har lägst respektive högst strukturkorrigerade kostnader. 
Jämförelsen visar att de har liknande elevsammansättning och enligt 
kostnadsutjämningen liknande förväntat kostnadsläge. Skolresultaten 
är slående lika i de två grupperna, trots den betydande kostnads
skillnaden. I avsnitt 8.3 visar jämförelsen mellan de kommunala skol
huvudmän som har lägst respektive högst kostnader att de med lägst 
strukturkorrigerade kostnader har större utmaningar än de med 
högst kostnader, men ändå uppnår så gott som lika goda resultat. 

Denna typ av jämförelser riskerar dock vara missvisande av flera 
skäl, t.ex. då resurs- och resultatmått för samma period inte matchar 
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varandra och att mått för skolans värdegrundsmål saknas. Vidare visar 
utredningens sammanställning av forskningsresultat i avsnitt 7.1 att 
det är klarlagt att resurser spelar roll för skolans möjlighet att ge 
elever det stöd de behöver. Stora resursskillnader mellan kommuner 
och huvudmän ger helt enkelt stora skillnader i möjlighet att bedriva 
en god verksamhet. Skillnader i effektivitet kommer troligen alltid 
att finnas, men skulle med en mer likvärdig finansiering bli mer 
uppenbara än i dag. Det skulle därmed bli lättare att identifiera de 
huvudmän som har störst brister i organisation och ledning, och 
vidta riktade åtgärder, med en mer likvärdig finansiering. 

Förslagför en förbättrad resursfördelning 

Mot bakgrund av analysen är utredningens centrala bedömningar 
och förslag vad gäller resursfördelningen i kapitel 9 att: 

• Staten behöver ta ett större ansvar för ökad likvärdighet. Staten
bör använda finansiella styrmedel i syfte att minska de skillnader
mellan kommuner och huvudmän som kvarstår då hänsyn tagits
till skillnader i förutsättningar och uppdrag, samt för att säkra en
socioekonomisk kompensation.

• Ett flertal riktade statsbidrag ska slås samman till ett sektors bidrag.
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Det påbörjade arbetet att förändra de riktade statsbidragen till
skolväsendet ska fortsätta. Majoriteten av stimulansbidragen till
skolväsendet ska läggas samman till ett sektorsbidrag för att stödja
skolverksamheten och stimulera skolutveckling utifrån lokala be
hov och prioriteringar med målet att öka likvärdigheten och kvali
teten i undervisningen. Bidraget ska vara socioekonomiskt viktat
och beräknas för tre år. För att erhålla statsbidrag ska huvud
mannen utifrån analyser av den egna verksamhetens utvecklings
behov sammanställa en treårig handlingsplan för att stärka likvär
dighet och undervisningskvalitet. Resultatet av handlingsplanen
ska följas upp och redovisas, och Skolverkets regionala organisa
tion ska följa och stödja huvudmännens arbete. Utöver existe
rande statsbidrag föreslås staten skjuta till ytterligare 3 miljarder
årligen till det nya sektorsbidraget.
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• Beräkningen av grundbeloppet för enskilda huvudmän ska för
ändras. Elevens hemkommun ska göra ett avdrag för de mer
kostnader som hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels
erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet,
dels ha beredskap att ta emot nya elever. Beräkningen av avdraget
ska redovisas och motiveras.

• Skolpengen ska i vissa fall följa med eleven med viss fördröjning.
För att ta hänsyn till skolors behov av stabila förutsättningar
föreslår utredningen att bidrag till enskilda huvudmän ska juste
ras med två månaders fördröjning när en elev byter huvudman
under läsåret.

• Hanteringen av tilläggsbelopp behöver följas upp. Dagens be
stämmelser och ordning för beslut om tilläggsbelopp för elever i
fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd
behöver utredas vidare.

• Frågan om ett större statligt sektorsbidrag behöver utredas vidare.
Utredningen bedömer att staten på sikt bör ta ett större ansvar för
finansieringen av förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan
och eventuellt också andra skolformer. Detta bör ske genom att
ett större statligt sektorsbidrag införs för att finansiera under
visningen som bedrivs i skolformerna samt eventuellt också andra
kostnadsposter. Sektorsbidraget bör beräknas per huvudman och
vara socioekonomiskt viktat.
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Ks §  Dnr 00253/2020 001 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27 § 138 att teckna avtal för inträde 

i Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd för mandatperioden 

2019-2022. Beslutet innebar att handläggningen av överförmyndarärenden 

behövde förändras för Arvidsjaurs kommuns del eftersom handläggningen 

dittills skötts av överförmyndaren själv. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 189 att överförmyndar-

handläggaren skulle placeras inom socialnämndens verksamhetsområde, 

under socialchefens ansvar, från och med 2019-11-01. 

 

Den tjänsteperson som arbetar som handläggare i dag har fått andra 

uppgifter. Personalresurs till överförmyndarhandläggning finns inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde varför förslag ligger om att återföra 

handläggningen dit. 

 

Kommunchefen har delegation på organisationsförändringar inom egen 

förvaltning. Eftersom överflyttningen från socialförvaltningen till 

kommunstyrelsen verksamhetsområde berör fler än en nämnd, överlämnas 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har rådfrågats i ärendet. Han hade inget att 

erinra mot förslaget. 

 

Erforderlig facklig förhandling har genomförts. 

 

Förslag till beslut 

 

2. Överförmyndarhandläggaren placeras inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, under kommunchefens ansvar, från och med  

2021-01-01. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att omfördela medel. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse – Ulf Starefeldt 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-28 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

Ulf Starefeldt 

Kommunstyrelsen 

 

 

 
Direktval 
0960-15504 

 

 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

Bakgrund 

Vid Länsstyrelsens senaste revision av uppgifter utförda av kommunens handläggare 

uppdagades brister som klassificerades som allvarliga. Ordföranden i 

överförmyndarnämnden i Skellefteå har varit i kontakt med undertecknad och begärde 

förslag på handlingsplan med anledning av Länsstyrelsens revision. 

 

De alternativ som Arvidsjaurs kommun har är att: 

- Köpa tjänsten av Skellefteå kommun för ca 500 tkr för första året och därefter för 

en reducerad summa årligen, ca 300 - 400 tkr. 

- Utse annan överförmyndarhandläggare än nuvarande. 

 

Löneavdelningen i Arvidsjaurs kommun kommer att reduceras med två personal. 

Förhandling har skett likväl som omplaceringsutredning.  Denna utredning ger vid 

handen att Marie Löfgren har kvalifikationer att, med kompletterande utbildning från 

bland annat Skellefteå kommun, lösa de uppgifter som åläggs en 

överförmyndarhandläggare. 

 

Organisatoriskt ingår nuvarande överförmyndarhandläggare i socialförvaltningen och 

socialchefen, Lena Ruth, föreslår att överförmyndarhandläggaren från och med  2021-

01-01 lyder direkt under kommunchefen. Det övergripande ansvaret har dock 

fortsättningsvis kommunfullmäktige. 

 

I beredningen av ärendet har Lena Ruth deltagit. 

 

Förslag till beslut 

Marie Löfgren utses från och med 2021-01-01 till överförmyndarhandläggare i 

Arvidsjaurs kommun och lyder organisatoriskt direkt under kommunchefen. 

 

 

 

Ulf Starefeldt 

Kommunchef   
  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2020-10-28 
 

Dnr 00253/2020 -001 
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Sammanträdesplan 2021 
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Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Au §  Dnr 00238/2020 006 

 

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2021. 

 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-

tider samt nödvändiga administrationstider. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2021 antas. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 §  

 

 

 

 

 

 
  

Kommunfullmäktige  

 

 Kommunstyrelsen 

9 februari 

Arbetsutskott 9/12 2020 

Arbetsutskott 19/1 

23 februari   Budgetkickoff 2/2 

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 16/3 

20 april  30 mars  

 

  Kommunstyrelsen, 13 april 

Budgetdag 13/4 

 

Arbetsutskott 31/3 Budgetberedning 

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen  

5 maj 

Arbetsutskott 21/4 Vanligt +budgetberedn 

Arbetsutskott 27/4 Ev extra 

21 juni  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 19/5 Vanligt + budget 

  8 juni Arbetsutskott 1/6 Ev Extra 

 

  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 24/8 

Kommunfullmäktige  14 september   

26 oktober  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 28/9 

  12 oktober  

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 25/10 

23 november  9 november  

 

   Arbetsutskott 7/12 

 

 

Arbetsutskott  klockan 08.00 Kommunstyrelsen klockan 08.00 

 

* Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet. 

* Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen. 

* För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före 

utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde. 

 
  

Sammanträdesplan år 2021 



 

Förslag till sammanträdesplan 2021 
Sammanträdesdagarna är, främst under våren, anpassade till "prislappsmodellen" och att budgeten ska 
antas i juni. 
 
Några hållpunkter med tanke på prislappsmodellen 
2 februari — Budgetkickoff (start - här presenteras förutsättningarna) — deltagare som i tidigare 
ekonomidag + facken. 
Efter budgetkickoffen kommer teknisk ram för 2022 att skickas ut till alla nämnder och styrelser. Denna 
blir underlag för jobbet som ska göras enligt prislappsmodellen. 
 
Mellan 3 februari-2 mars ska förvaltningarna (tjänstemännen) ta fram ett förslag till politiska 
prioriteringar i budgeten till respektive nämnd/styrelse. 
 
Utskotten sammanträder 2-16/3 där prioriteringarna behandlas. Utskotten måste vid dessa möten 
lämna ett förslag till beslut till respektive nämnd. 
Förslagen skickas förutom till nämnd även till ekonomienheten. 
 
Vid sammanträden 23-30/3 måste respektive nämnd/styrelse besluta om förslag till politiska 
prioriteringar. 
 
31 mars – KsAu-Politiska prioriteringar/budgetförslag från nämnd/styrelse behandlas. 
 
13 april – Ks samt Budgetdag (slut – presentation av utkast på budgetförslagen utifrån de prioriteringar 
som behandlats i KsAu 31 mars och ev i Ks 13 april). - samma deltagare som 2 feb "Budgetkickoff”.  
 
Från 13 april-4 maj – Utifrån budgetdagen görs ev omprioriteringar i nämnderna. 
 
21 april – KsAu – Vanligt + budget, bereder ev förändrade prioriteringar i budförslaget för Ks 
verksamheter och övriga 
 
27 april – Au Extra om så behövs. 
 
28 april och 3 maj – Mbhn, SnB, BunB bereder ev förändrade prioriteringar i budförslaget. 
 
4 maj – Ks vanligt+budget - där man träffar nämndsordf+ vice och förvaltn.chef som får berätta hur resp 
nämnd har prioriterat utifrån utskottens förslag. 
 
18 och 20 maj – Bun och Sn beslutar om ev förändringar i underlaget till politiska prioriteringar. 
 
25 maj — KsAu vanligt+budget – Här ska alla nämnder/styrelse förslag till budget behandlas och förslag 
till beslut ska fattas. 
 
1 juni – KsAu Extra om så behövs 
 
8 juni – Ks – Här ska alla nämnder/styrelse förslag till budget behandlas och förslag till kf ska fattas. 
 
21 juni – Kf – Budget för 2022 fastställs. 
  



Förslag – Sammanträdesplan 2021 

 

 
  

Januari Februari Mars April Maj Juni
1 F 1 M 1 M 1 T 1 L 1 T Au (ev extra)

2 L 2 T Budgetkickoff 2 T 2 F Påsk 2 S 2 O

3 S 3 O Mbhn 3 O MbhnB 3 L Påsk 3 M BunB/SnB 3 T

4 M 4 T SnB 4 T 4 S Påsk 4 T Ks+nämnder 4 F

5 T 5 F 5 F 5 M Påsk 5 O 5 L

6 O 6 L 6 L 6 T Lov 6 T 6 S

7 T 7 S 7 S 7 O Lov 7 F 7 M

8 F 8 M 8 M Lov 8 T Lov 8 L 8 T Ks (budget)

9 L 9 T Ks 9 T Lov BunB 9 F Lov 9 S 9 O Mbhn

10 S 10 O 10 O Lov AKAB 10 L 10 M 10 T

11 M 11 T 11 T Lov SnB 11 S 11 T 11 F

12 T 12 F 12 F Lov 12 M 12 O 12 L

13 O 13 L 13 L 13 T Ks och Budgetdag 13 T 13 S

14 T 14 S 14 S 14 O 14 F 14 M

15 F 15 M 15 M 15 T MDB 15 L 15 T

16 L 16 T 16 T Au (bokslut+budget) 16 F 16 S 16 O

17 S 17 O 17 O 17 L 17 M 17 T SnB, MBD

18 M 18 T MDB 18 T MDB 18 S 18 T Bun 18 F

19 T Au 19 F 19 F 19 M 19 O MbhnB AKAB 19 L

20 O AKAB 20 L 20 L 20 T Kf (bokslut) 20 T Sn 20 S

21 T 21 S 21 S 21 O Au (vanl+budget) 21 F 21 M Kf (budget)

22 F 22 M 22 M 22 T 22 L 22 T

23 L 23 T Kf 23 T Bun 23 F 23 S 23 O

24 S 24 O 24 O Mbhn 24 L 24 M 24 T

25 M 25 T 25 T Sn 25 S 25 T Au (vanligt+budget) 25 F Midsommar

26 T 26 F 26 F 26 M 26 O 26 L Midsommar

27 O 27 L 27 L 27 T Au (ev extra) 27 T 27 S Midsommar

28 T MDB 28 S 28 S 28 O Mbhn 28 F 28 M

29 F 29 M 29 T 29 L 29 T

30 L 30 T Ks (bo kslut+budget) 30 F 30 S 30 O

31 S 31 O Au (budget) 31 M



 

 

Juli Augusti September Oktober November December
1 T 1 S 1 O MbhnB 1 F 1 M Lov 1 O

2 F 2 M 2 T 2 L 2 T Lov 2 T Sn

3 L 3 T 3 F 3 S 3 O Lov MbhnB 3 F

4 S 4 O 4 L 4 M 4 T Lov 4 L

5 M 5 T 5 S 5 T 5 F Lov 5 S

6 T 6 F 6 M 6 O 6 L 6 M

7 O 7 L 7 T BunB 7 T 7 S 7 T Au

8 T 8 S 8 O 8 F 8 M 8 O

9 F 9 M 9 T SnB 9 L 9 T Ks 9 T

10 L 10 T 10 F 10 S 10 O 10 F

11 S 11 O 11 L 11 M 11 T SnB 11 L

12 M 12 T 12 S 12 T Ks (delårs) 12 F 12 S

13 T 13 F 13 M 13 O 13 L 13 M

14 O 14 L 14 T Ks 14 T 14 S 14 T

15 T 15 S 15 O 15 F 15 M 15 O

16 F 16 M 16 T 16 L 16 T BunB 16 T

17 L 17 T 17 F 17 S 17 O AKAB 17 F

18 S 18 O 18 L 18 M 18 T MBD 18 L

19 M 19 T 19 S 19 T 19 F 19 S

20 T 20 F 20 M 20 O 20 L 20 M

21 O 21 L 21 T 21 T MBD 21 S 21 T

22 T 22 S 22 O Mbhn 22 F 22 M 22 O

23 F 23 M 23 T 23 L 23 T Kf 23 T

24 L 24 T Au 24 F 24 S 24 O Mbhn 24 F Julafton

25 S 25 O 25 L 25 M Au 25 T 25 L

26 M 26 T 26 S 26 T Kf (delårs) 26 F 26 S

27 T 27 F 27 M 27 O AKAB 27 L 27 M

28 O 28 L 28 T Au, Bun 28 T 28 S 28 T

29 T 29 S 29 O AKAB 29 F 29 M 29 O

30 F 30 M 30 T Sn 30 L 30 T Bun 30 T

31 L 31 T 31 S 31 F Nyårsafton
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Ks §  

 

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:  

• Övriga nämnders verksamhet  

• Bolagens verksamhet  

• Verksamhet enligt avtalssamverkan  

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunalförbund kommunen är 

medlem i utövas i första hand genom att ta del av budget och 

verksamhetsplan, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport.  

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att 

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså 

med styrelsens uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning.  

 
Vid revision av 2019 års verksamhet och räkenskaper riktade revisorerna 

anmärkning mot;  

” förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll 

av ekonomin, dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. 

Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet som 

bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att 

medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med 

väsentligt ökade bidrag ”.  

 

Med anledning av revisorernas anmärkning beslutade kommunfullmäktige 

2020-10-27 § 113 att kommunfullmäktiges representant i RKM vid varje 

kommunstyrelsetillfälle efter att direktionen sammanträtt lämna skriftlig 

redovisning till kommunstyrelsen.  

 

RKM’s direktion sammanträde 2020-10-20. 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 



Ärenden som bereds för beslut i 

kommunfullmäktige 
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Sammanträdesplan 2021 

-Kommunfullmäktige

Au § Dnr 00238/2020 006 

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för 

kommunfullmäktige år 2021. 

. 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-

tider samt nödvändiga administrationstider. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2021 antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 § 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 

9 februari 

Arbetsutskott 9/12 2020 

Arbetsutskott 19/1 

23 februari Budgetkickoff 2/2 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbetsutskott 16/3 

20 april 30 mars 

Kommunstyrelsen, 13 april 

Budgetdag 13/4 

Arbetsutskott 31/3 Budgetberedning 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 

5 maj 

Arbetsutskott 21/4 Vanligt +budgetberedn 

Arbetsutskott 27/4 Ev extra 

21 juni Kommunstyrelsen Arbetsutskott 19/5 Vanligt + budget 

8 juni Arbetsutskott 1/6 Ev Extra 

Kommunstyrelsen Arbetsutskott 24/8 

Kommunfullmäktige 14 september 

26 oktober Kommunstyrelsen Arbetsutskott 28/9 

12 oktober 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbetsutskott 25/10 

23 november 9 november 

Arbetsutskott 7/12 

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.00 

Kvällssammanträde kan förekomma. 

Sammanträdesplan år 2021 
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Hyr ej ut Medborgarhusets 

lokaler till ambulerande 

klädföretag 

(Medborgarförslag) 

Au §  Dnr 00121/2020 282 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

” Jag har en önskan: 

För att rädda så mycket som möjligt av handeln inom samhället vill jag att 

kommunen inte hyr ut Medborgarhusets Rotunda till ambulerande 

klädföretag. Det är bättre att våra ”inhemska” företag gynnas.” 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av Anne Enoksson, näringslivsstrateg, 

Kristoffer Vesterberg, föreståndare Medan och Katarina Landstedt, Kultur- 

och fritidschef. 

SKR:s jurister delger, att det inte strider mot kommunallagen att endast hyra 

ut lokaler till företag som har sitt säte eller verksamhet i kommunen. Det kan 

däremot möjligen kritiseras av konkurrenslagen, men eftersom lokalerna 

endast hyrs ut i mindre omfattning bör det inte vara ett problem. Det viktiga 

är att kommunen inte på något sätt gynnar ett enskilt företag. 

Kommunfullmäktige antog 2020-02-25 § 21 regler för uthyrning av 

kommunens lokaler. De lokaler som hyrs till bland annat klädförsäljning är 

caféterian och rotundan i Medborgarhuset. 

Med anledning av att Sverige befinner sig i en pandemi läggs förslag om att 

reglerna för uthyrning tillfälligt ändras så att de aktuella lokalerna i 

Medborgarhuset inte ska hyras ut under rådande pandemi till de som avser 

att använda lokalerna till försäljning. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Caféterian och rotundan i Medborgarhuset ska ej hyras ut under

rådande pandemi till de som avser att använda lokalerna till försäljning.

2. Beslutet är tillfälligt och upphör när pandemin är över.

3. Notering om beslutet görs i Regler för tillfälliga uthyrningar av

Arvidsjaurs kommuns lokaler och anläggningar.

4. Medborgarförslaget är besvarat.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Katarina Landstedt m fl 

Kf 2020-06-15 § 61 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande



Datum: 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-08 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Anne Enoksson 

Kristoffer Vesterberg 

Katarina Landstedt  

Kommunstyrelsen 
Direktval

0960-155 52 

0960-157 79 

0960-556 61 

Tjänsteyttrande - Hyr ej ut Medborgahusets lokaler till ambulerande klädföretag 

(Medborgarförslag) 
Dnr: 121/2020 

1. Bakgrund/sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll; 

" Jag har en önskan: 

För att rädda så mycket som möjligt av handeln inom samhället vill jag att kommunen 

inte hyr ut Medborgarhusets Rotunda till ambulerande klädföretag. Det är bättre att våra 

"inhemska" företag gynnas." 

Kommunfullmäktige har 2020-06-15 § 61 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

2. Ekonomisk analys

Intäkter från extern uthyrning till klädföretag vid Medborgarhuset är cirka 18 tkr 

per år. 

3. SKR:s rekommendationer

SKR:s jurister delger, att det inte strider mot kommunallagen att endas hyra ut lokaler 

till företag som har sitt säte eller verksamhet i kommunen. Det kan däremot möjligen 

kritiseras av konkurrenslagen, men eftersom lokalerna endast hyrs ut i mindre 

omfattning bör det inte vara ett problem. Det viktiga är att kommunen inte på något sätt 

gynnar ett enskilt företag. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-10-12 

Dnr 00121/2020 -282 



2 (2) 

4. Norrbottens kommuner

Samtliga kommuner i Norrbotten hyr ut sina lokaler till externa klädleverantörer. De 

allra flesta kommuner har dock ett ”Folkets Hus” som drivs i föreningsregi och inte 

inom kommunal verksamhet. 

5. Slutsats samt förslag till beslut

Världen har drabbats av en pandemi som inte gör det lämpligt med större folksamlingar. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer ska alltid beaktas och följas. 

Förslag till beslut 

Att undvika extern uthyrning till olika klädföretag i kommunens lokaler. En ny 

utvärdering och bedömning kan göras längre fram i tiden, om förutsättningarna ändras.  

Det finns dessutom flera andra centralt belägna lokaler som är lediga för uthyrning i 

Arvidsjaurs tätort. Dessa ägs av andra aktörer än kommunen. 

Anne Enoksson Kristoffer Vesterberg Katarina Landstedt 

Näringslivstrateg Föreståndare Medan Kultur- och fritidschef 
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Översikts- och tillväxtplan 

för Arvidsjaurs kommun 

Au § Dnr 00077/2019 212 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan 

(ÖP) som omfattar hela kommunens yta. 

Översiktsplanen har många användningsområden och syften, bl.a. ska den 

ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden 

samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ska även 

ange vilka områden i kommunen som ska lämnas orörda. 

Kommunens nu gällande översiktsplan består av översikts- och tillväxtplanen 

som antogs 2015-11-27 och tillägget avseende vindkraft som antogs 2013-03-

20.  

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och 

tillväxtplan för kommunen. Förslaget har varit ute på samråd under 

perioden 19 november 2019 till andra februari 2020. En 

samrådsredogörelse upprättades som redovisar bemöter de synpunkter som 

inkommit samt visar på vilka förändringar som gjordes. Ett reviderat 

förslag till översikts- och tillväxtplan ställdes sedan ut under perioden 13 

maj till 13 augusti 2020.  

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett 

särskilt utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som 

synpunkterna har lett till. Det särskilda utlåtandet med de sammanställda 

synpunkterna ska sedan bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. Om 

synpunkter som inkommit under utställningen inte kan tillgodoses i 

planförslaget bör detta särskilt motiveras.  

Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa 

ut förslaget på nytt. Kommunen har gjort bedömningen att ingen ny 

utställning är nödvändig innan antagandet.  

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande av 

översiktsplanen. Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, 

”Vindkraftsutredning för Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann 

laga kraft 2013-03-20 och avses fortsätta gälla.  

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2019-11-12 § 220 

Au 2019-10-28 

Förslag till översikts- och tillväxtplan 

Utdragsbestyrkande
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Au § forts 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 124 om tillägg till

översiktsplan ”Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun” fortsätter att

gälla.

3. En planeringsstrategi ska tas fram efter valet 2022 samt att ambitionen

bör vara att översikts- och tillväxtplanen sedan revideras under åren

2023-2024.

4. Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 174 om översikts- och

tillväxtplan upphör att gälla.

5. Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 18 om riktlinjer för

implementering av översikts- och tillväxtplanen upphör att gälla.

6. Kommunfullmäktiges beslut 1984-04-16 § 67 om bevarandeplan för

Arvidsjaur Centrum upphör att gälla.

_____ 

Alla handlingar för beslut finns på följande länk; 

www.arvidsjaur.se/ForslagAntagande 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks 2019-11-12 § 220 

Au 2019-10-28 

Förslag till översikts- och tillväxtplan 

Utdragsbestyrkande

http://www.arvidsjaur.se/ForslagAntagande


Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-07 
Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 
Britta Lundgren 

Direktval
0960-15565 

Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (dnr 2019/77) 

1. Sammanfattning
Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till översikts- och tillväxtplan för
kommunen. Förslaget har varit ute på samråd under perioden 19 november 2019 till
andra februari 2020. En samrådsredogörelse upprättades som redovisar bemöter de
synpunkter som inkommit samt visar på vilka förändringar som gjordes. Ett
reviderat förslag till översikts- och tillväxtplan ställdes sedan ut under perioden 13
maj till 13 augusti 2020.
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt
utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har
lett till. Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan
bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. Om synpunkter som inkommit under
utställningen inte kan tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt motiveras.
Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut
förslaget på nytt. Kommunen har gjort bedömningen att ingen ny utställning är
nödvändig innan antagandet.
Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande av översiktsplanen.
Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraftsutredning för
Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20 och avses
fortsätta gälla.

2. Arbetet efter utställningen
Tjänstepersoner inom olika områden har bidragit med sin kompetens för att hantera
inkomna synpunkter. Ett möte med översiktsplanegruppen har hållits för att
diskutera utkastet till särskilt utlåtande.
Frågorna avseende landsbygdsutveckling har också diskuterats av den nybildade
arbetsgruppen för landsbygdsutveckling som består av representanter från
kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltnigen, näringslivsenheten och kultur- 
och fritidsenheten.

PISM86
Stämpel



Förslaget till planbeskrivning och särskilt utlåtande har också skickats för 
synpunkter till översiktsplanegruppen, kommunledningsgruppen och till bolagens 
VD:ar samt diskuterats på kommunledningsträffen den 1 oktober.  

3. Dokumenten

Översiktsplanen består av ett antal dokument. Huvuddokumentet är
planbeskrivningen ”Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun” där
rekommendationer för kommunens utveckling framgår. Kapitelindelningen bygger
på de prioriterade insatsområdena i den regionala utvecklingsstrategin. Därutöver
finns kapitel om landsbygdsutveckling, landsbygdsutveckling i strandnära läge,
mellankommunala frågor, riksintressen och miljökvalitetsnormer och
implementering och uppföljning. Till huvuddokumentet hör fyra
markanvändningskartor; en kommuntäckande karta samt markanvändningskartor
för Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel. Dessa dokument utgör själva planen.

Utöver dessa dokument finns diverse underlagsmaterial; dokumenten
”Planeringsunderlag”, ”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära
läge” samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Dokumentet ”Tidig extern dialog” beskriver synpunkterna som inkom under den
tidiga dialogen och hur de förhåller sig till eller har påverkat planförslaget.

Efter det formella samrådet upprättades en samrådsredogörelse och efter
utställningen upprättades ett särskilt utlåtande. Dokumenten beskriver inkomna
synpunkter och vilka justeringar som skett av planförslaget.

4. Antagande och laga kraft

Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans
med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det
anmärkas i planen.

Kommunen tolkar granskningsyttrandet som att inga invändningar kvarstår och att
inget behöver anmärkas i planen inför antagandet med undantag från två aspekter:

• Huruvida generella riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära läge kan
användas för ärenden som gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och
tillväxtplanen. Kommunens och länsstyrelsens olika förhållningssätt tydliggjordes i
planen redan innan samrådet.

• När det gäller länsstyrelsens slutsats att det finns en tydlig skillnad mellan
kommunens och Försvarsmaktens bedömning av om planförslaget kan innebära
skada på riksintresset avseende de utvecklingsförslag som ligger inom
påverkansområdet för Arvidsjaurs skjutfält (Vittjåkk-Akkanålke) samt Lillberget.
Länsstyrelsen har beskrivit att de ser ett behov av fortsatt dialog kring vilken typ av
utveckling eller verksamhet som är möjlig inom påverkansområdet eller om all
verksamhet förutom Försvarsmaktens är otänkbar. Följande text har därför lagts in
under avsnittet Riksintressen och miljökvalitetsnormer:



”Länsstyrelsen har konstaterat att det finns en tydlig skillnad mellan kommunens 
och Försvarsmaktens bedömning av om planförslaget kan innebära skada på 
riksintresset avseende de utvecklingsförslag som ligger inom påverkansområdet för 
Arvidsjaurs skjutfält (Vittjåkk-Akkanålke) samt Lillberget. Länsstyrelsen har 
beskrivit att de ser ett behov av fortsatt dialog kring vilken typ av utveckling eller 
verksamhet som är möjlig inom påverkansområdet eller om all verksamhet förutom 
Försvarsmaktens är otänkbar.” 

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande av översiktsplanen. 

Dagen efter antagandet tillkännagivits ska ett meddelande att översiktsplanen 
antagits skickas till länsstyrelsen. Kommunen ska också publicera planen på sin 
webbplats. 

Beslutet gäller först sedan det vunnit laga kraft. För överklagande gäller 
bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen. Laglighetsprövning 
innebär att alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga samt att överklagandena i 
huvudsak endast får grundas på brister i den formella hanteringen. 
Överklagandetiden är tre veckor efter det att beslutet har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla.  

När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska 
kommunen utan dröjsmål skicka handlingarna till till Boverket, länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, Region Norrbottenoch de kommuner som berörs. 
Kommunen bör också informera allmänheten och övriga berörda om detta.  

De som anmält att de önskar uppdateringar under processen genom att lämna sin e-
postadress via sidan https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan kommer att få ett mail 
när/om fullmäktige fattat beslut om att anta planen. Kommunen kommer också att 
informera på hemsidan samt skicka handlingarna enligt beskrivningen ovan.  

Av 6 kap. 16 § framgår att en redovisning av hur miljöaspekterna har integrerats i 
planen eller programmet, hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen 
och inkomna synpunkter, vilka skäl som finns för att anta planen eller programmet i 
stället för de alternativ som övervägts och vilka åtgärder som planeras för att 
övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför ska finnas i beslutet att anta en plan eller ett program eller 
i en särskild handling i anslutning till beslutet. Kommunen har upprättat en särskild 
handling.  

https://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan


5. En kontinuerlig översiktsplanering

1 april 2020 ändrades bland annat vissa bestämmelser i 3 kap. Plan- och bygglagen,
PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt,
vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir
planeringsstrategin det centrala, nya verktyget.

Efter det ordinarie valet  11 september 2022 ska kravet på kommunen att anta en
planeringstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi ska ha
antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter
aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första
halvan av perioden mellan två ordinarie val. I stället för en planeringsstrategi kan
kommunen ha antagit en ny översiktsplan och på så vis har en aktuell översiktsplan.

Under avsnittet ”Implementering och uppföljning” i förslaget till översikts- och
tillväxtplan framgår bland annat:

Kommunens ambition är att arbeta med en kontinuerlig (rullande)
översiktsplanering för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på lång sikt
samt för bibehållen aktualitet. Genom detta förfaringssätt kan kommunen också
slippa att senare lägga ner ett mer omfattande arbete på en total omarbetning av
översiktsplanen.

För att förenkla arbetet vid nästa revidering av översikts- och tillväxtplan 
uppmuntras alla som ser behov av ändringar i planen att så snart behov av ändringar 
i planen noteras meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar sedan för att se till att dessa synpunkter 
lyfts fram under kommande revidering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en 
planeringsstrategi ska tas fram efter valet 2022 samt att ambitionen bör vara att 
översikts- och tillväxtplanen sedan revideras under åren 2023-2024. 



6. Slutsats samt förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslaget till
översikts- och tillväxtplan. Översikts- och tillväxtplanen som antogs 2015-11-24, §
174 upphör därmed att gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltnignen föreslår också att fullmäktige upphäver den gamla
bevarandeplanen för Arvidsjaurs centrum som upprättades på 80-talet då uppdaterat
underlag nu finns tillgängligt genom det kunskapsunderlag för kulturhistoriska
värden inom Arvidsjaurs samhälle som tagits fram. Utvalda byggnader och
bebyggelsemiljöer i kunskapsunderlaget har lagts ut som bevarandevärda på
markanvändningskartan för Arvidsjaurs samhälle som är en del av översikts- och
tillväxtplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltnignen föreslår också att fullmäktige upphäver dokumentet
”Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen” då motsvarande
information nu finns i ett särskilt avsnitt i förslaget till översikts- och tillväxtplan.

Kommunen har antagit ett tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraftsutredning för
Arvidsjaurs kommun”. Vindkraftsplanen vann laga kraft 2013-03-20 och ska
fortsätta gälla.

Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att en
planeringsstrategi ska tas fram efter valet 2022 samt att ambitionen bör vara att
översikts- och tillväxtplanen sedan revideras under åren 2023-2024.

Bilagor:
Översikts- och tillväxtplan
Markanvändningskarta kommuntäckande
Markanvändningskarta för Arvidsjaurs tätort
Markanvändningskarta för Glommersträsk
Markanvändningskarta för Moskosel
Särskilt utlåtande
Samrådsredogörelse
Sammanställning från extern dialog
Planeringsunderlag
LIS - Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge
Miljökonsekvensbeskrivning
Särskild handling
Inventering av inkomna förslag under samrådet
Inventering av de inkomna förslag under utställningen som finns med i förslaget
Ytterligare handlingar under processen finns tillgängliga på
www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan
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Taxa för Arvidsjaurs 

kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning 

(VA-taxa) 

Au § Dnr 00241/2020 051 

Den 1 januari 2007 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommunernas 

ansvar och skyldigheter för allmänna VA-anläggningar - Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. Denna lag reglerar bland annat hur avgifter för de 

allmänna vatten- och avloppstjänsterna ska och får tas ut. 

Svenskt vatten har i oktober 2020 publicerat en rapport ”Investeringsbehov 

och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av 

investeringsbehov 2020-2040”. Rapporten finns publicerad på svenskt 

vattens hemsida. 

Rapporten redovisar att idag investeras 16 miljarder per år men att siffran 

skulle behöva vara 23 miljarder de kommande 20 åren för att kunna 

säkerhetsställa att vatten- och avloppstjänsters funktion i Sverige ska kunna 

upprätthållas. Det innebär en ökad investeringstakt med 40 %. Över hälften 

av investeringsbehovet består av reinvesteringar. Vissa investeringar styrs 

av nya krav och utbyggnad som är tvingande.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 143 om ny taxa för 

Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa). 

Förslag till ny taxa från och med 2021-01-01 har upprättats. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning (VA-taxa) för år 2021 antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28 § 143 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Förslag till taxa 

Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Utdragsbestyrkande 



Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-10-16 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Erika Harr 

Kommunstyrelsen 

Direktval 

0960-155 73 

VA-taxa 2021 

11. Bakgrund/sammanfattning

Mellan 2015 och 2019 har en skuld till abonnenterna byggt upp. Detta beror delvis på

att investeringar och underhåll inte utförts i den utsträckning som räknades med när

taxan antogs inför år 2015. Inför år 2019 beslutade kommunfullmäktige 2019-02-26 §17

att taxan ligger kvar i samma nivå som 2018. 2020 sänktes taxan för att skulden till

abonnenterna ska betalas tillbaka i och med kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28

§143.

Enheten prognostiserar ett underskott för 2020 vilket innebär att en större del av

överskottet används och med tanke på de ökade kostnaderna för investeringar

kommande år behöver taxan justeras.

12. Taxans uppbyggnad

VA-verksamhet är taxefinansierat och avgifterna ska tas ut enligt

självkostnadsprincipen. Det finns två begrepp i VA-taxan. Anläggningsavgift som är en

engångsavgift för att fastigheten ansluts till den allmänna anläggningen. Denna uppstår i

samband med att fastigheten har blivit anvisad en förbindelsepunkt och intäkten för

denna läggs på ett balanskonto och redovisas som en intäkt i VA-verksamheten i samma

takt som avskrivningar görs. Den andra är brukningsavgifter som är de löpande

avgifterna (månadsfakturan).

Taxan utgår från uppskattade kostnader och avgifter sätts efter det. Eftersom 

verkligheten sällan är exakt förutsägbar är det inte heller möjligt att avgifterna matchar 

de exakta kostnaderna. Därför ska VA-verksamhet gå plus minus noll under en tre-års 

period. Det vill säga att ett underskott kan täckas av ett överskott under perioden eller 

vice versa. Verksamhetens överskott stannar inom verksamheten och får inte täcka 

andra verksamheters underskott. Däremot kan skattepengar täcka ett underskott hos 

VA-kollektivet. 

13. Ekonomisk analys

Inför 2020 har enheten en skuld till abonnenter om 666 tkr. 2020 prognostiseras med ett

negativt utfall som täcks av den skuld enheten har till abonnenterna. Under 2020

genomförs investeringar för ca 8 Mkr. Dessa ska börja avskrivas under 2021 vilket ger

en ökning av avskrivningar med 130 tkr jämfört med 2020.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2020-10-19 

Dnr 00241/2020 -051 



2 (3) 

Vid beräkning av kommande års kapitalkostnader så kommer de att stiga från 2021 

förutsatt att alla tänkta investeringar genomförs. De beräkningar som gjorts med de 

kommande kapitalkostnader samt uppräknade personalkostnader och 

verksamhetskostnader medför en beräknad ökning med 4 % årligen för 

brukningsavgifterna (§14) 

De särskilda avgifterna (§ 18 ) höjs med KPI enligt tidigare års taxa. 

När det gäller anslutningsavgift (§§ 5 och 6) så föreslås att fortsättningsvis höjas årligen 

med 3 % + KPI enligt tidigare taxa.  

Enligt Nils Holgersson rapporten har priset för VA ökat i genomsnitt med 3,8 % i 

landets kommuner 2020. 

2020 ligger Arvidsjaurs kommun på plats 88 av 290. I Norrbotten ligger Arvidsjaur på 

tredje plats av fjorton kommuner. Vid en ökning med 4% ligger Arvidsjaur fortfarande 

kvar på plats tre om jämförelsen görs mot taxan 2020. 

Bild 1 Diagram hämtat från nilsholgersson.nu 

Svenskt vatten har i oktober 2020 publicerat en rapport ”Investeringsbehov och 

framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av investeringsbehov 

2020-2040”. Rapporten finns publicerad på svenskt vattens hemsida. 

Rapporten redovisar att idag investeras 16 miljarder per år men att siffran skulle behöva 

vara 23 miljarder de kommande 20 åren för att kunna säkerhetsställa att vatten- och 

avloppstjänsters funktion ska kunna upprätthållas. Det innebär en ökad investeringstakt 

med 40 %. Över hälften av investeringsbehovet består av reinvesteringar. Vissa 

investeringar styrs av nya krav och utbyggnad som är tvingande. Detta innebär för 

många att reinvesteringar skjuts på framtiden.’ 
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Som en konsekvens av ökade kapitalkostnader kommer taxorna behöva närmare 

fyrdubblas i dagens penningvärde under de kommande tjugo åren. Den främsta 

bakomliggande anledningen är dock inte den ökade investeringstakten utan att dagens 

taxor är låga på grund av avskrivna anläggningstillgångar. 

Sammanfattningsvis så kommer även Arvidsjaurs kommun vara tvungen att höja taxan 

kommande år för att möta de investeringar som behöver göras. 

14. Slutsats samt förslag till beslut

VA-taxan justeras för att möta kommande års investeringar.

Förslag till beslut

Anta 2021 års taxa.

Erika Harr Åsa Andersson 

Gatu- & VA-chef Samhällsbyggnadschef 
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Allmänna föreskrifter §§ 1-4 

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Arvidsjaurs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs 
med fastighetsägare. 

§ 2 Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 Indelning i fastighetsbestånd

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas för bostadsändamål.  

Lokalfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål än bostadsändamål och där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger  Samlingslokaler 

Hantverk Småindustri  Campinganläggning 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet 
eller lokalfastighet.  

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

Lägenhet (byggnadsenhet): ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i lokalfastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad 
eller del av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 
10 54:2009 som en lägenhet (byggnadsenhet). 
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För fastighet avsedd för bostadsändamål gäller: 

En lägenhet i flerfamiljshus motsvarar en byggnadsenhet 

Ett enfamiljshus med garage motsvarar en lägenhet (byggnadsenhet) 

På campinganläggning räknas varje campingstuga som är minst 25 m2 BTA, har eget kök/kokplats, WC och 
dusch samt är ansluten till V och S, som en lägenhet. För uppställningsplatser för husvagn/husbil med egen 
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga uppställningsplatser och campingstugor, 
räknas 6 uppställningsplatser eller stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam 
servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, 
eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 Ingående ändamål 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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Anläggningsavgifter §§ 5–13 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Bostadsfastighet och lokalfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 23 360 22 492 kr 29 200 28 115 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 16 518 15 904 kr 20 648 19 880 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 14,10 13,60 kr 17,60 17,00 kr 

d) en avgift per lägenhet (byggnadsenhet) 8 259 7 952 kr 10 324 9 940 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 6 373 6 136 kr 7 966 7 670 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte
lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), 
b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a),
b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 Annan fastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 23 360 22 492 kr 29 200 28 115 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

8 259 7 952 kr 10 324 9 940 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 53,08 51,11 kr 66,35 63,89 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 6 373 6 136 kr 7 966 7 670 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte
lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 Obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning 
FP  

5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%  - 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det 
fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8 Avgiftsreducering

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 
avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 

V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 40% 60% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 40% 60% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 40% 50% - - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% -
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För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 
d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande 
servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband 
med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 10 Index

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 337,27 (2020-09) i konsumentprisindex, KPI. När 
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. Utöver index kommer taxan att höjas med 3 % per år från och med år 2022. 

§ 11 Särtaxa

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 Betalningsansvar

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från 
den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet 
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inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 Särskilda överenskommelser

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på 
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren 
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter §§ 14–22 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 Bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 1 564 1 504 kr 1 955 1 880 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 17,24 16,58 kr 21,55 20,72 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och lokalfastighet 1 052 1 012 kr 1 315 1 265 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 31,45 30,24 kr 39,31 37,80 kr 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 50% 50% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 50% 50% - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 50 % 50 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 50 % 50 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet 
(byggnadsenhet) och år i permanentbostad och med 75 m3/lägenhet (byggnadsenhet) och år för 
fritidsbostad. 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp 
motsvarande 25 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o 
d), skall erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

§ 16 Särskilda avgifter för spillvatten

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad 
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

VA-taxa Arvidsjaurs kommun 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020- 

 

11 
 

 

§ 18 Särskilda avgifter 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 814 807 kr 1 018 1 009 kr 

Uppsättning av vattenmätare 814 807 kr 1 018 1 009 kr 

Avstängning eller påsläpp vattentillförsel per tillfälle 814 807 kr 1 018 1 009 kr 

Montering eller demontering av  
strypbricka i vattenmätare  

814 807 kr 1 018 1 009 kr 

Undersökning av vattenmätare (Nedtagning och 
uppsättning av vattenmätare tillkommer) 

254 252 kr 318 315 kr 

Förgäves besök 814 807 kr 1 018 1 009 kr 

Spolningstjänst med mindre spolbil för åtgärd inom 
fastighet 

837 830 kr/h 1 046 1 038 kr/h 

Spolningstjänst med slamtömningsbil för åtgärd 
inom fastighet 

timpris enligt avfallstaxa för 
slamtömning 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % 
av ovan angivna belopp. 

§ 19 Särtaxa  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 20 Regler för debitering

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske 
efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt 
minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning 
av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 Överenskommelser om avgiftens storlek

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 Index

Avgifterna enligt § 14-17 samt 19-21 höjs årligen med 4% och inget KPI. Avgifter enligt § 14-21 18 är 
baserade på indextalet 337,27 (2020-09) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får 
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

§ 23 Taxans införande

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

Tvist om tillämpning och tolkning av va-taxa 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Taxor och avgifter inom 

omsorgen om äldre och 

funktionshindrade 

Ks § Dnr 00235/2020 051 

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 79 taxor och avgifter inom 

omsorgen om äldre och funktionshindrade. 

Förslag till revidering av taxorna har inlämnats av avgiftshandläggarna. 

Förutom de indexuppräkningar som görs varje år föreslår socialnämnden 

följande ändringar i taxan;  

Matabonnemang 

Matabonnemang 1x5 tas bort helt pga. merarbete för avgiftshandläggare. 

Brukaren kan i stället teckna matabonnemang 1x7 till samma pris efter 

avdrag för de dagar brukaren inte ätit och som dessutom medför ett för 

brukaren mer gynnsamt förbehållsbelopp. 

Avgifter för trygghetslarm 

Regeln om årlig höjning tas bort. Höjning av avgiften för trygghetslarm tas 

upp i kommunfullmäktige på nytt den dagen verksamheten anser att en 

höjning vore rimlig. 

Socialnämnden föreslår 2020-09-28 § 51 kommunfullmäktige besluta 

1. Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade"

antas.

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

inom respektive omsorgsnivå.

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

inom respektive omsorgsnivå.

4. Taxan börjar gälla från och med 2021-01-01.

5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 79 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Sn § 51 2020-09-28 

Tjänsteskrivelse - Avgiftshandläggare 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2020-09-28 69 

Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 

Sn § 51 Dnr 00228/2020 

K01mnunfullmäktige antog 2018-06-18 § 79 taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. 

Förslag till revidering av taxorna har inlämnats av avgiftshandläggama. 

Förutom de indexuppräkningar som görs varje år föreslår socialnämnden 
följande ändringar i taxan; 

Matabonnemang 
Matabonnemang 1 x5 tas bort helt pga. merarbete för avgiftshandläggare. 

Brukaren kan i stället teckna matabom1emang lx7 till samma pris efter 
avdrag för de dagar brukaren inte ätit och som dessutom medför ett för 
brukaren mer gynnsamt förbehållsbelopp. 

Avgifter för trygghetslann 

051 

Regeln om årlig höjning tas bort. Höjning av avgiften för trygghetslann tas 
upp i kormnunfullmäktige på nytt den dagen verksamheten anser att en 
höjning vore rimlig. 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Bilaga ./. 1. Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade"
antas.

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

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

inom respektive omsorgsnivå.

4. Taxan börjar gälla från och med 2021-01-01.
5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 79 upphör att gälla.

. Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

,,,---

ji@/0 Tjänsteskrivelse - Avgiftshandläggare 

Socialnämndens beslut

plan69
Markering
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Innehåll
Avgifter  inom  omsorgen  om  äldre  och  funktionshindrade

Begreppsförklaringa

Sammanfattning

Beräkning  av förbehållsbelopp

Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel:

Matkostnader  samt  förhöjt  förbehållsbelopp

Särskilt boende å9.

Ordinärt boende å5
Avgifter  för  makar

Avgifter  för  hemtjänst.

Taxa  för  tillfälliga  insatser  eller  för  enbart  vissa  insatser

Avgiftsbefrielse  vid  frånvaro  inom  hemtjänsten  och  särskilda  boenden

Vårdavgiftervid  särskilt  boende

Vårdavgift  vid korttidsboende  i awaktan  på permanent  boendeplats

Minskning av minimibelopp B
Ökning av minimibelopp P.....
Avgifter  inom  hemsjukvården

Ändring  av avgiftsbeslut

Avgift  enligt  ordinarie  taxa

Avgifter  enligt  lag om  stöd  och  service  (LSS)

Avgifter  i samband  med  boende  i bostad  med  särskild  service  för  barn  eller  ungdomar.........................17

Vistelse  i korttidshem  samt  avlastningsfami1j  vid  övernattning

Matabonnemang

Avgift  för  boendestöd  enligt  SoL
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Avgifter  inom  omsorgen  om  äldre  och  funktionshindrade

Bestämmelserna  om avgi'fter  inom  omsorgen  om  äldre-  och  funktionshindrade  innebär  i korthet  att:

I lagen  anges  ett högsta  belopp  som  kornmunerna  får  ta ut i avgi'ft  för  l'iemtjänst,  kommunal

hälso-  och  sjukvård,  dagvård  etc.

Komrnunen  ska använda  ett fastställt  förbehållsbelopp  vid  beräkning  av den enskildes  avgift

enskilde  har  en varaktig  merkostnad  t.ex.  på gnind  av färdiglagad  mat  som  levereras  via

hemtjänsten,  ska korni'nunen  ta hänsyn  till  detta  och  då höja  förbehållsbeloppet.

I lagen  anges  hur  den  enskildes  avgiftsgnindande  inkomst  ska beräknas.

Den  enskilde  kan  överklaga  ett avgiftsbeslut  genom  förvaltningsbesvär.

Bestärnrnelserna  om avgifter  innebär  inte  en garanti  mot  höjda  avgifter.  Mellan  0 och  [  kr  år

8bes1utar  koinmunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats.

Bestärnmelserna  om  avgifter  innebär  att  brukarna  ska  betala  avgi'ft  för  hemtjänst  oavsett  i vilken

boendeform  de bor.

Om  kon'ununen  inte  jämkar  för  matkostnader,  kan  merkostnader  för  mat  medföra  att  brukare  med

låga  inkomster  och  som  saknar  förmögenhet  tvingas  spara  in  på norinala  levnadskostnader  eller

ansöka  om  ekonomiskt  bistånd,  enligt  Socialstyrelsen  uppföljning  och  utvärdering  av

socialtjänstlagens  bestämmelser  om  avgifter  inom  omsorgen  om  äldre  och  funktionshindrade,  som

gjordes  under  våren  2007.  (Dnr  OO-1 838/2002)
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Begreppsförklaringar

Hemtjänstavgift:  I avgiften  ingår  service-  och  omvårdnadsavgift.

Vårdavgift:  I avgiften  ingår  service-  och  omvårdnadsavgift,  hälso-  och  sjukvård  (kornununal)  samt

förbrukningsartiklar  (inkontinens).  (gäller  brukare  som  bor  ivård-  och  omsorgsboende)

Förbehållsbelopp:  Det  belopp  som  den enskilde  ska  ha rätt  att behålla  av sina  egna  medel  innan

avgiften  tas ut  för  hemtjänst,  vård,  dagverksarnhet  och  kommunal  hälso-  och  sjukvård.

Förbehållsbeloppet  består  av ett minimibelopp  samt  boendekostnad.  Förbehållsbeloppet  är ingen

garanti  för  vad  den  enskilde  skall  ha i sin  börs  utan  ett räknetal.

Minimibelopp  år5  = [  kr /12 x 1,3546 = ]  kr per månad för ensamboende

* Minirnibeloppet,  schabloniserad  del  skall  täcka  kostnader  för  följande  poster:  livsmedel  (alla

måltider),  kläder  och  skor,  fötid,  hygien,  förbrukningsvaror,  dagstidning,  telefon,  möbler  och

husgeråd,  hemförsälaing,  hushållsel,  resor,  tandvård,  öppen  hälso-  och  sjukvård  samt

läkemedel.

Avgiftsutrymme:  det  belopp  som  återstår  när  skatt  och  förbehållsbelopp  (minirnibelopp  plus

boendekostnad)  räknats  av brukarens  bruttoinkomster.

Högkostnadsskydd:  Högsta  avgi:tt  för  insatser  inom  ramen  för  hemtjänst  i ordinärt  och  särskilt

boende,  dagverksamhet  och  komrnunal  hälso-  och  sjukvård.

Maxavgiften  per  månad  uppgår  år  till  högst  /12  x 0,5392  =  g  kr.

Berälaiing  av  avgiftsunderlag:  Beräla'iing  skall  ske utifrån  aktuella  förvärvs-  och  kapitalinkomster

som  är skattepliktiga.  Bostadsbidrag,  bostadstillägg  och  särskilt  bostadstillägg  skall  anses som

inkomst.  Förmögerföet  skall  inte  påverka  avgiftsunderlagets  storlek.

Medboende  i vård-  och  omsorgsboende:  Avser  person  som  själv  inte  beviljats  vård-  och

omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som vä5er att bo tillsamrnans med närstående som
beviljats  vård-  och  omsorgsboende.  Kan  själv  ha beviljade  hemtjänstinsatser.
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Sammanfattning

Riksdagsbeslutet  reglerar  vad  kornmunerna  får  ta ut  i avgift  för  vård,  omsorg  och  socialt  stöd.

Beräkning  av  avgifterna  sker  i två  steg.

Steg  ett:  kontroll  om  den  enskilde  har  rätt  till  förhöjt  minirnibelopp  eller  om  det  ska  rninskas

t e x i särskilda  boenden.

Steg  två:  beräkning  görs  av den  enskildes  avgiftsutryinme.

Avgiften  bygger  på  biståndsbeslut  enligt  Socialtjänstlagen.

Avgiften  beräknas  individuellt  utifrån  aktuella  förvärvs-  och  kapitalinkomster.  Bostadsbidrag,

bostadstillägg  och  särskilt  bostadsbidrag  anses  som  inkomst.  Förmögenhet  ska  inte  påverka

avgiftsunderlaget.  Ränteinkomster  rälaias  också  till  inkomster.

:' ostnadsskyddet,  d.v.s.  en högsta  avgift  medför  att  ingen  skall  betala  mer  än

1 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 8.  Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför
att  den  enskilde  brukaren  får  behålla  medel  till  normala  levnadskostnader  innan  en hemtjänst-

/vårdavgift  får  tas  ut.

Ändring  av  beslutad  avgift  ska  göras  om  förhållandena  är förändrade,  så att  det  påverkar  avgiftens

storlek.  Det  kan  gälla  årlig  förändrat  prisbasbelopp,  ändring  av den  enskildes  inkomster,

bostadstillägg  samt  ändring  av omsorgsnivå.

Den  enskilde  har  rätt  att  överklaga  sitt  avgiftsbeslut  genom  förvaltningsbesvär
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Beräkning  av  förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet  består  av ett  minimibelopp  och  den  faktiska  bostadskostnaden.

Minimibeloppet  (schablonbelopp) år 9
Äldre  personer  YngreYngre  funktionshindrade

10 % högre  förbehållsbelopp  för  yngre  funktionshindrade.

Den  enskilde  ska  utöver  detta  belopp  förbehållas  medel  för  sin  boendekostnad.  Avgiftsbeföad  är

den som har nettoinkomster under eller har 3  kr4  kr i månaden. Inkomsterna måste vara
högre  än förbehållsbeloppet  om  avgift  får  tas ut.

Kommunen  kan  under  vissa  förutsättningar  fastställa  :örbehå11sbe4oppet  till  en högre  eller  lägre

nlVa.

Det  kan  finnas  situationer  när  den  enskilde  har  fördyrade  levnadskostnader,  individuella  personliga

behov  och  av  varaktig  karaktär  samt  att  behovet  avser  ett inte  oväsentligt  belopp.  Kornmunen  skall

då höja  nivån  på  minirnibeloppet.

Individuella  delen  kan  t.ex.  gälla  följande:

Högre  minimibelopp  till  följd  av  ökade  kostnader  för:

*  Fördyrad  kost

*  Kostnader  för  god  man

*  Fami5e- och arbetssituation
*  Kostnader  till  följd  av  funktionshinder

Kommunen  kan  i vissa  fall  bestämma  miniinibeloppet  till  en lägre  nivå  till  följd  av att  den  enskilde

inte  har  kostnaden.

Lägre  minirnibelopp  till  följd  av  minskade  kostnader  för:

*  Ingåriavgiftenförhemtjänstellerdagverksarnhet

*  Ingår  i avgiften  eller  hyran  för  särskilt  boende

*  Tillhandahålls  kostnadsfritt  (hemförsäkring,  hushållsel,  förbrukningsvaror  som  glödlampor,

papper,  hygienartiklar)

Avgiftsunderlaget  skall  beräla'ias  i huvudsak  på  samma  sätt  som  vid  inkomstberäkningen  om

bostadstillägg  m.fl.  (prop.  2000/01:140).  Däremot  när  det  gäller  den  enskildes  förmögenhet  skall

den  inte  påverka  avgiftens  storlek  (prop.  2000/01:149  sid.  49).  Vid  beräkning  av  boendekostnad  i

egen  fastighet  görs  beräkningen  på  samma  sätt  som  Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan,  dvs

med  schabloner  per  kvadratmeter  boendeyta.
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Beräkning  av hemtjänst-/vårdavgift  per månad - exempel:

Exempel  I

Bruttoinkomst 18 000 kronor

Skatt 5 400  kronor

Nettoinkomst 12 600 kronor

Bostadstillägg 0 kronor

Summa  inkomster + 12  600 kronor

Minirnibelopp iW kronor  (se sidan  3)

Merkostnad  mat  1x7 548 kronor  (fördiglagad)

Bostadskostnad 4 500 kronor

Summa  förbehål}sbelopp - [kronor

Avgiftsutrymme  totalt  i i + 2 213 kronor
Om  brukaren  i ovanstående  exempel  har  insatser  från  hemtjänsten  mer  än 5,75 timmar  per  vecka  samt

har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift [2J  kronor  per månad år 2018.
Brukarens avgiftsuti7mme  är på ff  kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften.

Exempel2

Bruttoinkomst 12 400  kronor

Skatt 3 720 kronor

Nettoinkomst 8 680 kronor

Bostadstillägg 970 kronor

Summa  inkomster + 9 650 kronor

Minimibelopp 3kronor  (sesidan3)
Merkostnad  mat 548 kronor  (fördiglagad)

Bostadskostnad 4 250  kronor

Summa  förbehållsbelopp - [  kronor

Avgiftsutrymme  totalt -N!!! kronor

Om  brukaren  i ovanstående  exempel  har  insatser  från  hemtgn  mer  än 5,75 timmar  per  vecka  samt

gift  [har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstav kronor. Avdrag görs med [!!!
kronor  eftersom  hon/han  har  ett negativt  avgiftsue.  Brukarens  avgiftsutrymme  är på

-U8 kronor och därförharhan/hon inte råd att betala någonhemtjänstavgift (årp).
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Matkostnader  samt  förhöjt  förbehållsbelopp

Konsumentverkets  referensvärde  för  livsmedelskostnad  per  månad  för  äldre  är j  kr per  person

ocli  månad  (=  vad  den  enskilde  förväntas  betala  för  sitt  livsmedel)  år p.

a2!1
Middag  40 %

Lunch  30 %

Frukost  20 %

Mellanrnål  lO %

Totalt

kr  per  person/månad

kr  per  person/månad

kr  per  person/månad

Vid  beräkning  av hemtjänst-  och  vårdavgifter  ska  hänsyn  tas till  den  enskildes  merkostnader

gällande  t.ex.  merkostnader  för  färdiglagad  mat,  kostnader  för  god  man  etc. genom  att  höja

förbehållsbeloppet.  Detta innebär att när korni'nunen fö5er  Konsumentverkets  referensvärde  för
livsmedelskostnader  för äldre, blir  höjningen  skillnaden  mellan  faktiskt  matkostnad  kornmunen  tar

1ivsmedelskostnader  (max 2-'-  kr/mån  år 5).  Höjningen  av förbehållsbeloppet blir
således  max  1370  kr  år [:  gällande leverans av färdiglagad  mat till  den enskilde. Merkostnaden
ska vara  varaktig.
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Särskilt  boende år U2

Särskilt  boende Matkostnader  per  person 3kr/månad

F(örhöjtförbeh-ållsbeffie:p1er3s7oOn1m3e7rkOOkrst/nmadån)ad

Matkostnaden  som  kommunen  tar  ut  per  månad  ska årligen  höjas  med  samma  höjningsbelopp  som

konsumentverkets  referensvärde  för  livsmedelskostnaden  för  äldre.  För  år 2020  blir  det en höjning

Uträkning  av förhöjt  förbehållsbelopp  blir  skillnaden  mellan  den  kostnad  brukaren  betalar  för  sin

mat  på boende  rninus  Konsumentverkets  referensvärde  för  livsmedelskostnad  för  äldre  dvs.  för  år

2020  blir  det  [  kr  -  [  kr  = 1370  kr  per  månad/person.

Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 kr per månad/person år 9.

Reducering  av matkostnader  görs  om  brukaren  varit  frånvarande  hel  dag.  Avdrag  görs  från  första

dagen  till  och  med  hernkomstdagen.  Reducering  görs  per  dag  utifrån  total  matkostnad  per  månad

delat  med  30 dagar.

Vid  dödsfall  reduceras  matkostnaden  från  och  med  den  dagen  brukaren  avlidit  och  resterande  dagar

under  månaden.

Även medboende  i vård-  och  omsorgsboende  kan  även  ansöka  om  kost  till  samma  kostnad  och  med

samma  'förbehållsbelopp  som  för  den  som  beviljats  vård-  och  omsorgsboende.
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Ordinärt  boende år U2

För  att  få  matleverans  i eget  boende  krävs  ett  biståndsbeslut,  där  det  ska  framgå  att  behovet  inte  kan

tillgodoses  på  annat  sätt.

För  matleveranser  till  eget  boende  gäller  följande  måltidsformer:

Matabonnemang  -  7 dagars

Två  huvudmål  (2 x 7) varje  dag,  total  matkostnad

Förhöjt  förbehållsbelopp,  merkostnader

Hemtjänsttaxa  tillkomrner.

959  kr/månad

Ett  huvudmål  (1 x 7) varje  dag,  total  matkostnad

Förhöjt  förbehållsbelopp,  merkostnad

Hemtjänsttaxa  tillkommer.

548  kr/månad

Matabomang  5 dagars

Etthuvudrnål(1x5)a1lavardagarrnån  fre,tota1mat1costnad

Förhöjt  förbchållsbclopp

Hcmtjänsttaxa  tilllcommer.

987 (!!!  la-/månad
"IOI  kr/rnånad

Frukostabonnemang  -  7 dagars

6-74  Q  kr/månad

274  kr/månad

OBS!  Varje  matabonnemang  är  personligt,  vilket  iru'iebär  bl.a.  att  makar  måste  ha  var  sitt

abonnemang  i fall  båda  har  behov  av insatsen.

Beräkning  av  kostnad  för  respektive  matabonnemang

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (ffflJ  kr år ))  = [  kr/mån (30 dag)

1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (j  kr år 9)  = 5  kr/mån (30 dag)

I x 5 abonncmang -  29,3 oi/o av hcldygnsabonncmang (j  laa år 5)  -  j  1cr/mfö (22 dag)

Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang Q  kr år [)  = !2:! kr/mån (30 dag)

Samrna  procentsatser  används  vid  beräkning  av  förhöjt  förbehållsbelopp  å respektive  abonnemang.

Dock  gäller  det  procent  av  den  totala  merkostnaden  dvs.  1370  kr/mån  år
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Reducering

Reducering  av mataboruiemang  görs  om  brukaren  varit  frånvarande  heldag.  Avdrag  görs  från  första

dagen  till  och  med  hernkomstdagen.  Reducering  per  portion  räknat  i kronor  blir  enligt  följande  år

2018:

matabonnemang 2x7 =  kronor eller 8  kronor per dag
mataboru'iemang  1x7  =  kronor

matabonncmang  1x5  -  kronor

frukostabonnemang  =  kronor

Kostnader  för  matabonnemang  som  komrnunen  tar  ut  per  månad  via  matleveranser,  ska  årli en

räknas  om  utifrån  fastställda,  totala  livsmedelskostnaden  i våra  särskilda  boenden,  som  år  är

[22kr/mån  och baseras på Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnaden för äldre.

Kostnader  för  enstaka  portioner

Leverans av enstaka portioner = ')4  fi  kr/portion
(bröd,  smör  och  dryck  ingår  inte  vid  hemleverans  inom  Arvidsjaurs  tätort)

Ingen  liemtjänsttaxa  debiteras  för  enstaka  måltider  om  brukaren  saknar  bistånd  för  ytterligare

insatser  i heinmet  i fornn  av serviceinsatser  som  städ,  inköp  etc. eller  hjälp  med  personlig

omvårdnad.

Matpriser  restaurang

Kornrnunkök 94 j3 kr/ portion
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Avgifter  för  makar

Vid  avgiftsberäla'iing  läggs  makarnas  inkomster  sainman  och  fördelas  därefter  med  hälften  på

vardera  maken.  Det  är skäligt  med  hänsyn  till  den  inbördes  lagreglerade  underhållsskyldigheten

dem  emellan,  att deras  inkomster  räla'ias  som  gemensarnma  vid  bestärninande  av omsorgstagarens

avgiftsunderlag  (prop.  2000/01:149  sid. 49).

Kornmunen  kan  bestärnma  att inkomsten  beräknas  på ett sätt  som  fir mer  fördelaktigt  för  den

enskilde.  Eftersom  biståndsbeslutet  gäller  för  den  enskilde  personen  var  för  sig  och

serviceinsatserna  kan  variera  för  vardera  maken  beräknas  också  avgiften  för  varje  enskild  person.

Barns  inkomster  skall  inte  medräknas  i avgiftsunderlaget.

Avgifter  för  hemtjänst

I hemtjänsten  ingår  dels  uppgi'fter  av servicekaraktär  och  dels  omvårdnadsuppgifter.

1. Serviceinsatser

*  Städning  och  tvätt

*  Inköp,  post-  och

bankärenden

*  Matlagning

/matdistribution

i 2. Personlig
: omvårdnad

:*  Hjälp  med  att äta,

i dricka, på- och
: avklädning

:*  Förflyttning,  bryta

i isolering, känna
: trygghet

i 3. Ledsagning  i 4. Avlösning  av
: anhöriga

:*  Avgiften  för

% hemtjänst bygger
i på biståndsbeslut

Hemtjänsttaxa  fr.o.m.  februari  år ä,  per månad

Omsorgsnivå  I  2 3 4 5
Ä/r;nii+  o«#a1*iwiov/iiyopko
l  YlIII+I!  l  ll  l(llllllllll(ll  / Y &  &  Il(l

O,OOO1 1,1500 2,0700 3,9100 5,7500

Avgift  max  % av prisbas-

beloppet  delat  med  12 18  % 27 % 36 % 45 % 53,92  %

2020  års prisnivå Qi rÖUkr [U!kr [kk,- n '_h

Prisbasbeloppet år 9  är fi  kr.

Avgiften är max 5  kr/mån i9  års nivå (/12  x 0,5392 = [  kr). Avgifterna  får inte
överstiga  kommunens  självkostnader.

Kornmunens självkostnadspris  per hemtjänsttirnme år 9  = 395 kronor  (beräkning utifrån
nyckeltal  i LOV-utredningen  2010).
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Taxa  för  tillfälliga  insatser  eller  för  enbart  vissa  insatser

Dagligvaruinköp:

Tillredning  av måltider:

Tiygghetslarm:

Avgift  enligt  hemtjänsttaxa.

Avgi'Ji  enligt  hemtjänsttaxa.

[[kr/månad  för  de som  har  hemtjänstinsatser  

5kr/månad  för de som inte har hemtjänstinsatser  .

Ovanstående  avgi'ftcr  för  trygghctslarm  höjs  årligcn  med

Ledsagning:

Dagverksamhet:

Korttidsboende/

avlösning/växelvård:

Avgift  enligt  hemtjänsttaxa.

Kostnad  för  mat  och  fika.

:ff:e/dnlyi,gt hsaemmttjkäOnssttntaaxdaf.OMr maxattaxsan :iv/didye,rata.mröed30 dagar
Medboende  i

vård-  och  omsorgsboende:
Serviceavgift  3  kr/månad  för tvätt, städning av den
gemensamrna  bostaden,  förbrukningsartiklar  samt  tillgång  till  larm.  taxa

som  årligen  räknas  upp  med  konsumentprisindex  med  oktoberindex  2015

som  bas.

Beloppet  avnindas  till  jämna  fem  kronor.

Närståendestöd:

Transport  av avlidna

från  särskilda  boenden:
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Avgiftsbefrielse  vid  frånvaro  inom  hemtjänsten  och

särskilda  boenden

Är den  enskilde  bortrest  minst  15 dagar  i följd  reduceras  avgiften  till  hälften  och  30 dagar  i följd

reduceras  avgiften  helt.  Avdrag  på kost  reduceras  när  den enskilde  är frånvarande  heldag.

Vårdavgifter  vid  särskilt  boende

Avgiften  för  särskilt  boende  beräknas  utifrån  den  enskildes  inkomstförhållanden.  Avgi'ften  blir

därmed  individuell  och  kan  vara  i utrymmet  från  0 kr  till  högsta  avgift.

FT2krHögsta  avgiften  i [  års nivå  är  (53,92  % av prisbasbeloppet  per  år delat  med  12).

I avgiften  ska  ingå

*  Service-  och  omvårdnadsavgift

@ Kommunal  hälso-  och  sjukvård

*  Förbrukningsartiklar  (inkontinens)

Avgi'Jien  beräknas  individuellt  utifrån  aktuella  förvärvs-  och  kapitalinkomster.  Bostadsbidrag,

bostadstillägg  och  särskilt  bostadsbidrag  anses som  inkomst.  Ingen  ska  betala  mer  än

Jkr/månad.  Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes
beräknade  avgiftsutrymrne  är avgörande  iru'ian  avgift  för  omsorg  och  vård  kan  tas ut.

Hyra  på Länsmansgården  utgår  idag  med  j  kr/månad.  Hyresförändringar  följer  de nivåer  som

Arvidsjaurhem  AB  och  koinmunens  fastighetsavdelning  förhandlar  fram.

För  boende  i dubbelrum  skrivs  hyreskontrakt  med  vardera  boende.  Hyran  delas  lika  mellan  de två

som  bor  i dubbelrurnmet,  även  kvadratmeteryta  delas  lika.

Vårdavgift  vid  korttidsboende  i avvaktan  på permanent  boendeplats

Lika  avgifter  som  särskilda  boenden  gällande  kost  och  hemtjänst-/vårdavgift,  dock  endast  halv  hyra,

för närvarande [  kr per månad år 3.  Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem
AB  och  kommunens  fastighetsavdelning  förhandlar  fram.
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Minskning  av minimibelopp  9

I särskilt  boende  och  korttidsboende  i avvaktan  på permanent  boendeplats  rninskas

minimumbeloppet  med  det som  kommunen  står  för  eller  ingår  i hyran.  Det  gäller  för  även  för

medboende  i vård-  och  omsorgsboende.

I Arvidsjaur  görs  förslagsvis  följande  avdrag  vid  beräkning  av vårdavgiften:

Gällande  ensamboende:

* Hushållsel  150  kr  per  månad  - konsumentverkets

* Förbrukningsvaror  110  kr  per  månad  - konsumentverkets

* Nyttjande  av viss  utrustning,  hjälpmedel,  husgeråd  etc. 100  kr  per  månad

Totalt 360 kr per månad/ensamboende

Gällande  makar/sammanboende:

* Hushållsel  220  kr  per  månad  - konsumentverkets

* Förbrukningsvaror  130  kr  per  månad  - konsumentverkets

* Nyttjande  av viss  utrustning,  lijälpmedel,  husgeråd  etc. 200  kr  per  månad

Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende

Ökning  av minimibelopp  %

Ökning av minimibelopp blir  merkostnader för mat, vilket uppgår år 6  ti111370 kr per person
och  månad.  Merkostnadspriset  ändras  årligen  utifrån  Konsumentverkets  referensvärde  för

livsmedelskostnad  för  äldre.

Avgifter  inom  hemsjukvården

Kommunens  förutsättningar  att  ta avgifter  regleras  i Hälso-  och  sjukvårdslagen  samt

Kornmunallagen,  kornrnunerna  måste  också  anpassa  sitt  avgiftsuttag  till  den s k maxtaxan  som

regleras  på nationell  nivå.  Aven  det så kallade  förbehållsbeloppet  påverkar  avgiftsuttaget.

Arvidsjaurs  kommun  tar  ut avgift  för  hembesök  samt  egenavgi'ft  för  vissa  hjälpmedel  enligt  beslut  i

kommunfullmäktige.  Avgifterna  följer  landstingets  riktlinjer  för  uttag  av avgifter.

I särskilt  boende  ingår  besöksavgift  för  hälso-  och  sjukvård  samt  avgift  för  hjälpmedel  i

kornmunens  beslutade  avgift  för  omvårdnad.

"Q ()6i -
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Ändring  av  avgiftsbeslut

Ändring  av beslutad  avgift  skall  göras  när  förhållandena  förändras  som  t.ex.

ändrade  inkomstförhållanden

*  Ändrat  beslut  om  bostadstillägg

*  Ändrade  farni1jeförhå11anden

@ Behov  av högre  eller  lägre  :förbehållsbelopp

Ändringen  gäller  från  och  med  den  månad  uppgi'fterna  som  föranleder  förändrad  avgift  inlämnas

och/eller  information  lämnas  om  att bostadstillägg  sökts  och  det  kan  bekräftas  av

Pensionsmyndigheten/Försä1aingskassan

Rätt  för  den  enskilde  att  överklaga

Individuellt  beslut  om:

*  Avgiftens  storlek

*  Avgiftsändring

*  Beräkning  av avgiftsutrymme,  boendekostnad  samt  minimibelopp

Avgift  enligt  ordinarie  taxa

För  att  beräkning  av avgiftsutrymme  skall  kunna  ske måste  inkomstuppgifter  inlämnas  till

kommunen.  Om  den  sökande  inte  uppger  sin  inkomst  ska  högsta  avgi'ft  debiteras  inom  respektive

omsorgsnivå.

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

.< 6),,f><
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Avgifter  enligt  lag  om stöd  och  service  (LSS)

Avgifter  inom  LSS  verksamhetsornråde  styrs  av gg 18-21.

"18 fi  Av dem som enligt bes7ut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt
lagen (1993:389) om assistansersättning får  crvgift för  personlig assistans tas ut inom ramen för  sådan
ersättning.  Lag  (2004:826).

19 g Åv dem som har  hel  ålderspension  enligt  lagen (1998:674)  om inkomstgrundad  ålderspension  eller

hel  garantipension  enligt  lagen  (1998:  702) om garantipension  eller  hei  sjukersättning  eller  hel

aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring  eller som har annan inkomst av
motsvarande storlek  får  skäliga mgifter  för  bostad, fritidsverksamhet  och kulturella  aktiviteter tas ut
enligt de grunder som konwunen bestämmer. Avgifterna  får  dock inte överstiga komrmmens
självkostnader. Kommunen skall se tiil  att den enskilde får  behåila tillräckliga  medel för  sina personliga
behov. Lag  (2002:199).

20 g Om någori som är under 18 år får  omvårdnadiett  annat hem än det egna med stöd av denna lag, är

föräldrarna  s7cy1diga attiskälig  utsträckning bidra till  kommunens kostnader för  omvårdnaden.
Kommunen fårisådana  fall  ttppbära underhållsbidrag  som avser barnet.

21 g I  andra fall  än som anges i18-20  %  får  avgifter eller ersättning för  kostnader inte tas ut för
insatser  enligt  denna  lag."

Avgifterisamband  med  boende  i bostad  med  särskild  service

för  barn  eller  ungdomar

Ungdomar  som  tillhör  LSS  personkrets  och  studerar  på gymnasienivå  bor  för  närvarande  i ett

ungdomsboende.  Ungdomarna  vistas  där  under  veckorna  och  åker  hem  under  helger  och  skollov.

Under  skollov  och  praktikperioden  reduceras  avgifter  för  kost.

Hyra

Kost

1700  kr/mån

1500  kr/mån

Vistelse  i korttidshem  samt  avlastningsfamilj  vid  övernattning

Avgift  för  kost  -  vuxna

Avgift  för  kost  -  barn

100  kr/dygn

75 la-/dygn

Matabonnemang

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (  kr år 9)  = 5  kr/mån (30 dag)

I x 7 aboru'iemang = 40 % av heldygnsabonnemang ffflffJ  kr år g)  = 3  kr/mån (30 dag)

1 x 5 abonnemang -  29,3 oi/a av heldygnsabonncmang Q  Icr år 9)  -  [  la-/rnån (22 dag)

Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (  kr år 9)  = ffi  kr/mån (30 dag)
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Avgift  för  boendestöd  enligt  SoL

Inkomst

Klass

Inkomst Avgift  kr/mån

1 0-88  000 174

2 88 001-105  000 245

3 105  001-120  000 419

4 120  001-140  000 522

5 140  001-165  000 624

6 165  001-195  000 706

7 195  001- 849

,/<y(ffll,,l,i
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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 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 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. 

Ekonomienheten 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. 

Respektive nämnd beslutar i mars om förslag till politiska prioriteringar som går vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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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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 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska 
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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.  
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.  
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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 
och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
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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 ekonomienhet 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 
förslag till plan för koncernen med stöd av förslag från i koncernen ingående bolag. Mål- och 
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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 
ekonomienheten. 

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. 

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. 
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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

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 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna    18(35) 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 

Fastställt av kommunfullmäktige 

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 
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.  

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. 
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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 
ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt utan 
politiskt beslut. 
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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 ekonomienheten. 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

• 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.  

Ekonomienheten 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.  

Ekonomienheten 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: 
Delårsrapporten ska bestå av följande: 

• 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 som minst ska innehålla rubrikerna: Ekonomi, Verksamhet, Händelser
av betydelse, Personal, Framtid och Målrapportering
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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.  
Ekonomienheten 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 ekonomienheten 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. 

Ekonomienheten 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.  

Den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande 
internkontrollmål uppnås: 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna    24(35) 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 

Fastställt av kommunfullmäktige 

- 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 
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. 
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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 sammanträde.  

- 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 verksamhet. 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 en gång per år, 
under hösten, delge kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen så att 
det hinner behandlas på kommunstyrelsens sammanträde. 
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. 
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Förvaltningschefen ska planera, leda och systematiskt undersöka, följa upp, utvärdera och 
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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9. KONTROLL AV VERIFIKATIONER

Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Reglerna och 
tillämpningsanvisningarna omfattar kommunens samtliga ekonomiska händelser. Detsamma gäller 
även ekonomiska transaktioner för av kommunen förvaltade fonder och andra tillfälliga 
samarbetsorganisationer i t ex projektform, där projektets ekonomiska transaktioner hanteras i 
kommunens redovisning. De kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande ska 
utfärda egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. 

9.1 Syfte med regler för kontroll av verifikationer 

Syftet med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel 
och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är korrekta avseende: 

Prestation Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen. 

Bokföringsunderlag  Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. 

Villkor  Betalning sker vid rätt tidpunkt.  

Bokföringstidpunkt Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.  

Kontering  Transaktionen är rätt konterad.  

Beslut Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare. 

9.2 Definitioner 
Med verifikation avses enligt lagen om kommunal redovisning de uppgifter som dokumenterar en 
ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen. Med ekonomisk händelse avses alla 
förändringar i storleken och sammansättningen av kommunens förmögenhet som beror på 
kommunens ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna 
fordringar och skulder samt andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek 
och sammansättning. Även interna transaktioner omfattas av detta reglemente. Med ekonomiska 
transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om 
kommunal redovisning. Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.  

9.3 Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen beslutar vid behov om ändring av tillämpningsanvisningarna. Kommunchefen 
ansvarar för att vid behov lämna förslag till kommunstyrelsen om förändringar av anvisningarna.  

9.4 Nämnders ansvar 
Nämnder och styrelser ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta 
reglemente följs. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 
ansvarsområde. Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant till förvaltningschef. Varje nämnd 
svarar för att upprätta aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter samt ersättare. 

9.5 Förvaltningschefens ansvar 
Förvaltningschefen ska då se till att attestförteckning och tillämpningsanvisningar motsvarande kraven 
i 5 § utfärdas för sådana beslut. Attestförteckningen ska innehålla uppgift om samtliga 
attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Uppdraget som attestant kan vara tills vidare 
eller tidsbegränsat. Detta ska framgå av förteckningen. Av förteckningen ska också framgå 
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förutsättningar för attesträtten som t.ex. knytning till ansvar i internbudgeten. I direkt anknytning till 
attestförteckningen ska nämndens tillämpningsanvisningar och samtliga beslut som fattats om 
attesträtt finnas förvarade på ett överskådligt sätt.  

Uppdrag som attestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Attestförteckning ska alltid överlämnas 
löpande till ekonomienheten. Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om 
beslutsattest och ersättare. Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att 
handläggande personal är informerade om reglerna. Förvaltningschefen svarar också för att utforma 
tillämpningsanvisningar om behov finns. Dessa anvisningar ska fastställas av nämnden.  

9.6 Attestanternas ansvar 
Attestanterna uppgifter är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister upptäcks 
rapportera dessa till närmast överordnad chef. Fel eller brister som noteras och som det inte är 
lämpligt att rapportera om till närmast överordnad chef, kan istället lämnas till förvaltningschefen, 
kommunens ekonomichef, annan befattningshavare med insikt och kunskap om 
verksamhetsområdet. Den som blir informerad om brister har ansvar att vidta lämpliga åtgärder. 

9.7 Kontroller 
För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Arvidsjaurs kommun eller vara 
förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun. Om särskilda skäl föreligger kan nämnden besluta om att 
annan än anställd/förtroendevald kan attestera. Det är respektive nämnds ansvar att organisera 
verksamheten på sådant sätt att oegentligheter förebyggs.  

Kontrollerna kan vara både manuella och automatiserade, d.v.s. utförda av en dator istället för en 
person, och dessa kan med fördel komplettera varandra. 

 I Arvidsjaurs kommun finns två olika kontrollnivåer, mottagningsattest och beslutsattest. Vid 
anskaffning av varor och tjänster ska mottagningsattest utföras av annan än beslutsattestanten. 

Följande kontroller ska utföras: 

Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats 
Kvalitet Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet 
Pris Priset överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning 
Villkor Betalningsvillkoren är uppfyllda 
Beslut Behöriga beslut finns 
Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer 
Kontering Konteringen är korrekt 
Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning 

9.7.1 Mottagningsattest 

Mottagningsattest innebär kontroll av en erhållen leverans/fullgjord tjänst mot beställning och faktura 
dvs. att leveransen har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. 
Verifiering av utförd kontroll sker i kommunens fakturasystem. Kan även ske genom direkt påskrift 
på fakturan eller på vidhäftad konteringsblankett om fakturan inte går att få elektroniskt. Har attest 
skett på följesedlar eller rekvisitioner, måste dessa bifogas fakturan. 

9.7.2 Beslutsattest 

Beslutsattest sker i normalfallet av den som har budgetansvar. Beslutsattesten ska knytas till 
ansvarskod. 
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Beslutsattesten godkänner utgiften, men attesten innefattar även ansvar för kontering, kontroll av att 
övriga formella beslut som krävs är fattade. I beslutsattesten ingår även kontroll av att 
mottagningsattest är utförd.  
Ansvaret för beslutsattest ska vara odelat. Vid sjukdom, ledigheter eller annat tjänsteuppdrag ersätts 
ordinarie beslutsattestant av ersättare. Beslutsattesten är kärnan i kontrollen. 

Beslutsattestanten ska i de fall då denne är direkt kopplad till utgiften (t.ex. kursavgift) låta ersättare 
eller överordnad beslutsattestera dessa transaktioner. I beslutsattestantens ansvar ligger bl.a. en 
rimlighetskontroll av att inköp endast sker av varor och tjänster som behövs för verksamheten.  

Verifiering av utförd kontroll sker i kommunens fakturasystem. Kan även ske genom direkt påskrift 
på fakturan eller på vidhäftad konteringsblankett om fakturan inte går att få elektroniskt. Har attest 
skett på följesedlar eller rekvisitioner, måste dessa bifogas fakturan. 

Vid inköp av varor och tjänster där fakturabeloppet uppgår till 1 000 tkr eller mer ska dubbla 
beslutsattester ske.  

9.7.3 Behörighetskontroll vid manuella utbetalningar 

Vid manuella utbetalningar sker kontroll av behörighet mot attestförteckning. Behörighetskontrollen 
utförs av den person som registrerar transaktionen.  

9.7.4 Attest vid kundfakturering och internbokföring 

För kundfakturering krävs ingen beslutsattest och vid internbokföring krävs endast beslutsattest med 
undantag för vad som redovisas under punkten jäv. 

9.7.5 Attest av inbetalningar 

På ansvarig förvaltning upprättas konterat och beslutsattesterat underlag för inkommande betalningar. 
Ekonomienheten verifierar att underlaget överensstämmer med inbetalt belopp samt informerar 
tillbaka om avvikelser. 

9.8 Kontrollernas utformning och utförande 
Vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till transaktionens art så att kostnaden för kontrollen står 
i proportion till risken. Följande krav måste vara uppfyllda:  

9.8.1 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen måste vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till 
slut. Beslutsattestanterna ska på manuella konteringsblanketter ange signatur och namnförtydlignade. 
När det gäller mottagningsattesterna är det tillåtet med enbart en signatur.  
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Integritet  
Den som utför kontroll ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Detta utesluter 
inte att personal som är underordnad beslutsattestanten utför mottagningsattest.  

9.8.2 Kompetens 

Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt och kunskap om uppgiften. 
Ekonomienheten ska vid behov ge nämnden stöd med detta.  

9.8.3 Jäv 

Det är inte tillåtet att beslutsattestera kostnader eller intäkter som berör attestanten personligen eller 
närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. Som 
exempel kan nämnas utgifter för reseräkningar, ersättning för egna utlägg, mobiltelefonräkningar, 
representation, kontokortsfakturor, konferensavgifter, hyrbil, traktamente etc. Beslutsattest ska ske av 
överordnad.  

9.8.4 Dokumentation 

Oavsett om en kontroll genomförs manuellt eller datoriserat är det viktigt att attesten dokumenteras 
på ett bestående sätt. Man måste i efterhand kunna konstatera vem som har utfört kontrollen och att 
han/hon var behörig vid tidpunkten för kontrollen.  

Vid datoriserade kontroller ersätter användaridentitet och lösenord den tidigare signaturen. Attest ska 
ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Tabellstyrda 
och automatiska IT-baserade kontroller ska framgå av systemdokumentation.  

Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner 
för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda 
kontroller (historik).  

9.8.5 Attestförteckning 

Ekonomienheten ansvarar för att upprätta attestförteckning med namnteckningsprov. 
Förvaltningschef ansvarar för att informera ekonomienheten om ändringar av attestanter och ersättare 
samt om eventuella specifika villkor som gäller för ändringen. Rapportering bör göras skriftligt. 
Av förteckningen ska framgå vilken typ av attesträtt som attestanten tilldelats. Beslutsattest ska 
kombineras med budgetansvar och rapporteras enligt kommunfullmäktiges regler om budgetansvar.  

9.8.6 Attest av ekonomiskt bistånd 

För transaktioner som avser utbetalningar för individ- och familjeomsorgen och flyktingmottagningen 
finns ett separat system helt skilt från kommunens stora ekonomisystem.  
Socialnämnden beslutar om de regler som ska gälla för utbetalningar inom individ- och familje-
omsorgen och Kommunstyrelsen beslutar om regler för utbetalningar från flyktingmottagningen. 

9.8.7 Attest av löneutbetalningar 

Särskilda regler gäller för löneutbetalningar. Beslutsattestant attesterar underlag till månatliga löne-
utbetalningar t.ex. arbetad tid, övertid, obekväm arbetstid, frånvaro m.m. Den slutliga 
löneutbetalningen attesteras av kommunstyrelsen utsedd tjänsteman eller dennes ersättare.  
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9.8.8 Särskild beslutsattesträtt 

Anställda vid ekonomifunktionen äger rätt att beslutsattestera vissa transaktioner. Dessa kan t.ex. vara 
kontanta kassatransaktioner, automatkonteringar, omföringar, inbetalningar, förseningsavgifter, 
korrigeringar eller motsvarande mellan konton där ansvar, d.v.s. koddelen "ansvar", spelar en 
underordnad roll. Berört ansvarsställe bör dock underrättas och om så är möjligt ska samråd ske innan 
åtgärden utförs.  

Förvaltningschefer är alltid beslutsattestanter inom sitt ansvarsområde utan att särskilt behöva utses 
till detta. Kommunchef och ekonomichef har beslutsattesträtt för samtliga förvaltningar. 
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10. KRAVVERKSAMHET

10.1 Inledning 
Kommunens fordringar uppgår totalt sett till stora belopp, men är ofta uppdelade på många 
poster. Antalet debiteringstyper är många. Den stora mängden ärenden medför att kostnaderna 
för debitering och kravverksamhet blir höga i förhållande till fordrings- beloppet. 

En förskjutning mot en ökad avgiftsfinansiering stärker behovet av effektiva och ändamålsenliga 
rutiner. 

För kommunens anseende är det viktigt att kravrutinerna tillämpas på ett omdömesgillt sätt. 
Verksamheten ska skötas rationellt och effektivt, men samtidigt med respekt för gäldenären så att 
denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. 

Kravverksamheten är inte enbart ett system för indrivning av fordringar. En aktiv bevakning av 
utestående fordringar kan vara till hjälp för gäldenären så att skuldbeloppet inte hinner växa sig 
allt för stort. 

Kravverksamheten ska ske rutinmässigt. Detaljerade rutiner ska utformas för varje kravenhet och 
varieras med hänsyn till de olika debiteringstyperna. 

Andra åtgärder än indrivning kan ofta användas för att undvika förluster och avskrivning. 

INFORMATION  skapar förståelse för tillämpade regler. Detta ökar villigheten att 
betala och begränsar kommunens kostnader för krav 
verksamheten. 

SANKTIONER  av olika slag kan tillgripas. Möjligheten och lämpligheten av att 
tillgripa sådana växlar med hänsyn till vad debiteringen avser. 

ANDRA  som exempelvis uppskov och amorteringsplaner kan 
ÖVERENSKOMMELSER träffas om det finns rimliga utsikter att gäldenären infriar dessa 

överenskommelser. 

10.2 Kravverksamhetens organisation 

Ansvaret för kravverksamheten ligger på ekonomienheten. Kravverksamheten förutsätter att 
debiteringsfunktionen sköts på ett korrekt och rationellt sätt. Verksamhetsansvarig förvaltning 
svarar för att debiteringarna är riktiga och att de blir utförda så snart som möjligt. 

Ekonomienheten svarar för att enhetliga debiterings- och krediteringsrutiner tillämpas. Vid behov 
ska samråd ske med debiterande förvaltning. 

10.3 Åtgärder vid förfallna betalningar 

Kravverksamheten överlämnas tills upphandlad leverantör inom området inkassotjänster tidigast 10 

dagar efter förfallodatum. Leverantören hanterar påminnelser, inkassokrav och rättsliga påföljder. 
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10.3.1 Avskrivning av fordran 

Avskrivning görs av alla fordringar som kan anses sakna reellt värde. Det kan vara frågan om; 

- Konstaterad betalningsoförmåga
- Okänd vistelseort
- Preskriberad fordran

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vem som fattar beslutet om avskrivning. 
Verksamheten som äger fordran svarar för den förlust som uppstår i samband med en 
avskrivning. Avskrivna fordringar ska registreras och förtecknas eftersom det finns rätt till 
fortsatt bevakning. 

10.3.2 Uppskov och amorteringsplaner 

Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd eller att få betala efter en 
amorteringsplan bör detta accepteras om det gäller en enstaka händelse. Amorteringsplaner ska 
vara skriftliga om de är längre än tre månader. 

Uppskov på maximalt tre månader kan beviljas av handläggaren på ekonomienheten. Längre 
uppskov och amorteringsplaner kan godkännas av ekonomichefen. Anståndstiden räknas från 
förfallodagen. 

Ekonomienheten beviljar endast avbetalningsplaner under tiden från det att räkningen skickats ut 
och till dess att ärendet övergått till det externa inkassobolaget. När ett ärende övergått till det 
externa inkassobolaget sker all kommunikation och överenskommelser med dem. 

En fordran betraktas som osäker redan efter det att ett inkassokrav inte gett resultat. 

Hela skulden förfaller till betalning om inte delbetalningen sker på förfallodagen. 

10.4 Sanktioner 

I stället för, eller i kombination med rättsliga åtgärder kan kommunen ta till olika former av 
sanktioner. Beslut om sanktioner fattas av förvaltningscheferna inom respektive ansvars- område. 

Avstängningsrätten ska användas varsamt och med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. 

10.4.1 Avstängning av vatten 

Kommunen har rätt att stänga av vattentillförseln till en fastighet om inte fastighetsägaren betalt 
VA-avgiften (SFS 2006:412 § 43). Förutsättningen är att sanitär olägenhet inte uppstår. Som 
alternativ till avstängning kan så kallad strypbricka användas. Gäldenären ska informeras innan 
sanktioner vidtas. Socialtjänsten informeras även om det finns barn boende i fastigheten.    

10.4.2 Avstängning från renhållning 

Kommunen kan inte upphöra med sophämtningen eller slamtömning vid bristande betalning så 
länge fastigheten är bebodd.  
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10.4.3 Avstängning från förskoleplats 

Kommunen kan avstänga barn från avgiftsbelagd förskoleplats på grund av utebliven betalning. 
En förutsättning är att det inte berör ett barn med så kallat särskilt behov. Gäldenären ska 
informeras innan sanktioner vidtas. Socialtjänsten informeras även. 

10.4.4 Avstängning från tillfällig lokalupplåtelse 

Tillfällig lokalupplåtelse innebär till exempel hyra av samlingslokal eller torgplats. Om inte 
skulden betalas bör hyresgästen avstängas från fortsatt förhyrning till dess betalning sker. I 
tveksamma fall kan hyresgästen krävas på hyran i förskott.  

10.4.5 Avhysning 

Avhysning benämns i dagligt tal vräkning. Avhysning kan medföra allvarliga sociala konsekvenser 
men kan användas som sista utväg mot hyresgäster som inte betalar hyran eller som uppträder 
störande mot andra boende. 

10.5 Avgifter och ränta 

Avgifter för påminnelser, krav och rättsliga åtgärder debiteras enligt gällande lagstiftning. 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen tas ut för förfallna fordringar. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna    35(35) 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 

Fastställt av kommunfullmäktige 

11. KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK)

Varje år mäts kommunens olika verksamheter på en mängd olika sätt. I Kolada (Databas för 
kommuner och regioner) finns över 5000 mått att välja mellan. Kommunens Kvalitet i Korthet är ett 
projekt som drivs av SKR sedan 2006. I nuläget deltar 260 kommuner aktivt. Syftet är att ta fram ett 
batteri med cirka 40 nyckeltal som ska ge en övergripande bild av kommunens verksamheter som 
samtidigt är jämförbar, kvalitetssäkrad och har ett kundperspektiv. 

Att styra med hjälp av befintliga nyckeltal, alltså använda dem i målstyrningen, är användbart just för att 
mätmetoden är kvalitetssäkrad. Det går på så sätt att få en bild av hur mycket kommunen får ut av de 
resurser som läggs in i olika uppdrag. Det kan därför underlätta att göra politiska avvägningar med hjälp 
av nyckeltalen.  

I KKiK ligger även ett lärande där de kommuner som lyckats bra på något område berättar hur de har 
jobbat med frågan. Det visar sig ofta att många av de största förändringarna inte nödvändigtvis behöver 
kosta väldigt mycket pengar. Ibland behövs det bara att en aspekt uppmärksammas eller att ett nytt 
arbetssätt införs för förbättrade resultat. Just det här underlättar vid nedbrytning av övergripande mål 
och upprättande av olika handlingsplaner för ökad måluppfyllelse. 

Mätningarna delas upp i tre områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 

11.1 Insamling och presentation av data 

Insamlingen av data till de flesta mått som är med i KKiK sker september till oktober varje år. De flesta 
tas från källor som redan finns medan ett par mått är sådant som deltagande kommuner själva 
rapporterar in eller undersökningar som köps in av kommunen. (Till exempel Serviceundersökning, 
Näringslivs- och Medborgarundersökning). 

Resultaten presenteras löpande eftersom de kommer in men KKiK presenterar det totala utfallet i 
januari varje år, för att ge kommunerna möjlighet att använda resultaten i till exempel årsredovisningen 
eller de politiska prioriteringar som ska beslutas under mars månad.  

11.2 Analys av data 

När resultaten är presenterade kommer en analys i samverkan med nämnder och förvaltningschefer att 
ske. Varför ser det ut som det gör? Finns det något vi kan göra för att få en förbättring? Arvidsjaurs 
resultat och analys av dessa kommer att presenteras i samband med budget-kickoff i februari samt på 
kommunens hemsida.  
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Borgensförbindelse, 

regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests 

motpartsexponeringar 

avseende derivat  

Au §  Dnr 00082/2020 045 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 

borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Arvidsjaurs kommun utfärdade sin borgensförbindelse 

den 4 juli 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige 

den 14 april 2015.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 

borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 

således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Arvidsjaurs kommun undertecknade Regressavtalet den 6 september 2011 

och Garantiavtalet den 6 september 2011. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 

riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 

år. Giltighetstiden för Arvidsjaurs kommuns Regressavtal och Garantiavtal 

riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Arvidsjaurs 

kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, 

på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, 

samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.  

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 

bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse 

göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 

(”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som 

avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvidsjaurs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4

juli 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Arvidsjaurs kommun åtagit sig

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller

samt att Kommuninvest äger företräda Arvidsjaurs kommun genom att

företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande

av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests

nuvarande och blivande borgenärer.

2. Arvidsjaurs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av

Arvidsjaurs kommun den 6 september 2011, vari det inbördes ansvaret

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon

eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Arvidsjaurs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av

Arvidsjaurs kommun den 6 september 2011, vari Arvidsjaurs kommuns

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

regleras, alltjämt gäller.

4. Utse kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg och kommunchef

Ulf Starefeldt att för Arvidsjaurs kommuns räkning underteckna alla

handlingar med anledning av detta beslut.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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2020-03-24 

Arvidsjaurs kommun 

Att: Birgitta Häggström 

933 81 Arvidsjaur 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Vi skriver till dig som kontaktperson för Arvidsjaurs kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Arvidsjaurs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 4 juli 

2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 14 april 2015. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Arvidsjaurs kommun undertecknade Regressavtalet den 6 

september 2011 och Garantiavtalet den 6 september 2011. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Arvidsjaurs kommuns 

Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 

dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har 

för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Arvidsjaurs kommun innan 

PISM86
Stämpel
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avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, 

som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 

avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 

borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta har skett har såväl 

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

Arvidsjaurs kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

Fullmäktige beslutar

Att Arvidsjaurs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 juli

2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Arvidsjaurs kommun åtagit sig solidariskt

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger

företräda Arvidsjaurs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Arvidsjaurs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Arvidsjaurs

kommun den 6 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Att Arvidsjaurs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Arvidsjaurs

kommun den 6 september 2011, vari Arvidsjaurs kommuns ansvar för

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Att utse [NN] och [NN] att för Arvidsjaurs kommuns räkning underteckna alla

handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på

Arvidsjaurs kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits

tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes

upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det

tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag,



Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till

Förvaltningsrätten i Luleå tillsammans med en begäran om att få en skriftlig

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten

beträffande aktuellt beslut.

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas

av de två företrädare för Arvidsjaurs kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt

beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet

endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag

som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för

undertecknandet.

5. Arvidsjaurs kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:

A) Lagakraftvunnet protokoll

Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2021.   

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 

1
1
4
8
8
5
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

Härmed bekräftas 

- att ingången borgensförbindelse av den 4 juli 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari

Arvidsjaurs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt

gäller;

- att Kommuninvest äger företräda Arvidsjaurs kommun genom att företa samtliga

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande

borgenärer;

- att regressavtalet undertecknat av Arvidsjaurs kommun den 6 september 2011, vari

det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

- att garantiavtalet undertecknat av Arvidsjaurs kommun den 6 september 2011, vari

Arvidsjaurs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende

derivat regleras, alltjämt gäller.

____________________   __________  

Ort    Datum  

För Arvidsjaurs kommun 

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

____________________ ____________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  
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Aktieägaravtal 

- Inlandsbanan AB

Ks §  Dnr 00307/2019 535 

Arvidsjaurs kommun är en av 19 delägare till Inlandsbanan AB. 

Det har tidigare inte funnits något aktieägaravtal utan ägarkommunernas 

samarbete har varit reglerat i Inlandsbanans bolagsordning samt 

ägardirektiv. 

Ägarkommunerna har identifierat vissa grundläggande frågor som inte är 

behandlade i andra gällande styrdokument. Avsikten med aktieägaravtal är 

att reglera ägarkommunernas rättigheter och skyldigheter såsom aktieägare 

i bolaget samt ange formerna för fortsatt samverkan. 

Förslag till aktieägaravtal har upprättats och sänts till ägarkommunerna för 

beslut i respektive kommuns fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till aktieägaravtal med Inlandsbanan AB godkänns.

2. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Mellan

*  Arjeplogs  koinmun,  org.  nr. 212000-2668

*  Arvidsjaurs  kornmun,  org.  nr. 212000-2650

@ Bergs  kornrnun,  org. nr. 212000-2502

*  Dorotea  komrnun,  org.  nr. 212000-2809

*  Filipstads  kornmun,  org.  nr. 212000-1876

*  Gällivare  komrnun,  org.  nr. 212000-2726

*  Härjedalens  kornmun,  org.  nr. 212000-2510

*  Jokkmokks  kommun,  org.  nr. 212000-2676

*  Kristinehamns  kornrnun,  org.  nr. 212000-1868

*  Ljusdal  komrnun,  org.  nr. 212000-2320

*  Mora  komrnun,  org.  nr.  212000-2213

*  Orsakornmun,org.nr.212000-2189

*  Sorselekomtnun,org.nr.212000-2585

*  Storforskomrnun,org.nr.212000-l785

*  Storumans  kornrnun,  org.  nr. 212000-2577

*  Strömsunds  kornrnun,  org.  nr. 212000-2486

*  Vansbro  kornmun,  org.  nr. 212000-2130

*  Viföelmina  kornrnun,  org.  nr. 212000-2601

*  Östersund  kornmun,  org.  nr. 212000-2528

var  och  en i det  följande  benämnda  "Ägarkomrnun"  respektive,  gemensamt,

"Ägarkornmunerna",  har  denna  dag  ingåtts  följande

AKTIEAGARAVT  AL

Bakgrund  och  syfte

1.l Ägarkommunerna  äger  samtliga  aktier  i Inlandsbanan  (IBAB)  AB,

organisationsnurnmer  556438-1795  (nedan  kallat  "IBAB"  eller

"Bolaget").
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Ägarkommunernas samarbete är till dags dato reglerat iIBAB:s  bolagsordning

samt  ägardirektiv.

1.2 Ägarkomrnunerna  har identifierat  vissa gnindläggande frågor som  inte  är

behandlade i andra gällande styrdokument. Avsikten  med  nedanstående

Aktieägaravtal  är att reglera Ägarkommunernas rättigheter och skyldigheter

såsom aktieägare i Bolaget samt ange formerna för Ägarkommunernas  fortsatta

samverkan  i Bolaget  och  dess dotterbolag.

1.3 Bolagets verksamhet har sitt ursprung i det nyttjanderättsavtal  som  träffades

den 26 mars 1993 mellan svenska staten och Bolaget, och som  sedan

reviderades den 8 juni  2005. Nyttjanderättsavta1et mellan svenska  staten  och

Bolaget  ligger  till  grund  för  Bolagets  existens.

Bolaget

2.1 Ägarkomrnunema  ska  gemensamt  äga och  driva  Bolaget.

2.2 Bolagets huvudkontor  ska vara beläget i Östersund, Jämtlands län.

2.3 Var och en av Ågarkornmunerna  ska vid röstning rösta i enlighet med  8 S,
bolagsordningen.

2.4 Endast kommuner, landsting eller regioner samt av dessa helägda  aktiebolag

kan vara delägare i Bolaget. I sådana fall då ett av komrnun, landsting  eller

region helägt aktiebolag är delägare i Bolaget ska dess ägare  vara  solidariskt

ansvarig  tillsarnrnans med delägaren för förpliktelserna  enligt  detta

Aktieägaravtal.
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Styrelse

3.1 Styrelsen  ska  på kallelse  från  styrelseordföranden  sarnmanträda  minst  [fyra  (4)]

gånger  per  år varav  ett sammanträde  ska hållas  i omedelbar  anslutning  till

ordinarie  bolagsstärnrna  i Bolaget.  Styrelsesammanträde  ska  hätttöver  hållas  så

snart  någon  styrelseledamot  begär  detta.

3.2 Styrelsens  beslut  ska fattas  med  enkel  majoritet,  dock  med  beaktande  av punkt

4 nedan.  För  att Styrelsen  ska vara  beslutsför  erfordras  att mer  än hälften  av

samtliga  styrelseledamöter  är närvarande.

3.3 Styrelsearvode  samt  ersättning  för  ledamots  resekostnader  ska inte  utgå  såvida

inte  bolagsstärnrnan  beslutar  annorlunda.

3.4 Styrelsen  ska  företräda  Bolaget  och  dess firma  ska tecknas  av styrelsens

ordinarie  ledamöter  två  i förening.  VD  tecknar  firman  avseende  löpande

förvaltningsåtgärder.

Vissa  majoritetskrav

4.1 För  giltigt  beslut  i Bolagets  styrelse  eller  på, i förekommande  fall,

(i)

(ii)

(iii)

bolagsstärnma krävs tre fiärdedels majoritet för beslut i följande frågor:
ändring  av bolagsordningen;

ändring  av Bolagets  aktiekapital  samt  nyemission;

försäljning,  nedläggning  eller  väsentlig  omstrukturering  eller  ändring  av

Bolagets  rörelse  och  verksamhet  inklusive  försäljning  eller  nedläggning  av

rörelse  samt  likvidation,  fusion  eller  delning  av Bolaget;

strategiska  samarbeten  med  tredje  part;

fastställande  av  ägardirektiv;  och

andra  firågor  av  sådan  art (exempel:  nyttjanderättsavtalet  i punkt  1.3)  att de på

ett avgörande  sätt  påverkar  Bolagets  verksamhet,  förhållandet  mellan

Ägarkornmunerna,  samt  förhållandet  mellan  Ägarkommunema  och  Bolaget

(exempel:  garantier  från  Ägarkornrnunerna).  För  undvikande  avrnissförstånd
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8. Finansiering

8.1 Bolagets  verksamhet  ska finansieras  med  bidrag  enligt  nyttjanderättsavtalet

med  svenska  staten,  genom  upplåning  utan  ställande  av garantier  från

Ägarkommuner,  vilket  innebär  lån  med  aktierna  i Bolaget  och  avtalet  med

svenska  staten  som  enda  säkerhet,  samt  i övrigt  genom  internt  genererade

medel  eller  upplåning.

8.2 Ägarkornmunerna  åtar  sig  i övrigt  att medverka  till  Bolagets  lånefinansiering

under  förutsättning  att sådan  lånefinansiering  kan  ske utan  att säkerhet  ställs  av

Ägarkornmunerna.  För  det  fall  särskilda  investeringar  ska  genomföras  kan

Ägarkornmunerna  åta sig  att lämna  garantier  för  finansieringen.  För  det fall

endast  en eller  några  Ägarkornmuner  ställer  säkerhet  skall  värdet  av den

säkerhet  som  ställs  marknadsprissättas.

8.3 Bolaget  ska,  enligt  de riktlinjer  som  gesiägardirektiv  vid  bolagstärnma,

upprätta  en finanspolicy  och  inför  varje  styrelsemöte  ska en uppföljning  mot

finanspolicyn  samt  finansieringsplan  behandlas.  Bolaget  ska ge

Ägarkornmunerna  information  för  budgetarbete  och  ekonomisk

långtidsplanering.

9. Övergång  av  aktie

9.1 Innan  en Ägarkomn'iun  överlåter  sina  aktier  i Bolaget  ska  alltid  svenska  statens

skriftliga  medgivande  inhämtas.  Ägarkomrnun  äger  inte  rätt  att  till  annan  än

annan  Ägarkornrnun  överlåta  eller  pantsätta  sina  aktier  i Bolaget  utan  övriga

Ägarkornmuners  föregående  skriftliga  medgivande  därtill.  I det  fall  att svenska

staten  och  övriga  Ägarkornrnuner  lämnar  sådant  medgivande  till  överlåtelse  av

aktier,  ska överlåtande  Ägarkornmuns  aktier  dock  först  vara  :föremål  för  övriga

Ägarkornmuners  förköpsrätt  enligt  hembudsklausulen  i bolagsordningen.

Övergång  av aktie  i strid  med  denna  punkt  9.1 är utan  verkan.
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lO. Villkor  för  nytillträdande  kommuner

10.l Ägarkornmunerna  ska verka  för  och i god anda diskutera  förutsättningarna  för

upptagande  av ny delägare  som aktieägare  i Bolaget  om detta är till  fördel  för

Ägarkornmunerna  och Bolaget.  Upptagande  av ny delägarkorni'nun  som

aktieägare  iBolaget  kräver  godkännande  av kommunfiillmäktige  i samtliga

Ägarkornrnuner  och enhälligt  beslut  på ordinarie  eller  extrabolagsstärnman.

10.2 Vid  beslut  om tillträde  för  ny delägarkommun  ska villkoren  förtillträdet

bestärnmas,  däribland  följande;

vilka nödvändiga :fö5dändringar som ska göras i detta Aktieägaravtal  och i

bolagsordningen,

på vilket  sätt och på vilka  villkor  som den nya delägarkornrnunen  ska  antingen

förvärva  aktier  från övriga  Ägarkomn'iuner  eller  teckna  nya aktier  iBolaget  vid

en riktad  nyemission  samt andra åtgärder  som uppkommer  för  att  bereda  och

genomföra  en anslutning  till  systemet.

11. Inlösen  av  aktier  vid  Partskontraktsbrott

ll.l Bryter  Ägarkornmun  mot  bestärnmelse  i detta Aktieägaravtal  och är

avtalsbrottet  av väsentlig  betydelse,  samt vidtas  ej rättelse  inom  trettio  (30)

dagar efter anmaning  från  övriga  Ägarkommuner  eller  någon av dessa, har

övriga  Ägarkomrnuner ("Inlösande  Ägarkomrnun") rätt  att lösa in den felande

Ägarkornmunens aktier  i förMllande  till  tidigare  aktieinnehav.  Inlösen  enligt

denna bestämmelse  utesluter  dock  inte andra påföljder  i anledning  av

kontraktsbrottet.

11.2 Inlösen  ska ske genom att Inlösande  Ägarkornmun/Ägarkommuner  inomtvå

(2) månader  från  det kontraktsbrottet  begicks  skriftligen  begär  inlösen

("In1ösenfristen").  Dagen  efter  utgången  av inlösenfösten  ska felande

Ägarkornmun, till  Inlösande  Ägarkomrnun/Ägarkommuner,  överlämna  berörda

aktier  vederbörligen  transporterade  in blanco,  'varvid  äganderätten  till  dessa

aktier  övergår.
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11.3 Inlösen  ska ske i förhållande  till  Ägarkornrnunernas  andelar  i aktiekapitalet  vid

tidpunkten  för framställan  om begäran  om utträde. Lösenbeloppet  per  aktie  vid

inlösen  ska motsvara  aktiernas  kvotvärde  (dvs. aktiens motsvarande  andel  av

aktiekapitalet  i Bolaget).

11.4 Tvist  i anledning  av kontraktsbrott  ska slutligt  avgöras genom  skiljedom  enligt

Skiljedomsregler  för Stockholms  Handelskainmares  Skiljedomsinstitut.

Skiljeförfarandet  ska äga rum  i Stockholm.  Det svenska språket  ska användas  i

förfarandet.

12. Agarkommun  som  vill  utträda  ur  Bolaget

12.1 Ägarkommun har rätt att begära utträde  ur Bolaget  och i samband  med det

detta Aktieägaravtal.  Utträde  ska ske vid  den tidpunkt  som övriga

Ägarkornrnuner  bestämmer,  dock  senast trettiosex  (36) månader  efter  det  att

5egäran om utträde  framställdes.

12.2 Inlösen  ska ske i förhållande  till  Ägarkomrnunernas  andelar  i aktiekapitalet  vid

tidpunkten  för  framställan  om begäran  om utträde. Lösenbeloppet  per aktie  vid

inlösen  ska motsvara  aktiernas  kvotvärde  (dvs. aktiens  motsvarande  andel av

aktiekapitalet  i Bolaget).

13. Sekretess

Var  och en av Ägarkomrnunerna  förbinder  sig att, med beaktande  av

Offentlighets  och Sekretesslagen  (2009:400),  under  detta Aktieägaravtals

giltighetstid  sarnt i tiden  därefter  inte  till  tredje  man vidarebefordra  eller

utlämna  information  av konfidentiell  natur  som rör  Bolaget  eller  annan

Ägarkornmun  samt att inte utnyttja  sådan information  för  annat ändamål  än

främjandet  av Bolagets  intressen.  Ägarkornmun  ska dock  äga rätt att lämna

sådana  uppgifter  om  Bolaget  som  krävs  enlig  tvingande  lag  eller

myndighetsföreskrift.
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14. Avtalstid

Detta  Aktieägaravtal  träder  i kra'ft vid  undertecknandet  och ska därefter  gälla  så

länge  Ägarkommun  äger aktier  iBolaget  och i vart fall  till  2038-12-31,  såvida

inte avtalet  med svenska staten upphör  dessförinnan.  Om så sker, och detta

avtal  inte ersätts med ett annat avtal skall  detta Aktieavtal  upphöra  samtidigt.

15. Ovriga  bestämmelser

15.1 Ändringar  och tillägg  till  detta Aktieägaravtal  ska ske skriftligen.

15.2 Agarkornrnun  äger inte rätt att utan övriga  Agarkon'imuners  i förväg  lämnade

skriftliga  medgivande  helt  eller  delvis  överlåta  sina rättigheter  och/eller

skyldigheter  enligt  detta  Aktieägaravtal.

15.3 Skulle  detta Aktieägaravtal  konstituera  ett enkelt  bolag  ska bestämmelserna  i

(1980:1102)  om handelsbolag  och enkla  bolag  ej äga tillämpning  på

Ägarkornrnunernas  förhållande  enligt  detta Aktieägaravtal.

15.4 Vad  som stadgas i detta Aktieägaravtal  ska gälla  samtliga  aktier  som

Ägarkornrnunerna  under  avtalstiden  kan komrna  att äga i Bolaget.

15.5 Ägarkornrnunerna  åtar sig att iaktta  gällande  rätt, inklusive  men inte  begränsat

till  tillämpliga  regler  syftande  till  att förhindra  penningtvätt  ochkorniption.

16. Villkor

Detta  Aktieägaravtal  är villkorat  av godkännande  av komtnunfullmäktigei

samtliga  Ägarkomrnuner.

Detta Aktieägaravtal har upprättats i nitton (19) exemplar, varav  Ägarkornrnunerna  tagit

var  sitt.
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