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Ärendeförteckning 

 

Ks § 97 Dnr 00003/2022 101 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande 

 

Ks § 98 Dnr 00003/2022 991 

VD-rapport – Arvidsjaur Kommunföretag AB 

 

Ks § 99 Dnr 00240/2020 106 

Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i 

Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) 

_____ 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Presentation av hemsida 

för Flyttahit-projektet 
 

 

Ks § 83 Dnr 00001/2022 101 

 

Karin Jonsson arbetar på näringslivskontoret och är projektledare för 

Flyttahit-projektet. Projektet syftar till att utveckla en digital inflyttar-

funktion och att marknadsföra hela Arvidsjaurs kommun som en attraktiv ort 

att bo och verka i.  

 

Karin Jonsson visar ledamöterna den hemsida hon utvecklat för att via 

webben visa vad Arvidsjaurs kommun har att erbjuda. 

 

Kommunstyrelsen tackade för ett mycket väl utfört arbete och en 

professionell hemsida. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

Ks § 84 

 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dagordningen fastställs. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Ks § 85 

 

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bjarne Hald utses att justera protokollet. 

2. Marius Helland Vassbotn utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2022-05-06 

klockan 15.00. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 
 

 

Ks § 86 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 

III Meddelandeärenden 
 

* Protokoll 2022-03-09 

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 

* Protokoll 2022-02-23 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

* Protokoll 2022-02-10 

- Arvidsjaur Flygplats AB 
 

* Årsredovisning 2021-12-31 - Socialnämnden 

- Sn § 21 2022-03-24 
 

* Socialnämndens fördelning av tilläggsbudget 2022 

- Sn § 23 2022-03-24 
 

* Protokoll 2022-03-18 

- Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 

* Protokoll 2022-03-03 

- Arvidsjaur Flygplats AB 
 

* Protokoll 2022-04-07 

- Arvidsjaur Flygplats AB 
 

* Protokoll 2022-04-13 

- Gemensam överförmyndarnämnd 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

 

Ks § 87 

 

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 §§ 15-18 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 §§ 19-24 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-28 §§  2022 

 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt 

Bidrag till skoterleder enligt antagna riktlinjer §§ 2-2 2022 

 

Receptionist Magnus Svensson 

Tillståndsgivning enligt Lotterilagen §§ 1-1 2022 

 

Samhällsplanerare Britta Lundgren  

Yttrande till polisen ang upplåtelse av offentlig plats §§ 4-6 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis år 2022 

 

Ks § 88 Dnr 00004/2022 042 

 

Ekonomisk uppföljning till och med 2022-03-31 redovisas. 
 

Kommunstyrelsen 

Kostenheten ska ha en nollbudget men prognostiserar att budgeten kommer 

överskridas med ca 0,4 mnkr främst pga. ökade livsmedels- och 

drivmedelskostnader. Fysisk/teknisk planering ser ut att underskrida sin 

budget på grund av en tjänstledighet och något lägre verksamhetskostnader 

del av året. Kollektivtrafiken ser ut att underskrida budgeten med ca 0,5 

mnkr om prognosen från Länstrafiken håller. Övriga verksamheter följer i 

stort budget. Fastighetsavdelningen klarar sin budget inom tilldelade ramar. 

 

Socialnämnden 

Socialförvaltningens prognos visar på ett resultat på plus 5,2 mnkr. 
 

Äldreomsorgen prognostiserar idag ett plusresultat men en oro finns för 

ökade kostnader gällande framförallt hemtjänstens ökande arbetsbelastning. 

En personalrekrytering kommer att måsta ske. 
 

Avdelningen för funktionshindrade visar ett plus på ca 1,8 mnkr. Det beror 

till största del på det beslut som man fick från Försäkringskassan gällande 

en personlig assistansgrupp. Dels har man fått retroaktiv ersättning för 8 

månader 2021 sedan fortsatt ersättning 2022 och framåt.  
 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på ca 1,3 mkr. 

Det beror till största del på en placering som kostar ca 3 mnkr/år. 
 

Poolen prognostiserar ett underskott på ca 400 tkr. Poolen är svår att förutse 

eftersom det handlar om internbudgetering. 
 

Hälso- och sjukvårdsenheten håller budgeten. 
 

Framtiden 

Trots den goda prognosen har socialförvaltningen en verksamhet med 

mycket stora utmaningar. Personalrekrytering är överlägset det stora 

problemet nu och framåt. Äldreomsorgen och då inom hemtjänsten visar på 

ökande hemtjänsttimmar. Möjligheter att avlasta hemtjänsten ses över. 

Inom AFF tittas idag på en samverkan/sammanslagning av LSS boendena. 

Det är för få brukar på två av nämndens boenden. IFO är en oberäknelig 

verksamhet men fungerar bra i dagsläget. Poolens bekymmer är det 

svårrekryterade läget och bristen på vikarier inom verksamheten som på 

sikt kommer att bli värre. Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar på som 

tidigare. 

 

Samordning inom alla verksamheter är viktigt. Att ha verksamheter som 

inte är fullbelagda är personalkrävande och bör ses över. 

Justerandes sign 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 88, forts. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen pekar på ett nära nog nollresultat. (+ 0,1 mnkr) 

 

Verksamheterna har en personalbudget som i princip ligger i fas. Central 

administration har en snäv personalbudget, där ett förväntat underskott ser 

ut att räddas upp av ökade intäkter. 

 

Verksamhetskostnaderna förväntas användas enligt den budget som ligger 

lagd. Tilläggsbudgeten på 2 mnkr ser för närvarande ut att kunna användas 

till avsedda aktiviteter och inköp. 

 

Intäkter 

Kontinuerlig uppföljning och avstämning med förvaltningsekonom sker 

fortlöpande. Det är budgeterat för ca 5 mnkr högre intäkter innevarande år 

jämfört med föregående år. Rektorerna har verksamhets- och 

personalkostnader som harmonierar med dessa intäkter. 
 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Prognosen är att nämnden gör ett överskott på 27 tkr mot budget. Att 

intäkterna är lägre än periodiserad budget beror på att alla årsavgifter inte 

skickats ännu samt att bygglovsintäkterna ökar när byggsäsongen drar 

igång. Årsavgifterna för alkoholserveringen baseras på förra årets 

försäljning, vilket gör att intäkterna i år kan bli lägre än tidigare år. 

Verksamhets- och personalkostnaderna följer i stort budget. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2022-05-03 § 88. 1 (2) 

 

Kommunstyrelsens utfall januari – mars 2022 
 

 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 
2022 

jan-mars 
2022 

avvikelse 2022 budgetutfall 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM      
Kostnader 2 664 408  2 869  
Intäkter -100 -305   -305   

NETTO 2 564 103 538 2 564 0 

 

  

 
   

KOMMUNSTYRELSEN  
 

Kostnader 17 697 2 702  18 777  
Intäkter -8 500 -1 490   -9 515   

NETTO 9 197 1 212 1 087 9 262 -65 

 

  

 
   

SAMHÄLLSBYGGNADS  
 

Kostnader 39 279 8 513  38 774  
Intäkter -20 053 -4 396   -20 626   

NETTO 19 226 4 117 690 18 148 1 078 

 

  

 
   

FASTIGHETER  
 

Kostnader 40 900 9 810  41 008  
Intäkter -40 617 -10 040   -40 737   

NETTO 283 -230 301 271 12 

 

  

 
   

AFFÄRSVERKSAMHET  
 

Kostnader 40 719 8 507  38 837  
Intäkter -39 786 -10 023   -35 933   

NETTO 933 -1 516 1 749 2 904 -1 971 

 

  

 
   

STÖDFUNKTIONEN  
 

Kostnader 39 392 8 860  38 532  
Intäkter -13 229 -3 041   -13 279   

NETTO 26 163 5 819 722 25 253 910 

       
NÄRINGSLIV        
Kostnader 9 722 1 671  9 722  
Intäkter -4 643 -111   -4 643   

NETTO 5 079 1 560 -290 5 079 0 
       

MEDBORGARSERVICE       
Kostnader 1 182 208  1 182  
Intäkter -125 -39   -125   

NETTO 1 057 169 95 1 057 0 

 

  



 2 (2) 
 

 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 
2022 

jan-mars 
2022 

avvikelse 2022 budgetutfall 

ARB. MARKN o INTEGRATION       
Kostnader 4 256 837  4 256  
Intäkter -3 349 -857   -3 653   

NETTO 907 -20 247 603 304 
 

  
    

KULTUR       
Kostnader 14 961 2 898  15 068  
Intäkter -2 235 -1 030   -2 342   

NETTO 12 726 1 868 1 314 12 726 0 
       

FRITID        

Kostnader 10 334 1 974  10 334  
Intäkter -460 -144   -460   

NETTO 9 874 1 830 639 9 874 0 
       

RÄDDNINGSTJÄNST        

Kostnader 12 175 2 842  12 045  
Intäkter -1 789 -242   -1 959   

NETTO 10 386 2 600 -4 10 086 300 
 

 
 

    

 

98 395 17 512 7 087 97 827 568 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 

 

Prognos Arvidsjaurs kommun 2022 
 

 Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

 2022 2022 2021 2022 (Rätt  

  Jan-mars Jan-mars   Tecken) 

KS          98 395              17 512              20 071              97 827                    568     

BoU        177 148              40 264              41 250            177 035                    113     

Soc        197 341              46 533              38 009            192 076                 5 265     

MBHN             2 345                    854                    561                 2 318                      27     

Summa nämnder och styrelser        475 229            105 163              99 891            469 256                 5 973     

Interna poster -          3 671     -          1 104     -          4 206     -          3 671                         -     

Pensioner              9 500                 1 980                 1 541                 9 500                         -     

Verksamhetens nettokostnader        481 058            106 039              97 226            475 085                 5 973     

Skatteintäkter -     320 589     -        80 133     -        77 963     -     324 751                 4 162     
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag -     164 725     -        44 113     -        38 027     -     164 725                         -     

Verksamhetens resultat -          4 256     -        18 207     -        18 764     -        14 391              10 135     

Räntenetto -             387     -                33                         7     -             900     -             584     

Beräknad reavinst Gielas    -          6 200                 6 200     

                          -     

Årets resultat/Prognos -          4 643     -        18 240     -        18 757     -        21 491              15 751     
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Sänkt pris för ungdomar på 

Centrumbadet 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Förslagsställaren 

Ks § 89 Dnr 00259/2021 822 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” Jag håller på med många olika aktiviteter. Ibland tycker jag om att gå och 

bada på badhuset med mina kompisar. Jag tycker om att vara i 

äventyrsbadet, simma och hoppa trampolin. Att basta efteråt kan kännas 

skönt. Jag tycker om skolan, min lärare och mina kompisar. 
 

Öppettiderna på badhuset passar mig. Jag tycker att 40 kr är för dyrt varje 

gång man är på badhuset. Varorna i kiosken tycker jag också är för dyra. 

Min önskan är att det blir billigare för oss ungdomar. 

Mitt förslag är 20 kr.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 159 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av kultur- och fritidschef Katarina Landstedt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
 

Tack för ditt medborgarförslag. Det har nyss gjorts en undersökning av 

Centrumbadets badpriser. I undersökningen jämfördes Centrumbadets 

priser med badpriser i kommuner som ligger nära oss och som är 

ungefär lika stora. Resultatet visar att priserna på Centrumbadet är 

rimliga och därför kommer de inte att ändras just nu. 
 

Under skolloven är badpriserna på Centrumbadet lägre för barn och 

ungdomar. Då finns det speciella skollovskort att köpa till ett lägre 

pris. Skollovskort kan köpas för loven sportlov, påsklov och jullov. 

Observera att erbjudandet gäller ett kort för sportlovet, ett kort för 

påsklovet o.s.v. 
 

Priserna i kiosken måste vara ungefär lika som priser i andra affärer, 

eftersom kommunen inte får konkurrera med billigare priser 

än övrig handel. 

_____ 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Skulpturvandring i 

Arvidsjaur 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Förslagsställaren 

. Kommunstyrelsen 

 

Ks § 90 Dnr 00168/2021 865 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” Mål: Att skapa en folder med bild och text på våra skulpturer och 

väggmålningar inom och utanför samhä1let. Samt en karta över var de 

finns. 
 

Fakta: Det finns 4 väggmålningar, 7 skulpturer i centrum, 1 stor skulptur 

utanför polisstationen, 1 stor skulptur utanför Camp Gielas och väggkonst 

ute vid flygplatsen. 
 

Kostnad: Att trycka upp en fin folder med bilder, text och karta. 

Skyltar vid skulpturerna med skulpturens och konstnärens namn. 
 

I dessa tider är nödvändigheten och intresset att röra på sig mycket stort. 

Foldern skulle passa Arvidsjaurbor, skolelever samt turister som vill ta en 

promenad och se sig om i samhället. Givetvis går det bra att även använda 

cykel. 
 

Foldern borde finnas vid turistbyrån, Camp Gielas, flygplatsen m.m. 
 

Konstföreningen kan vara behjälplig med fakta om skulpturerna.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 81 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av kultur- och fritidschef Katarina Landstedt 

och kulturkoordinator Amanda Högdahl Granberg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Medborgarförslaget bifalles. 
  

Arvidsjaurs konstförening beviljas bidrag till layout, tryck och 

distribuering av folder till en kostnad av 4 000 kronor. 
_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Tjänsteskrivelse – Katarina L, Amanda HG 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Utökning av industrimark 

på nuvarande vedgård 

 

Ks § 91 Dnr 00275/2020 254 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan tidigare konstaterat att intresset 

av att köpa industrimark har varit större under de senaste åren. Sedan 2018 

har fyra olika försäljningar av industrimark genomförts, vilket medfört att 

samtlig mark på Larstorp antingen är utarrenderad/såld/använd av 

kommunens verksamhet och att det på Sörbyn endast återstår ett 

markområde. 
 

Även marken på Norrbyns industriområde är antingen 

utarrenderad/såld/använd av kommunens verksamhet vilket innebär att det i 

dagsläget enbart finns ledig industrimark på Lyckans industriområde. 
 

Marken som nu nyttjas som vedgård ligger i ett mycket attraktivt läge, 

varför samhällsbyggnads konstaterat att det är viktigt att det blir en 

verksamhet som riktar sig till besökare. Marken är också för tillfället tingad 

av ett företag som planerar för en sådan verksamhet.  

 

Utöver detta finns även mark som utarrenderas till Arvidsjaurs 

Trädgårdssällskap för iordningsställande av kolonilotter för odling av 

grönsaker och rotfrukter där det i nyttjanderättsavtalet framgår att: 
 

”Arrendatorn är införstådd i aktuellt markområde är planerat för 

industriändamål och att området därför i en framtid kan komma att 

användas för detta ändamål.” 
 

Samhällsbyggnadskontoret ser att det finns ett behov av ytterligare 

industrimark i bra lägen. Förvaltningen anser att en vedgård inte är en 

kommunal angelägenhet och att vedgården bör avslutas för att tillskapa 

ytterligare industrimark. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan 2020-12-09 § 85 och 

återremitterade ärendet för komplettering för att ta fram en långsiktig 

avvecklingsplan. En komplettering inlämnades 2021-02-17. 

Arbetsutskottet beslutade 2022-01-18 att återremittera ärendet för 

ytterligare komplettering. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av samhällsplanerare Britta Lundgren. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Tjänsteskrivelser Britta Lundgren m.fl. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till; 

. Samhällsbyggnadsenheten 

. Kommunchef 

 

Ks § 91, forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Samtliga vedgårdsarrenden sägs upp till årsskiftet 2025-12-31.  

2. Inga fler vedgårdsplatser arrenderas ut. 

3. Arvidsjaurs kommun ansöker om en avstyckning av marken för att 

sedan kunna tillgängliggöra markområdet som industrimark. 

4. Samtliga befintliga arrendatorer tillförsäkras tillsvidare en plats om de 

så önskar i enlighet med bifogat förslag till arrendeavtal (tills annat 

beslut fattas) men där de flyttas ihop västerut. 

5. Den nya arrendeavgiften sätts till 1 100 kronor med årlig 

indexuppräkning. 

6. Den nya arrendeavgiften tas ut först när det gamla avtalet har gått ut. 

_____ 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Tjänsteskrivelser Britta Lundgren m.fl. 

Utdragsbestyrkande 
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Belysning på 

sopsorteringsstationerna 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 92 Dnr 00242/2021 452 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 

 

” Skulle det vara möjligt att få belysning på sopsorteringsstationerna? 

Exempelvis hörnet Gamla Landsvägen-Hedgatan där det är mörkt och det 

på vintern bildas isiga ”ryggar” mellan containrarna, det blir väldigt 

halkigt. Detta måste ju vara en säkerhetsgrej. Vi använder pannlampa, 

men så ska det inte behöva vara. ” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26 § 127 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av avfallchef Johan Åberg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att 

sopsorteringsstationerna ägs och sköts av externt företag. 
 

Kommunen kommer att framföra önskemål om belysning till företaget. 

______ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av del 

av fastigheten 

Arvidsjaur 6:1

Ks § 93 Dnr 00114/2022 253 

Fastighetsägaren till Harven 4 har kontaktat kommunen angående förut-

sättningarna för att köpa del av Arvidsjaur 6:1 i anslutning till fastigheten 

Harven 4. 

Markområde som önskas köpas är utlagt som allmän plats, park eller plantering. 

En allmän plats är avsedd endast för den användning som bestämmelserna 

anger. En försäljning av aktuell del av fastigheten skulle därför innebära att en 

ny detaljplan behöver tas fram för att kunna genomföra köpet. Fastighetsägaren 

har därför ställt en fråga till miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden om hur de 

ställer sig till en ny detaljplan för att möjliggöra köpet.  

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2022-03-23, § 10 ställt sig positiva 

till en ny detaljplan för Harven 4 och aktuellt markområde.  

Frågan om en försäljning av markområdet behandlas av kommunstyrelsen. 

Av översikts- och tillväxtplanen framgår att kommunen bör ha en restriktiv 

inställning till försäljning av mark som är utlagd som allmän platsmark inom 

Arvidsjaurs samhälle för att säkerställa en attraktiv tätort för alla invånare. 

I detta fall har dock samhällsbyggnadsförvaltningen gjort bedömningen att en 

ny detaljplan för att möjliggöra en försäljning är lämplig.  

Aktuellt område utgör uppskattningsvis 133 kvm. Priset för utökning av 

villatomter är enligt kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av 

mark detsamma som vid köp av villatomter, dvs. 79 kr per kvadratmeter med 

årlig indexuppräkning. Det innebär att markpriset skulle hamna på cirka 10 507 

kr. Sedan tillkommer också kostnaden för fastighetsregleringen och 

detaljplanen.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en försäljning av marken förutsatt

att en ny detaljplan tas fram. Områdets exakta avgränsning får definieras i

kommande detaljplaneprocess.

2. Eventuell ny detaljplan får bekostas av sökanden.

3. Dialog ska föras med parterna om detaljplanearbetets utförande.

4. Köpet av själva fastigheten genomförs sedan när/om detaljplanen vinner

laga kraft.

5. Uppdra till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna

erforderliga köpehandlingar.

6. Kostnaden för fastighetsregleringen betalas av köparen.

7. Om planarbetet inte påbörjas inom 1 år från beslutet eller inte vinner laga

kraft inom 5 år från beslutet får frågan om köp av marken behandlas på nytt

av kommunstyrelsen.
________ 

Justerandes sign Beslutsunderlag

Au 2022-04-28

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren/Åsa Andersson 

Utdragsbestyrkande



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 

  

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 132 
 

 
 

 

Nominering till styrelsen 

för Inlandståg AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Inlandståg AB 

Ks § 94 Dnr 00264/2018 102 

 

Valberedningen för Inlandståg AB har inlämnat en förfrågan på 

nomineringar av styrelseledamöter och ordförande till Inlandståg AB. 

 

Enligt 4:e järnvägspaketet kan Inlandståg AB inte ha samma styrelse som 

Inlandsbanan AB. Med anledning av detta ges ägarna i IBAB möjlighet att 

inkomma med nomineringar. Det är tre ledamöter, varav en ordförande som 

ska väljas enligt bolagsordningen. 

 

Bolagsstämman är planerad till den 2 juni. 

 

Valberedningen önskar ta del av nomineringsförslag senast den 15 maj. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Arvidsjaurs kommun avstår från att nominera någon till styrelsen för 

Inlandståg AB. 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2023 

och framåt – politiska 

prioriteringar 

 

Ks § 95 Dnr 00060/2022 041 

 Dnr 00087/2022 042 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 152 att den s.k. 

prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021. 
 

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för; 

- Stärkt ekonomi 

- Realistiska budgetramar 

- Koppling till demografin 

- Medvetna politiska prioriteringar 

- Långsiktig planering 
 

Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar 

för en ekonomi i balans. I modellen utgår man från vad utjämningssystemet 

säger om vilka nettokostnader som är rimliga för kärnverksamheterna skola, 

vård och omsorg i vår kommun. Utifrån detta sätts prislappar på de olika 

verksamheterna - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen 

borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk 

prioritering. 
 

Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska 

prioriteringar. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen 

senast år 2024. 

 

Budgetprocessen Mål- och resursplan 2023-2025 
 

Kommunstyrelsen har under budgetprocessen lämnat följande uppdrag: 
(Ks 2022-04-05 § 80) 
 

1. Följande tillägg och ändringar tillförs upprättat förslag till politiska 

prioriteringar för målperioden 2023 och framåt; 
 

- Utökning av fritidsgårdens verksamhetsbudget med  500 000 kr  
Redovisning lämnades till kommunstyrelsens sammanträde 

den 3 maj om hur verksamheten ska stärkas och hur samverkan 

ska ske mellan socialtjänst och skola. 
 

- Föreningsstödets verksamhetsbudget utökas med  100 000 kr 
 

- I barn- och utbildningsnämndens politiska prioriteringar 

ska NIU redovisas på motsvarande sätt som flygtekniker 

programmet och transportprogrammet. 
 

- År 2022/2023 – Upprustning av fullmäktigesalen ska 

prioriteras inom ramen för befintlig investeringsbudget.  
 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Ks 2022-04-05 

Au 2022-03-30 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 95, forts.  
 

Tillägg i de politiska prioriteringarna (hittills) 
 

Utökning av fritidsgårdens verksamhetsbudget 500 tkr 

Utökning av verksamhetsbudget för föreningsstöd 100 tkr 

Ny tjänst – Säkerhetssamordnare (kommunstyrelsen) 600 tkr 

Ny tjänst – Upphandling (en 5:e person) 200 tkr 

Ny tjänst – Miljö- och klimatstrateg (flyttas från Mbhn) 750 tkr 

Sport och simhall (utökning p.g.a. dyrare byggkostnad) 1500 tkr 

Sport och simhall (ökad investeringsbudget) 50 mnkr 

 

När det gäller uppdraget till barn- och utbildningsnämndens politiska 

prioriteringar och redovisning av NIU, så har det processat i utskottet. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 17 maj när slutligt beslut 

fattas om Mål- och resursplan 2023-2025. 

 

Fortsatt beredning sker vid arbetsutskottets sammanträde 24 maj. 
_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Ks 2022-04-05 

Au 2022-03-30 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens rapport 

 

 

 

Ks § 96 Dnr 00002/2022 101 

 

Kommunchef Lena Ruth informerar om följande; 

 

Pågående större ärenden 

• Vaktmästare/anläggning - organisation 

• Ny politisk organisation 

• Lokalfrågor villatomter 

- Strategier för framtida behov, dialog med samebyar pågår 

• Nya lokaler Arbetsförmedlingen 

• Rekryteringar 

• Flyktingar från Ukraina 

 

Kultur och fritid 

• Camp Gielas är överlämnat till Laponia, hyresavtal fr o m 1 maj till dess 

att fastighetsförrätningen är klar och därmed försäljningen är klar. 

Avveckling under maj. 

• Många rekryteringar. Tre tjänster på Källaren (f.d. UG) ligger ute samt 

tjänst som kultur- och fritidssekreterare. 

• Nystart med föräldrar på stan i ungdomsgårdens regi, försök i lördags 

och fyra föräldrar samt polisen anslöt. 

 

Näringsliv 

• Förenkla helt enkelt – 80 deltagare, nästa träff till hösten. 

• 8 juni kommer Svenskt näringsliv och informerar om resultat från 

enkäten företagsklimat, inbjudan till kommunstyrelsen kommer. 

• Drivmedelspriserna slår hårt och oroar våra företag, samtidigt är 

framtidstron hög och så här långt har 15 nya företag registrerats. En hel 

del satsningar i byarna visar sig i att familjer flyttar till byar. 

• Zelk Energy planerar för en vätgasanläggning i Arvidsjaur. 

• Arbetskraftsförsörjning viktigt i framtiden, kommer vara den största 

konkurrensfördelen framåt. 

• Stor framtidstro, både bland medborgare och i näringslivet. 

 

Stöd och service 

• Har påbörjat en utredning för en förbättrad medborgarservice. 

• Ny upphandling av växel inom ramen för SAMSA. 

• Fortsatt utveckling av bilpool. 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 96, forts. 

 

Samhällsbyggnads 

• Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har beviljat bygglov för sport- 

och simhallen. 

• Förhandsbesked har lämnats för en produktions- och tankstation för 

vätgas vid Utterströms åkeri. Endast 6 sådana stationer i Sverige och nu 

vill man satsa på Arvidsjaur och Piteå. Arvidsjaur anser man är 

strategiskt placerad för tankning av tunga fordon. 

• Två nya miljöinspektörer har anställts eftersom personal slutar för 

andra jobb. 

• Open Infra har beviljats PTS-pengar för byggnation av bredband i norra 

delarna av kommunen. De arbetar just nu med att sälja in till berörda 

fastighetsägare. 

• Möten med byarna för kommunens egen utbyggnad av fiber påbörjas 

nästa vecka, med start i Tjappsåive den 12/5. 

• VA planen håller på att revideras, kommer för beslut under hösten. 

 

Barn- och utbildning 

• Politiskt beslut om extra tillskott av medel för pedagogiskt material och 

arbetskläder är mycket uppskattat. 

• Ny läroplan, LGR22 implementeras under våren och träder i kraft under 

hösten. 

• Släppta restriktioner innebär att aktiviteter har börjat om, föräldraråd, 

utvecklingssamtal, lilla Vasaloppet, friluftsdag m.m. 

• Norrbus ett problem då BUP, på grund av personalbrist, inte deltar i 

möten rörande elever som inte redan är aktuella hos dem. 

• Skolinspektionen har granskat hur skolan arbetar med elever som 

kommit långt i sin kunskapsutveckling, detta har medfört lite förändrade 

metoder som arbetas med. 

• Fridhemsskolan har jobbat med metoder för elever där behoven är stora, 

det är speciellt riktat till en klass där det är lite oroligt. 

• Sandbacka startar en bussförarutbildning. Skolans UF elever åker till 

Göteborg för Sverigefinal. 

• Sökande till gymnasieskolan är okey, men omvalsperioden brukar också 

gynna Arvidsjaur. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 137 
 

 
 Ks § 96, forts. 

 

Socialförvaltningen 

• Mycket tid läggs på att lösa sommaren, ser hyfsat ut förutom natt och 

delar inom Avdelningen för funktionsvarierade (AFF). 

• Implementering av nya verksamhetssystemet går trögt då leverantören 

inte hinner med. 

• Brandutbildning pågår för all personal, klart innan 2022-12-31. 

• Läkemedelsutbildning pågår för all personal. 

• Nära Vård, dialog igång med Regionen. 

• Avlastning hemtjänst, tvätt i extern regi upphandlas. 

• Personalrekrytering och attraktiv arbetsgivare ett ständigt pågående 

arbete. 

• LSS-boendena är inte fullbelagda, ses över. 

• Individ- och familjeomsorgen fortsätter med sitt förebyggande arbete, 

utökning av familjestödet. 

_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport från 

kommunstyrelsens 

ordförande 

 

 

Ks § 97 Dnr 00003/2022 101 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lasse Forsgren informerar om följande; 

 

Mars (fr.o.m 29/3) 

• Sammanträde kommunstyrelsen. 

• Sammanträde kommunstyrelsens arbetsutskott. 

• Besök hos SPF Glommersträsk tillsammans med Peter Öhman för att 

informera om läget i kommunen. Ett trevligt och positivt möte. 

 

April 

• Företagsbesök på Navet i Moskosel. Byn är verkligen på frammarsch. 

• Möte med Regionalt Samverkansforum i Boden. Vi fick en uppdatering 

av försvarsläget och en träff med ”Framtidens politiker”. Därefter var 

det ett möte med Kommunal och Regionrådsgruppen. Landshövdingen 

informerade om läget i Ukraina, civilsamhällets roll i kristider, 

skräddarsydd befolkningsprognos m.m. 

• Föredrag på K4 till de unga politiker som vi träffade i Boden dagen 

innan. Fokus låg på betydelsen för Arvidsjaur att vi har ett regemente 

igen och ur det stimulerar tillväxt och framtidstro i hela kommunen. 

• Årsstämmor i dom gemensamt ägda bolagen. Investeringar i Norrbotten, 

IT Norrbotten och Energikontor Norr. 

• Information från Inlandsbanan om kommande begäran om ägartillskott. 

• Styrelsemöte med Gemensam e-nämnd. 

• Besök på flygteknikprogrammet på flygplatsen. 

• Utbildning ” Förenkla helt enkelt”. 

• Kommunfullmäktiges sammanträde. 

• Invest in Norrbotten. 

• Tecknat hyresavtal med Laponiagruppen angående Camp Gielas. 

• Möte med Teaterföreningen & konstföreningen. 

• Sparbankens stämma i Piteå. 

• Möte med Region10 där det diskuteras en del gemensamma projekt, 

bland annat finansiering av egna hem. stöd till orter i 

hållbarhetsombyggnationen samt milersättningsstöd. 

_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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VD-rapport 

- Arvidsjaur 

Kommunföretag AB 

Ks § 98 Dnr 00003/2022 991 

 

VD Birgitta Häggström lämnar följande rapport; 
 

Arvidsjaurhem AB 

På Arvidsjaurhem rullar det på. Mycket fokus på rekryteringar. Vi rekryterar 

för närvarande en ny fastighetschef, en målare samt ny VD. 
 

Den 6 - 7 april genomförde personalen en kurs i kundbemötande. Kursen 

genomfördes tillsammans med Malåbostaden. 
 

För närvarande pågår ett projekt där Arvidsjaurhem kommer att gå in i 

kommunens IT miljö. 

 

Arvidsjaurs Energi AB  

Under maj månad påbörjas en dialog med alla bränsleleverantörer inför 

kommande eldningssäsong samt uppföljning av den säsong som gått. Målet 

är att nya bränsleavtal kan vara klara i närtid. (Innan sommaren). 
 

Planering av sommarrevision på huvudvärmecentral (HVC) löper med 

inventering, kontroll och beställning. Nedeldning av HVC sker i slutet av 

maj månad därefter görs besiktning för underhållsåtgärder.  
 

Projekt Villavägen har för bolagets del avstannat för vidare planering. 

Osäkerhet kring logistiken mellan bolagets entreprenörer och kommunens 

utförare har hittills inte fungerat. Nya fjärrvärmeledningar med tillbehör är 

beställda, men ännu har inget avtal tecknats med upphandlade entreprenörer, 

BAM och Fjärrtec. 
 

Kundanslutningar som tidigare sagt upp sina avtal kommer under sommaren 

att bortkopplas, sju till antalet. Två nya kundanslutningar kommer kopplas 

in under sensommaren.  
 

Budgetarbete inför 2023 pågår och förväntas vara klar till styrelsemötet 

den 11 maj.  
 

Bolagsstämma genomförs den 11 maj. 

 

 

 

Justerandes sign  
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 Ks § 98, forts. 

 

Arvidsjaur Flygplats AB 

Inleder med god omsättning och gott resultat i Q1 2022, mycket tack vare 

flygtrafiken som gått över förväntan. Antal landningar och passagerare på 

nationella nivåer ca 80% nivå jämfört med 2019, men tjänster och service 

har ändå gett goda intäkter. 
 

Bemannings- och kompetensmässigt förväntar den fasta operativ styrkan är 

fylld till september. Förändringar inom organisationen utgör dock nya 

utmaningar i att säkra upp rätt kompetenser. 
 

Två verksamhetskontroller av Transportstyrelsen är genomförda, en till 

väntar i maj. Flera avvikelser har sin grundorsak i effekterna av pandemin 

med tapp i kompetens och hög belastning på kvarvarande ledning och 

kompetens. Arbete med åtgärder påverkar och tar mycket resurser i anspråk. 
 

Bolagsstämma genomförs den 11 maj. 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
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Löpande information till 

kommunstyrelsen från 

kommunens representant i 

Norrbottens Läns 

Kollektivtrafikmyndighet 

(RKM) 
 

Ks § 99 Dnr 00240/2020 106 

 

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 ska lämna skriftlig 

redovisning till kommunstyrelsen, till dess att annat beslutas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 

 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Skriftlig redovisning – Lars Ralph 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2022-05-03 § 99. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från RKM:s extrainsatta direktionsmöte 2022-04-13 

 
RKM:s förbundsordning kommer sannolikt att förändras omfattande. Direktionen beslöt 

anordna en ny remissrunda till hösten, med mål att besluta om ny förbundsordning vid 

halvårsskiftet 2023.  

 

VY som kör tåg på uppdrag av Norrtåg, har skadats ekonomiskt under pandemin och 

kommer att plåstras om, genom att VY:s avtal förändras. 

 

Samtliga Norrbottens kommuner (med undantag av Boden) har (olika) färdtjänstavtal med 

RKM, vars myndighetschef kommer att kontakta berörda kommundirektörer 

(kommunchefer) för samordning och ytterligare information. 

 

 

Lars Ralph 

Ledamot i direktionen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet 

 

 

 

 

 

 
  



KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
 

Sammanträde: 2022-05-03 
 

Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lars Forsgren 1          

 2 Marcus Lundberg 1          

 3 Sara Lundberg 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Britt-Inger Hedman 1          

 6 Margoth Holmqvist 1          

 7 Leif Andersson 1          

 8 Kristina Bäckström 1          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Lennart Wigenstam -          

 11 Marius Helland Vassbotn 1          

 

 

Ersättare: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Kristina Taimi           

 2 Linda Stenvall           

 3 Björn Lundberg           

 4 Bernt Vikström           

 5 Kenneth Bäcklund           

 6 Margot Nilsson           

 7 Ingrid Lundqvist           

 8 Ann-Karin Sörmo           

 9 Samuel Wigenstam           

 10 Bjarne Hald 1          

 11 Jens Eliasson           
 

SUMMA 11          
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