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Ärendeförteckning 

 

Ks § 100 

Fastställande av dagordning 

 

Ks § 101 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

Ks § 102 

Meddelandeärenden 

 

Ks § 103 

Anmälan av beslut i delegerade ärenden 

 

Ks § 104 Dnr 00004/2022 042 

Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2022 

 

Ks § 105 Dnr 00076/2021 041 

Avvikelserapport – Camp Gielas 

 

Ks § 106 Dnr 00152/2022 256 

Överenskommelse med samebyarna Västra Kikkejaure och Semisjaur-Njarg 

om villatomter på Klockarberget 

 

Ks § 107 Dnr 00062/2022 998 

Utbetalning av tillfälligt driftstöd 2022 till Arvidsjaur Flygplats AB 

 

Ks § 108 Dnr 00134/2022 002 

Delegation för utbetalning av statsbidrag för att stärka näringslivet  

(s.k. 1,76-pengar) 

 

Ks § 109 Dnr 00163/2021 332 

Uppfräschning av lekpark vid Borrgatan (Medborgarförslag) 

 

Ks § 110 Dnr 00153/2022 808 

Samverkansavtal inom avfallsområdet med övriga kommuner inom R10 

 

Ks § 111 Dnr 00151/2022 049 

Reglering mellan kommunen och Arvidsjaurs Energi AB avseende 

renoveringsskuld av Gästeriet 

 

Ks § 112 Dnr 00137/2022 052 

Begäran om utbetalning av extra pengar – Arvidsjaurs Ryttarförening 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 1010 

253 

042 

009 

010 

051 

Ks § 113 Dnr 00126/2022 

Remiss – Region Norrbottens kulturplan 2023-2026 

Ks § 114 Dnr 00156/2022 

Försäljning av fastigheterna Auktsjaur 2:39 och Auktsjaur 2:40 

Ks § 115 Dnr 00149/2022 

Kommunfullmäktiges visioner och övergripande mål för Arvidsjaurs 

kommun 2023-2026 

Ks § 116 Dnr 00254/2021 

Motion – Garanterad anställning hos Arvidsjaurs kommun för 

utexaminerade undersköterskor vid Sandbackaskolan 

Ks § 117 Dnr 00168/2019 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2021 

Ks § 118 Dnr 00130/2022 

Taxa för handläggning av transportdispenser 

Ks § 119 Dnr 00119/2022 106 

Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Ks § 120 Dnr 00060/2022 041 

Dnr 00087/2022 042 

Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

(Driftbudget 2023, driftbudgetplan 2023-2025, investeringsbudget 2023-

2025 och investeringsplan 2023-2027) 

Ks § 121 Dnr 00120/2022 041 

Utdebitering av kommunalskatt år 2022 

Ks § 122 Dnr 00224/2021 001 

Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 – revidering 

Ks § 123 Dnr 00118/2022 024 

Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026 

Ks § 124 Dnr 00159/2022 024 

Arvodesreglemente för de kommunala bolagen 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning 

 

Ks § 125 Dnr 00076/2022 106 

Begäran om ovillkorat aktieägartillskott - Inlandsbanan AB 

 

Ks § 126 Dnr 00122/2022 441 

En ny simhall även för de yngre barnen (Medborgarförslag) 

 

Ks § 127 Dnr 00083/2021 299 

Nybyggnation av sport- och simhall 

 

Ks § 128 Dnr 00002/2022 101 

Kommunchefens rapport 

 

Ks § 129 Dnr 00003/2022 101 

Rapport från kommunstyrelsens ordförande 

 

Ks § 130 Dnr 00003/2022 991 

VD-rapport – Arvidsjaur Kommunföretag AB 

_____ 
 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

Ks § 100  

 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande: 

 

Lars Forsgren (s) 

Ny punkt Köp av mark för byggande av ny byastuga i Auktsjaur 

 

Bjarne Hald (c) 

Punkt 24 Utgår. Politisk organisation för mandatperioden 

 2023-2026, revidering 
 

Ny punkt (25b) Arvodesreglemente för de kommunala bolagen 

 

Ordföranden Lars Forsgren frågar kommunstyrelsen om ovanstående förslag 

kan bifallas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen om tillägg till dagordningen 

samt att kommunstyrelsen ska behandla punkt 24, revidering av politisk 

organisation 2023-2026. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dagordningen fastställs med de tillägg som föreslagits av Lars Forsgren 

och Bjarne Hald samt att punkt 24 ska stå kvar på dagordningen. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Ks § 101 

 

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 2022-06-13 

klockan 14.00. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 
 

 

Ks § 102 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 

III Meddelandeärenden 
 

* Nyhetsbrev Maj 2022 

- SmåKom 
 

* Protokoll 2022-04-21 

- Mål- och demokratiberedningen 
 

* Nyhetsbrev Juni 2022 

- SmåKom 
 

* Protokoll 2022-05-12 

- Mål- och demokratiberedningen 
 

* Protokoll 2022-05-18 

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 

* Protokoll 2022-03-28 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

* Protokoll 2022-05-11 

- Arvidsjaurs Energi AB 
 

* Protokoll från årsstämma 2022-04-27 

- Pite Älv Ekonomisk förening 
 

* Protokoll från årsstämma 2022-04-21 

- IT Norrbotten 
 

* Protokoll 2022-02-28 

- Arbetsgruppen för samisk förvaltning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

 

Ks § 103 

 

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-28 §§ 25-32 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-06 §§ 33-35 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 §§ 36-47 2022 

 

II Övriga delegeringsbeslut 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren 

Beslut på nämndens vägnar som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas  §§ 4-4 2022 

 

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt 

Föreningsstöd till idrotts/fritidsföreningar enligt 

Antagna riktlinjer   §§ 1-1 2022 

 

Receptionist Magnus Svensson 

Tillståndsgivning enligt Lotterilagen  §§ 2-2 2022 

 

Samhällsplanerare Britta Lundgren  

Yttrande till polisen ang upplåtelse av offentlig plats §§ 7-12 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis år 2022 

 

Ks § 104 Dnr 00004/2022 042 

 

Ekonomisk uppföljning till och med 2022-04-30 redovisas. 
 

Kommunstyrelsen 

Kostenheten ska ha en nollbudget men prognostiserar att budgeten kommer 

överskridas med ca 0,4 Mkr, främst beroende på 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 Mkr - om 

prognosen från Länstrafiken håller. Övriga verksamheter följer i stort 

budget. 

Fastighetsavdelningen visar på ett överskott med ca 0,4 Mkr.  

Affärsverksamheterna visar på underskott med ca 1,6 Mkr där Camp Gielas 

står för största delen på grund av omställningen när campingen har sålts. 

Räddningstjänsten och stödfunktionerna visar ett överskott med drygt 

1,0 Mkr. 

 

Socialnämnden 

Socialförvaltningens prognos visar på ett resultat på plus 5,9Mkr. 

Äldreomsorgen går idag med ett plusresultat men vi ser en ökad kostnad 

inom hemtjänsten och då gäller det personal samt det nya hemtjänstlarmet 

som man glömt att ta med i prognosen för 2022. 

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

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

en personlig assistentgrupp. Dels har man fått retroaktivt för 8 mån 2021 

sedan fortsatt ersättning 2022 och framåt. 

Individ- och familjeomsorgen gör ett underskott på ca 1,0 Mkr. Det är 

cirka 0,3 Mkr bättre än förra prognosen, där en placering av ett barn på ca 

3,0 Mkr/år var den främsta orsaken till underskottet. 
 

Framtiden – Socialförvaltningen 

Hela socialförvaltningen har, trots den goda prognosen, mycket stora 

utmaningar. Personalrekrytering är överlägset det stora problemet nu och 

framåt. 

I äldreomsorgen, och då inom hemtjänsten, ökar hemtjänsttimmarna. 

Arbete pågår med att hitta möjligheter att avlasta hemtjänsten. För 

Avdelningen för funktionshindrade undersöks möjligheten att 

samverka/sammanslagning med LSS boendena.   

 
Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis år 2022 

 

Ks § 104, forts 

 

Framtiden – Socialförvaltningen, forts. 

Individ och familjeomsorgen är en oberäknelig verksamhet som i dagsläget 

ser bra ut. 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 fulla är personalkrävande och bör tittas på. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Prognosen pekar på ett nära nog nollresultat.  
 

Personal - Verksamheterna har en personalbudget som i princip ligger i fas.  

Central admin har en tight personalbudget, där ett förväntat underskott ser 

ut att räddas upp av ökade intäkter.  

Förskola område 2 har genom utökade statsbidrag kunnat öppna upp en 

avdelning till, personalbudgetens underskott täcks alltså av bidraget. 

Ängens förskola ligger väldigt tight i personalbudget och rektor kommer 

följa upp detta noggrant. 
 

Verksamhetskostnader - Förväntas användas enligt den budget som ligger 

lagd. Tilläggsbudgeten på 2,0 Mkr ser för närvarande ut att kunna användas 

till avsedda aktiviteter och inköp. 
 

En osäker prognos kring kommande skolskjutsavtal föreligger. Årets 

höjning från 4-5 Mkr ser i dagsläget ut att kunna hålla, men då vi tecknar 

nytt skolskjutsavtal i juni-22 finns sannolikt en risk om att prishöjningen 

kommer slå negativt. Flaggar för detta, men som alla förstår är den svår att 

prognosticera innan vi har det nya skolskjutsavtalet klart. 
 

Tallbackaskolans budget för matkostnaderna ser inte ut att hålla. Rektor 

omfördelar medel och ser över detta för att hitta lösningar. Vid årets slut ser 

det i dagsläget ut som att Tallbackaskolan ändå ser ut att nå en budget i 

balans. 
 

Intäkter - Uppföljning görs kontinuerligt och avstämning med förvaltnings-

ekonomen fortlöpande. 

Det är budgeterat för ca 5,0 Mkr högre intäkter innevarande år jämfört med 

2021. Rektorerna har verksamhets- och personalkostnader som harmonierar 

med dessa intäkter. 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

månadsvis år 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

Ks § 104, forts. 

 

Intäkter, barn- och utbildningsförvaltningen forts. 

Skolverket har aviserat att statsbidragen för Lärarlönelyftet kommer 

försvinna. Det kommer innebära stora intäktsbortfall för att täcka lönerna 

för de lärare som fått detta inbakat i sina ordinarie löner. Om 

Lärarlönelyften i stället hade varit inlagda som lönetillägg hade det inte 

skapat denna situation för rektorerna. Konsekvensen av detta kommer bli 

att rektorerna kommer ha kvar samma kostnader, men bli av med intäkten 

från statsbidraget.  

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Prognosen är att nämnden gör ett överskott på 0,1 Mkr 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. 

Verksamhetskostnaderna följer budget. Personalkostnaderna blir något 

lägre på grund av en 50 procentig vakans hittills under året.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-04-28 

Uppföljning 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 104. 1 (2) 

 

Kommunstyrelsens utfall januari - april 2022 
      
 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 2022 jan-april 2022 avvikelse 2022 budget-utfall 

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM    

Kostnader 2 664 533  2 869  

Intäkter -100 -205  -305  

NETTO 2 564 328 527 2 564 0 

      

KOMMUNSTYRELSEN      

Kostnader 17 697 2 976  18 747  

Intäkter -8 500 -1 490  -9 485  

NETTO 9 197 1 486 1 580 9 262 -65 

      

SAMHÄLLSBYGGNADS      

Kostnader 39 279 11 324  38 716  

Intäkter -20 053 -6 154  -20 610  

NETTO 19 226 5 170 1 239 18 106 1 120 

      

FASTIGHETER      

Kostnader 40 900 13 252  40 664  

Intäkter -40 617 -14 159  -40 747  

NETTO 283 -907 1 001 -83 366 

      

AFFÄRSVERKSAMHET      

Kostnader 40 719 11 553  38 906  

Intäkter -39 786 -13 212  -36 293  

NETTO 933 -1 659 1 970 2 613 -1 680 

      

STÖDFUNKTIONEN      

Kostnader 39 392 12 341  38 792  

Intäkter -13 229 -4 639  -13 273  

NETTO 26 163 7 702 1 019 25 519 644 

      

NÄRINGSLIV       

Kostnader 9 722 1 999  9 722  

Intäkter -4 643 -121  -4 643  

NETTO 5 079 1 878 -185 5 079 0 

      

MEDBORGARSERVICE     

Kostnader 1 182 298  1 162  

Intäkter -125 -50  -165  

NETTO 1 057 248 104 997 60 

 
  



 2 (2) 

 

 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 

 2022 jan-april 2022 avvikelse 2022 budget-utfall 

ARB. MARKN o INTEGRATION     

Kostnader 4 256 1 094  4 256  

Intäkter -3 349 -1 003  -3 419  

NETTO 907 91 211 837 70 

      

KULTUR      

Kostnader 14 961 3 950  15 020  

Intäkter -2 235 -1 157  -2 294  

NETTO 12 726 2 793 1 449 12 726 0 

      

FRITID      

Kostnader 10 334 2 897  10 334  

Intäkter -460 -179  -470  

NETTO 9 874 2 718 573 9 864 10 

      

RÄDDNINGSTJÄNST       

Kostnader 12 175 3 662  12 026  

Intäkter -1 789 -422  -1 940  

NETTO 10 386 3 240 222 10 086 300 

      

 98 395 23 088 9 710 97 570 825 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN     

      
 

Prognos Arvidsjaurs kommun 2022 
      

 Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

 2022 2022 2021 2022 (Rätt tecken) 

  Jan-april Jan-april   

      

Kommunstyrelsen       98 395           23 088           28 432           97 570                825     

Barn- och utbildningsnämnden     177 148           54 762           56 546         177 110                  38     

Socialnämnden     197 341           59 752           53 247         191 373             5 968     

Miljö-, bygg o hälsoskyddsn.         2 345             1 153                713             2 243                102     

Summa nämnder och styrelser     475 229         138 755         138 938         468 296             6 933     

Interna poster -       3 671     -       1 803     -       4 957     -       3 671                     -     

Pensioner          9 500             2 675             2 425             9 500                     -     

Verksamhetens 
nettokostnader 

    481 058         139 627         136 406         474 125             6 933     

Skatteintäkter -   320 589     -   106 845     -   103 951     -   325 193             4 604     

Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 

-   164 725     -     57 716     -     50 695     -   164 725                     -     

Verksamhetens resultat -       4 256     -     24 934     -     18 240     -     15 793           11 537     

Räntenetto -          387     -          262                    5     -          900                513     

Beräknad reavinst Gielas    -       6 200             6 200     

                     -     

Årets resultat/Prognos -       4 643     -     25 196     -     18 235     -     22 893           18 250     
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Avvikelserapport 

– Camp Gielas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Katarina Landstedt 

. Ekonomi 

 

Ks § 105 Dnr 00076/2021 041 

 
Camp Gielas har försålts till Laponia från den 1 maj år 2022. Detta innebär 

främst att intäkterna uteblir helt från all uthyrning av husvagnsplatser och 

stugby. Detsamma gäller för Vittjåkks anläggning. 
 

Ekonomisk analys 
 

Personal 

Personalkostnaderna kommer att bli betydligt lägre än budgeterat. En 

lokalvårdare och en vaktmästare kommer att övergå till Laponia. En 

lokalvårdare flyttar till Fastighetskontoret. Två receptionister kommer att 

avsluta sina tjänster. Personalen har dock flera månaders uppsägningstid och all 

semester som ska utbetalas. Troligen kommer personalbudget att ge ett 

överskott med cirka 1,1 mnkr. 
 

Verksamhet 

Verksamhetskostnaderna kommer att bli något lägre än budgeterat. Detta 

eftersom campingverksamheten är såld och då blir det ingen kostnad för el och 

uppvärmning till husvagnsparkeringarna och stugbyn. I övrig så finns alla 

kostnader för sporthallen, Prästberg och skidspår kvar som belastar Gielas 

budget året ut. Alla avtal är uppsagda men några av dem löper några månader 

till. Troligen kommer verksamhetsbudget att ge ett överskott med cirka 900 tkr. 
 

Intäkter 

Från januari till och med april har Camp Gielas haft betydligt mer boende än 

förväntat. Detta innebar att intäkterna blev liknande för samma period som före 

pandemin. Från och med den 1 maj, blir det inte några fler intäkter från stugby- 

och campingdelarna.  
 

Förväntade intäkter är då enbart interhyra, hyresintäkter från hyresgäster i 

sporthallen och liftkortsintäkter. Intäktsbudget beräknas därför ge ett totalt 

underskott med cirka 3,6 mkr. 
 

Prognos 

Camp Gielas prognostiserar ett ungefärligt underskott med cirka 1,6 miljoner 

totalt i nettobudget för helåret 2022. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Det ska särskilt noteras att Camp Gielas prognostiserade underskott är 

kostnader i samband med avveckling av campinganläggningen. 

2. Informationen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Katarina Landstedt 

Utdragsbestyrkande 
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Överenskommelse med 

samebyarna Västra 

Kikkejaure och Semisjaur-

Njarg om villatomter på 

Klockarberget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Västra Kikkejaure sameby 

. Semisjaur-Njarg sameby 

. Samhällsbyggnadskontoret 

Ks § 106 Dnr 00152/2022 256 

 

Kommunen har under de senaste åren sett en ökande efterfrågan på 

villatomter. 
 

I skrivande stund är samtliga villatomter på Klockarberget, som är 

tillgängliga för byggnation, antingen bokade eller sålda. Längre in på 

Klockarberget finns ytterligare ett antal planlagda villatomter som 

kommunen genom en överenskommelse 2005 lovat samebyarna Västra 

Kikkejaure sameby och Semisjaur-Njarg sameby att inte ta i anspråk. 
 

Det har genomförts möten med båda samebyarna för att diskutera möjliga 

lösningar för framtida villatomter. Parterna är i stora drag överens om 

innehåll i ny överenskommelse, bland annat: 
 

• Försäljningen av resterande villatomter ska ske etappvis enligt 

nedanstående där villatomterna på etapp 1 säljs först och därefter 

villatomterna på etapp 2. Detta i syfte minska påverkan på samebyarna. 

• Vid försäljningen ska nedanstående text framgå i köpekontraktet som 

upplysning: 
 

”Arvidsjaurs kommun ligger geografiskt i skogssamebyars 

åretruntmarker. Om man uppför bostäder inom åretruntmarkerna 

föreligger påverkan av ren på olika sätt. Detta kan t.ex. innebära att 

tomtägaren behöver stängsla in tomten eller acceptera att renar beträder 

tomten. Dock får stängsel inte uppföras så att de utgör ett hinder för 

renflytt (94 § rennäringslagen).” 

• Kommunen ska bistå samebyn i att ta fram ett utkast till ansökan om 

tillfälligt skoterförbudsområde som samebyn sedan enkelt kan 

komplettera med exakta datum och skicka in till kommunen om samebyn 

finner ett behov av detta för att underlätta samebyns flytt på våren. 

• Kommunen ska, när samebyn påtalar ett behov av detta, sträva efter att 

bistå samebyn i att nå ut med information om samebyns trånga passage 

förbi Arvidsjaurs samhälle i kommunens olika informationskanaler. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arvidsjaurs kommun ska teckna överenskommelse, i enlighet med 

punkterna ovan, med samebyarna Västra Kikkejaure och Semisjaur-

Njarg angående villatomter på Klockarberget inom tilldelad ekonomisk 

ram. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren och kommunchef Lena 

Ruth får mandat att underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunstyrelsens beslut 2005-12-05 § 228 upphör därmed att gälla. 
________ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande 
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Utbetalning av tillfälligt 

driftstöd 2022 till 

Arvidsjaur Flygplats AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Arvidsjaur Flygplats AB 

. Arvidsjaurs Kommunföretag 

AB 

. Ekonomi 

Ks § 107 Dnr 00062/2022 998 

 

Trafikverket har beviljat och betalat ut det årliga statliga driftstödet för 2022 

med 7 925 tkr till det kommunägda bolaget Arvidsjaurs Flygplats AB. 
 

Utöver detta har Trafikverket betalat ut ett tillfälligt stöd på 5 663 tkr för 

intäktsbortfall 2021. Det tillfälliga stödet utgår som en följd av branschens 

påverkan av pandemin Covid19. 

 

Stöden från Trafikverket gör att bolaget kommer att täcka det 

prognostiserade underskott och ge ett positivt resultat, vilket ytterliga 

kommer att stärka bolagets egna kapital. Driftsstöden gör att bolaget 

kommer att ha möjlighet att klara de budgeterade underskotten för åren 

2023-2025 utan att kommunen behöver skjuta till extra stöd. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB 

ska betalas ut efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB tillstyrker utbetalning av totalt 13 588 tkr 

till Arvidsjaur Flygplats AB. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Arvidsjaur Flygplats AB beviljas utbetalning av årligt statligt driftstöd 

för år 2022 med 7 925 tkr samt tillfälligt driftstöd för 2021 med 5 663 

tkr, totalt 13 588 tkr. 

2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 2203 (stöd till koncernen). 

3. Driftstödet ska betalas ut per omgående. 

_____ 
 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

AKAB 2022-05-18 § 38 

Utdragsbestyrkande 
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Delegation för utbetalning 

av statsbidrag för att stärka 

näringslivet  

(s.k. 1,76-pengar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Anne Enoksson 

 

Ks § 108 Dnr 00134/2022 002 

 

Under åren 2018 till och med 2021 har Arvidsjaurs kommun tillsammans 

med 39 kommuner mottagit ett statsbidrag med syfte att stärka näringslivet. 

 

Totalt mottog Arvidsjaurs kommun under dessa år 7 542 564 kronor. Hur 

och till vad statsbidraget nyttjats har årligen redovisats till Tillväxtverket 

som administrerar medlen. 

 

Statsbidraget har tillförts näringslivsenhetens budget. För att nyttja medlen 

har näringslivsenheten gjort en ansökan till kommunstyrelsens arbetsutskott, 

som haft delegation att besluta om pengarna. Det är en rutin och ett 

samarbete som i stort fungerat bra, men som har gjort att startsträckan av 

insatserna blivit ganska lång. Det har resulterat i att näringslivskontoret har 

haft svårt att hålla tidplanen, vilket resulterat i en tilläggsbudget där medel 

från föregående år flyttats över till innevarande år. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-23 § 39 att utskottet är 

den instans som beslutar om fördelningen av pengarna. Förslag har lagts om 

att delegationen ska tillföras näringslivsstrateg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Näringslivsstrateg får delegation att fördela statsbidraget för att stärka 

näringslivet i glesbygd, de s.k. 1,76 pengarna. 

2. Delegationen tillförs kommunstyrelsens delegationsordning. 

3. Redovisning av verksamheten inom näringslivsenheten och hur 

statsbidraget använts i verksamheten skall ske minst en gång per kvartal. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-23 § 39 upphör att 

gälla. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Tjänsteskrivelse Anne Enoksson 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppfräschning av lekpark 

vid Borrgatan 

(Medborgarförslag) 
 

Ks § 109 Dnr 00163/2021 332 

 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll: 
 

” Borrgatan har en stor andel småbarn, trots att det finns en ”lekpark” med 

en gammal gungställning och en rutschkana i mitten så används oftast 

vägen som lekplats.  
 

Vintertid finns det ingen belysning mot pulkabacken i mitten vilket gör att 

barnens lekplats flyttas ut till de upplysta asfaltsvägarna.  
 

Sommartid cyklar en stor andel av gatans barn runt på vägen då brist på 

alternativ finns. 
 

Troligen kommer uppfräschningen även gagna Ventilgatans barn då de 

inte har en allmänning likt Borrgatans. 
 

Förslag:  

1. Belysning mot ”pulkbacken”, antingen styrd samtidigt som gatlamporna 

för att skapa en större trygghet och kanske eventuellt förhindra inbrott 

då området är som ett svart hål om nätterna. Alternativt timerstyrt där 

barnen själv kan slå på någon form av timer. 

2. En enklare cykelbana typ ”pump track”. Det som då behövs som minsta 

insats är jord, stenmjöl och arbetskraft i form av föräldrar på gatan. 

Dock skulle sannolikheten att det blir av öka signifikant om minigrävare 

med förare skulle gå att tilldelas någon dag. 

3. Parkbänk med bord för barn och föräldrar. 

4. Nya nät till fotbollsmålen som idag står där. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Ärendet återremitteras för att 

• kontrollera med omkringboende hur kommunen skulle kunna gå förslaget 

  till mötes vad gäller belysning  

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Kf 2021-06-21 § 80 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Uppfräschning av lekpark 

vid Borrgatan 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Samhällsbyggnadskontoret 

 

Ks § 109, forts. 

 

Proposition 

 

Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras i dag eller ej. 

 

Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat att återremittera ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ärendet återremitteras för att 
 

• kontrollera med omkringboende hur kommunen skulle kunna gå 

  förslaget till mötes vad gäller belysning 

_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Kf 2021-06-21 § 80 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Samverkansavtal inom 

avfallsområdet med övriga 

kommuner inom R10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Region 10 

. Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ks § 110 Dnr 00153/2022 808 

 

Region 10 är en sammanslutning av tio kommuner inom Norrbottens och 

Västerbottens län och syftar bland annat till att stärka kommunernas roll och 

utveckling. 

 

Kommunerna inom Region 10 har under lång tid diskuterat frågan om en 

gemensam resurs inom avfallsområdet. De största områdena som en 

samverkan bedöms beröra är: 

• Administration 

• Extern information 

• Upphandlingar 

• Insamling av hushållsavfall 

• Insamling av avfall med producentansvar samt tillhörande avsättning 

• Transport av organiskt avfall 

• Insamling och avsättning för slam 

• Planering, insamling och avsättning för tillkommande avfallsfraktioner, 

ex. textil 

• Gemensamma programvaror 

 

Förslag till samverkansavtal har upprättats. Årlig kostnad för Arvidsjaurs 

kommun är 98 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Arvidsjaurs kommun ska teckna samverkansavtal inom avfallsområdet 

med övriga kommuner i Region 10. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning Lena Ruth 

Au 2022-05-24 

Förslag till avtal 

Utdragsbestyrkande 
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Reglering mellan 

kommunen och 

Arvidsjaurs Energi AB 

avseende renoveringsskuld 

av Gästeriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Arvidsjaurs Energi AB 

. Arvidsjaurs Kommunföretag 

  AB 

Ks § 111 Dnr 00151/2022 049 

 

Fastigheten Skogsgatan 1A–1D (Gästeriet) har fram t.o.m. juni 2018 hyrts 

av Arvidsjaurs kommun som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

Innan kommunen tog lokalen i anspråk gjordes omfattande renoveringar. 

Efter hyrestiden löpt ut gjordes en avflyttningsbesiktning där det 

konstaterades onormalt stort slitage på golv, väggar, tak, dörrar och 

inredning som köksskåp. Besiktningen gjordes tillsammans av personal från 

kommunen och Arvidsjaur Energi AB. 

 

Arvidsjaurs Energi anlitade ett byggföretag på orten att ta fram en offert för 

renovering/återställning av lokaler till det skick som befanns innan 

kommunen tog lokalerna i besittning. Arvidsjaurs Energi AB och 

Arvidsjaurs kommun enades om att avvakta renoveringen tills man kunde 

fastställa kommande hyresgästs behov. 

 

Från 1 juni 2022 kommer Arvidsjaurs kommun på nytt att hyra Gästeriet 

som flyktingboende.  

 

Eftersom det gått lång tid, och osäkerhet råder kring när ett permanent 

nyttjande av lokalerna blir möjligt, önskar Arvidsjaurs Energi AB att på 

något sätt reglera den gamla renoveringsskulden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Arvidsjaurs Energi AB beviljas 800 000 kr som reglering av gammal 

renoveringsskuld avseende Gästeriet. 

2. Pengarna tas från ansvar 11, verksamhet 1000. 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Björn Lundberg (s) och Lennart Wigenstam (c) deltar varken i överläggning 

eller beslut. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström 

 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om utbetalning av 

extra pengar 

– Arvidsjaurs 

Ryttarförening 

 

 

Ks § 112 Dnr 00137/2022 052 

 

För år 2022 erhöll Arvidsjaurs kommun högre skatteintäkter och generella 

statsbidrag än det som beslutats i mål- och resursplan för 2022. 

Kommunfullmäktige tilldelade kommunstyrelsen 14,0 mnkr att själv 

fördela ur dessa pengar. 

 

Vid kommunstyrelsens fördelning fick Ryttarföreningen ett bidrag med 

upp till 1,2 mnkr för fastighetsunderhåll. Stödet villkorades med att 

föreningen ska redovisa en plan, ekonomisk kalkyl samt att utbetalning ska 

ske mot redovisade kostnader. 

 

Ryttarföreningen har lämnat en skrivelse där de meddelar att de kommer 

att få stora problem med att genomföra allt underhåll innan årets slut. 

Ryttarföreningen vill därför att hela beloppet betalas ut samt att 

återrapportering av kostnader därefter sker årsvis tillsammans med 

uppdaterad plan och budget. Slutredovisning föreslås ske inom 5 år från 

utbetalningstillfället. 

 

Utöver ovanstående vill Ryttarföreningen ha svar på möjligt att köpa en 

traktor för en del av pengarna, och hänvisar till att föreningen då kan 

genomföra delar av underhållet på egen hand, såsom arbeten i ridhus, 

paddock och snöröjning. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslutspunkter 1 och 3. 

Återremiss av punkt 2 för ytterligare beredning. 

 

Proposition 

Först ställer ordföranden proposition på yrkandet om återremiss, varefter 

han förklarar att kommunstyrelsen beslutat att återremittera frågan om 

inköp av traktor för ytterligare beredning. 
 

Därefter ställs proposition på arbetsutskottets förslag till beslutspunkter 

nummer 1 och 3, om att de extra pengar som tilldelats Arvidsjaurs 

Ryttarförening sätts in på ett balanskonto hos kommunen under fem år 

samt att utbetalning ska göras mot uppvisande av kvitto. Ordföranden 

konstaterar efter avslutad proposition att kommunstyrelsen bifallit 

förslagen. 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Katarina Landstedt, Birgitta Häggström 

Arvidsjaur Ryttarförening 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om utbetalning av 

extra pengar – Arvidsjaurs 

Ryttarförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

. Arvidsjaurs Ryttarförening 

. Kultur/fritid 

. Ekonomi 

Ks § 112, forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. De medel som kommunstyrelsen har beviljat till Ryttarföreningen 

sätts in på ett balanskonto hos kommunen under fem (5) år. 

2. Utbetalning till föreningen från balanskontot görs mot uppvisande av 

kvitto. 

3. Begäran om inköp av traktor återremitteras för ytterligare beredning. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Katarina Landstedt, Birgitta Häggström 

Arvidsjaur Ryttarförening 

Utdragsbestyrkande 
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Remiss – Region 

Norrbottens kulturplan 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Region Norrbotten 
 

Ks § 113 Dnr 00126/2022 1010 

 

Region Norrbotten vill ha kommunens yttrande över Region Norrbottens 

kulturplan 2023-2026. 
 

Den nya kulturplanen fokuserar på de kulturpolitiska områdena utifrån 

kultursamverkansmodellen och regionens kulturverksamheter. Samverkan 

sker som tidigare med det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arvidsjaurs kommun lämnar följande yttrande över förslag till Region 

Norrbottens kulturplan 2023-2026: 
 

Först konstateras att Arvidsjaurs kommun anser att kulturplanen är 

genomarbetad, omfattande, välformulerad, lättläst och applicerbar i det 

kommunala uppdraget. 

2. Arvidsjaurs kommun lämnar följande förslag till tillägg; 
 

Sidan 12 
Rubriken Kultur för och med alla, underrubrik Region Norrbotten vill 
 

Ytterligare en punkt med lydelse: ”lägga till fler perspektiv att analysera, 

exempelvis landsbygd - tätort, nationella minoriteter och urfolket samerna”. 
 

Sidan 15 
Rubriken Arrangörer tillgängliggör kultur 
 

Följande mening läggs till i texten: ”Ansökningsprocessen för ideella 

föreningar ska förenklas”. 
 

Sidan 29 
Rubriken Kulturmiljö vid Norrbottens museum, underrubrik Region 

Norrbotten vill 
 

Ytterligare en punkt med lydelse: ”att regionen i samarbete med 

kommunerna tydligt verkar för att kulturmiljöerna bibehålls och utvecklas”. 
 

Sidan 30 
Rubriken Aktörer i Norrbotten inom området 
 

Följande läggs till i listan: 
 

Samebyarna inräknas som aktörer i Norrbotten inom området kulturmiljö”. 
 

samt 
 

”Gallejaur Natur- och kulturreservat”. 
_______ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Tjänsteskrivelser 

Remiss  

Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av 

fastigheterna Auktsjaur 

2:39 och Auktsjaur 2:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Samhällsbyggnadskontoret 

Ks § 114 Dnr 00156/2022 253 

 

Föreningen för Auktsjaurs utveckling planerar att söka pengar för att bygga 

en ny byagård (byastuga) med placering mitt i byn. Auktsjaurs utveckling 

önskar därför besked om kommunen är villig att sälja, alternativt skänka, 

fastigheterna Auktsjaur 2:39 och Auktsjaur 2:40 till föreningen. 

 

Enligt fastighetsregistret utgör fastigheten Auktsjaur 2:39 1312 m2 och 

Auktsjaur 2:40 1566 m2. Båda fastigheterna ligger inom verksamhets-

området för vatten och avlopp och kommer att behöva erlägga 

anläggningsavgift den dagen en servis upprättas. I dagsläget finns inga 

serviser på huvudledningen över fastigheterna. 

 

När kommunen säljer villatomter är det med villkoret att tomten ska 

bebyggas inom tre år från tillträdesdatumet. Anledningen är att kommunen 

vill säkerställa att de tomter som säljs också blir bebyggda. I detta fall gör 

samhällsbyggnadskontoret bedömningen att de aktuella villatomterna kan 

säljas utan krav på byggnation av bostadshus för permanentändamål med 

anledning av att byaföreningens planer bedöms öka attraktiviteten i byn.  

 

Enligt Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom 

(Kf 2021-02-23 § 14) ska köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande 

bebyggelse i kommunens mindre byar och övriga ytterområden utgå från ett 

grundpris på 33 kronor per m2 med årlig indexuppräkning. 
 

För år 2022 innebär det ett pris om 34 kr m2. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Fastigheterna Auktsjaur 2:39 och Auktsjaur 2:40 säljs till Föreningen 

för Auktsjaurs utveckling för en summa av 34 kr/m2. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren och kommunchef Lena 

Ruth bemyndigas att underteckna erforderliga köpehandlingar. 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelser 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges 

visioner och övergripande 

mål för Arvidsjaurs 

kommun 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Mål- och 

demokratiberedningen 

Ks § 115 Dnr 00149/2022 042 

 

Mål- och demokratiberedningen har 2022-05-12 § 30 lämnat förslag till 

visioner och övergripande mål för mandatperioden 2022-2026. 

 

Yttranden under sammanträdet 

 

Sara Lundberg (s) 

Kommunens vision förtydligas genom att lägga till ”Arvidsjaur växer för en 

hållbar framtid – Ekonomiskt, socialt och miljömässigt”. 

 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till Sara Lundbergs yrkande. 

Ärendet överlämnas till Mål- och demokratiberedningen för fortsatt 

beredning. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden varefter han förklarar att 

kommunstyrelsen bifallit desamma. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Visioner och övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2023-2026 

överlämnas, med Sara Lundbergs yrkande, till Mål- och demokrati-

beredningen för fortsatt beredning. 

_____ 
 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Garanterad 

anställning hos Arvidsjaurs 

kommun för 

utexaminerade 

undersköterskor vid 

Sandbackaskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 116 Dnr 00254/2021 009 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-26 § 124 lämnade 

socialdemokraternas fullmäktigegrupp in följande motion: 

 

Arvidsjaurs kommun har svårigheter med kompetensförsörjning av 

utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Verksamheten är i stort 

behov av utbildad personal för en väl fungerande verksamhet. 
 

Intresset för Sandbackaskolans vård- och omsorgsprogram är lågt. För att 

öka intresset för utbildningen, samt säkra kompetensförsörjningen av 

utbildade undersköterskor. 
 

Socialdemokraterna i Arvidsjaur föreslår en utredning som tittar på 

möjligheten att ge utbildade undersköterskor med fullständigt betyg från 

Sandbackaskolan en garanterad tillsvidareanställning hos Arvidsjaurs 

kommun. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen bifalles med följande motivering; 
 

När det gäller förslaget att ge utbildade undersköterskor med 

fullständigt betyg från Sandbackaskolan en garanterad 

tillsvidareanställning är det något socialförvaltningen helt ställer sig 

bakom. 
 

Personalrekrytering och rekrytering av behörig personal är den största 

utmaningen socialförvaltningen står inför. Förvaltningen anser att det 

är bra med politisk tydlighet som kan främja en ökad vilja till att 

studera till undersköterska, och därmed få en fast anställning inom 

kommunen. 
 

Motionens förslag om att tillsätta en utredning för utbildning och 

tillsvidareanställning av undersköterskor är något som 

socialförvaltningen ställer sig bakom. 

_____ 
 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Peter Öhman 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av erhållet 

lokalt partistöd jämte 

granskningsrapport 2021 

Ks § 117 Dnr 00168/2019 010 

I reglementet för partistöd, § 1 (Kf 2018-10-30 § 112) regleras att partierna 

till kommunfullmäktige ska redovisa att partistödet använts på det sätt som 

anges i KL 4:29 samt i reglementets § 3. 

I reglementet står bland annat att partierna enligt KL 4:31 ska redovisa 

skriftligen till fullmäktige att partistödet använts på det sätt som anges 

i KL 4:29. Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari - 31 december 

föregående år, ska vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli senast 

30 april för beslut vid fullmäktiges junisammanträde. 

Fullmäktige ska besluta att inte betala partistöd för föregående år till ett 

parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport i enlighet med 

KL 4:31 samt§ 3 i reglementet. 

Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 

2021. Innan utbetalning av årets partistöd kan ske, ska fullmäktige 

godkänna redovisningarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Partiernas redovisningar godkänns.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande
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Taxa för handläggning av 

transportdispenser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 118 Dnr 00130/2022 051 

 

Arvidsjaur kommun handlägger i snitt sju (7) trafikärenden per år och av 

dessa är det i snitt ett ärende årligen med Transportdispenser. Övriga 

ärenden ingår framför allt i de Lokala trafikföreskrifterna. 
 

Den som ansöker om undantag från trafikförordningens (1998:1276) 

bestämmelser om breda, långa eller tunga transporter ska lämna in ansökan 

till den kommun där transporten sker. Berör transporten flera kommuner 

skall ansökan lämnas in till Trafikverket. 
 

I trafikförordningen (1998:1267) återfinns bestämmelser om hur tunga, 

breda och långa fordon får vara när de ska framföras på vägar som inte är 

enskilda, d.v.s. på kommunala gator och på allmänna (statliga) vägar. 

Bestämmelserna är utformade med hänsyn till de begränsningar som finns i 

vägnätet, till exempel bärighet på broar och vägar. 
 

Vid transporter som är tyngre, bredare eller längre än vad bestämmelserna 

medger krävs dispens. Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om undantag 

från vikt-, bredd- och längdbestämmelser. Dispens får medges om det 

behövs av särskilda skäl och kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på 

vägen eller någon annan olägenhet. Genom att ställa särskilda krav på hur 

transporterna ska utföras kan dispens ofta medges (krav på särskild färdväg, 

utmärkning av fordon, varningsbil, tillåten hastighet, eskort av vägtransport-

ledare m.m.). 
 

Nuvarande taxa för handläggning av transportdispenser antogs 2010 och har 

uppdaterats. Granskning av andra kommuners taxor inför uppdateringen har 

skett. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för handläggning av transportdispenser antas. 

2. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får för varje år besluta att 

justera i taxan enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), tills 

dess att fullmäktige beslutar annat. 

3. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2021. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-28 § 100 upphör att gälla. 
________ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Mbhn § 14 2022-04-27 

Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 
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Ansvarsfrihet år 2021 för 

direktionen i Partnerskap 

Inland - Akademi Norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 119 Dnr 00119/2022 106 

 

Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. 

Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

 

Utsedda revisorer i kommunalbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för år 

2021. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr, och de enskilda ledamöterna i densamma, beviljas ansvarsfrihet 

för 2021 års räkenskaper och förvaltning. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 

Revisioinsberättelse 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 
(Driftbudget 2023, 

driftbudgetplan 2023-2025, 

investeringsbudget 2023-2025 

och investeringsplan 2023-2027) 

 

Ks § 120 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 och 

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. 
 

Budgetprocess för Mål- och resursplan 2023-2025 har skett parallellt i 

nämnderna med kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning och 

sammanhållande organ. De övriga nämndernas har överlämnat sina 

fastställda Mål- och resursplaner till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen har detta år inte fastställt Mål- och resursplan 2023-2025 

för styrelsen i eget beslut, utan kommunstyrelsen ingår i den totala Mål- och 

resursplanen 2023 och framåt. Anledningen är att en ny politisk organisation 

träder i kraft 2023 och att det funnits en viss osäkerhet kring vissa 

verksamheters organisatoriska placering i den nya organisationen. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (s) 

- Överskottsmålet för 2023 ändras från 2% till 1% 

- Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt 

  arvodesreglemente 

- Tillägg till politiska prioriteringar 2023, enligt bilaga 1. 

Bifall till investeringsbudget för år 2023 med tillägget: 

Inom ramen för investeringsbudget 2023 påbörjas arbetet med infrastruktur 

för elfordon för kommunens behov 

 
Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 
 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 

 

Ks § 120, forts. 

 

Förslag under sammanträdet, forts. 

 

Björn Lundberg (s) 

Tillägg till politiska prioriteringar 2023, enligt bilaga 2. 

 

Propositionsordning 

Följande propositionsordning lästes upp och godkändes: 

1. Ändring av överskottsmål 

2. Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt 

    arvodesreglemente 

3. Bjarne Halds yrkande om tillägg till politiska prioriteringar 2023 ställs 

    mot Björn Lundberg yrkande om tillägg till politiska prioriteringar 2023 

4. Det yrkande som vinner under punkt 3 ställs mot arbetsutskottets förslag. 

5. Investeringsbudgeten tillförs; 

    Inom ramen för investeringsbudget 2023 påbörjas arbetet med 

    infrastruktur för elfordon för kommunens behov. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer först proposition på punkterna 1-3 var för sig, och 

konstaterar därefter att kommunstyrelsen bifallit samtliga punkter. 
 

Därefter ställer ordföranden Bjarne Halds yrkande mot Björn Lundbergs 

yrkande varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit Björn Lundbergs 

yrkande. 
 

Till sist ställer ordföranden proposition på Björn Lundbergs yrkande mot 

arbetsutskottets förslag. Han förklarar därefter att kommunstyrelsen beslutat 

enligt Björn Lundbergs yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Preliminär Mål- och resursplan antas med följande tillägg. 
 

- Överskottsmålet för 2023 ändras från 2 %  till 1 % av intäkterna. 

- Driftbudgeten utökas med 116,0 tkr med anledning av nytt 

  arvodesreglemente. 

- Politiska prioriteringar enligt Björn Lundbergs yrkande 

  enligt bilaga 2. 

2. Investeringsbudgeten tillförs "Inom ramen för investeringsbudget för 

2023 påbörjas arbetet med infrastruktur för elfordon för kommunens 

behov." 
_________ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 
 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 

 

Ks § 120, forts. 

 

Reservationer 

Bjarne Hald (c) reserverar sig mot beslutet i den del som rör det egna 

yrkandet om tillägg till politiska prioriteringar 2023. 

 

Lennart Wigenstam (c), Kristina Bäckström (c) och Martin Nilsson (c) 

reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande. 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

Ks 2022-04-05 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 120. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Centerpartiets yrkande politiska prioriteringar 2023-2025  
 
 
De budgetregler som C uppfattar att KF beslutat innebär att balansera budget mot 1 % överskott 
om kommunen inte lånar för investeringar och 2 % om lån upptas för investeringar. Trots 
oklarheter kring Sport- och Simhallsbygget starttidpunkt och kostnader, utgår Centerpartiet ifrån 
att överskottet 2023 skall vara 2 % i enlighet med God ekonomisk hushållning. 
 
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar utifrån ett planerat budgetöverskott 2023-2025 på mellan 20 191 
kkr till 26 228 kkr på följande politiska prioriteringar, angivna i kkr. 
 

Förv Utskott  2023 2024 2025 Ant 

KF  200 150 150 Nationaldag/nya 
medborgare 

KF  400 150 150 Utbildning 
förtroendevalda/studiebesök 

KS Grund-
Förskole 

4000 5000 5000 Personaltäthet, inkl 
skolhälsovård, nattis 

KS  Allmänna 700 1000 1000 Personaltäthet, 
Gymnasieskolan 

KS Sociala 3500 4000 4000 Personaltäthet 

KS Allmänna 500 600 600 Folkhälsoprojekt 

KS Kultur o 
fritid mm 

500 1000 1000 Personalförstärkning kultur o 
fritidsområdet. 

KS  Allmänna 200 500 500 Kompetensutveckling 
personal/studiebesök 

KS  Allmänna 200 375 500  Höjning av friskvårdspeng till 
2000, 2250 resp 2500 kr/år 
Räknat på 50 % av 
personalen nyttjar 2023, 
62,5 % följande år. 

  10 375 12 775 12 900 Totalkostnad 

  9 891 11 015 12 910 Överskott 

  9 823 10 060 10 241 2 % överskott motsv. 

 
 
Bjarne Hald 
Gruppledare Centerpartiet 
 
 
 
 

  

 
2022-06-07 
Sida 34 (51) 

 
 



Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg till politiska prioriteringar 2023-2025 

 

Socialdemokraterna ser positivt på att redan nu ta höjd för ytterligare förslag till politiska 

prioriteringar. 

 

Ärenden till fullmäktige ska beredas och dessförinnan processas i de politiska partierna. 

 

Vårt förslag är att ett ”ram”-underlag tas fram och skickas till de politiska partierna på remiss, för 

att sedan arbetas in i budget av kommunstyrelsen. 

 

Arbetsgång 

 

1. Beslut om den preliminära Mål- och resursplanen 2023 och framåt fattas i juni enligt underlag 

Ks 2022-06-07 

2. Efter process i partierna tas tilläggsförslaget med till kommunfullmäktige i oktober, där slutligt 

beslut om Mål- och resursplanen 2023 ska fattas. 

 

 

 

Björn Lundberg 

Gruppledare Socialdemokraterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Socialdemokraterna 
Arvidsjaur 
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Utdebitering av 

kommunalskatt år 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 121 Dnr 00120/2022 041 

 

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige 

fastställt 2022-02-22 § 12 beslutar fullmäktige i juni om övergripande mål 

och resursplan och utdebitering för det kommande året, utifrån 

kommunstyrelsens förslag. 

 

I kommunallagens 11 :e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna 

förslag till kommunalskatt år 2023 på skattesatsen för utdebitering av 

kommunalskatt för ett år i taget. 

 

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 

november, om särskilda skäl föreligger. 

 

Kommunalskatten för 2022 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 

kronor per skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Utdebitering av kommunalskatt för år 2023 fastställs till oförändrat  

22:80 per skattekrona. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 
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Politisk organisation för 

mandatperioden 2023-2026 

- revidering 
 

Ks § 122 Dnr 00224/2021 001 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-23 § 167 ny politisk organisation 

för mandatperioden 2023-2026. 
 

Kommunchef Lena Ruth har tillsammans med sitt kansli arbetat med att 

uppdatera styrdokument inför den nya organisationen. Vid arbetet 

uppdagades vissa frågeställningar och kommunchefen har därför lämnat 

förslag till några justeringar i den nya politiska organisationen utifrån 

praktisk tillämpning och delegation. 
 

Yrkande under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av förslagen att stryka 

Individnämnden och utskottet för samhällsbyggnad och miljö. 
 

Björn Lundberg (s) 

I ny politisk organisation för kommande mandatperiod har 

kommunfullmäktige beslutat att gymnasieskolan ska ingå i Allmänna 

utskottets ansvarsområde. Att mitt i en skoltermin byta ansvar för en 

verksamhet är inte optimalt för varken verksamheten eller eleverna.  
 

Mitt yrkande är därför att gymnasieskolan flyttas till kommunstyrelsen från 

2022-07-01 samt att rektor för gymnasieskolan tillförordnas som 

gymnasieskolchef.  
 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds yrkanden varefter han 

förklarar att arbetsutskottet bifallit desamma. 
 

Därefter ställs proposition på Björn Lundbergs yrkande, något som efter 

avslutad proposition även blir kommunstyrelsens beslut. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs med 

följande ändringar; 

- turism utgår i texten i utskott för Kultur, Fritid och Näringsliv. 

- Samiska rådet flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

2. Gymnasieskolan flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen från 2022-07-01. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-23 § 167 upphör att gälla. 

4. Under förutsättning av fullmäktiges beslut överlämnas frågan om 

tillförordnande av gymnasieskolchef till kommunstyrelsen. 
_________ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-06-07 175 

Arvodesreglemente 

mandatperioden 2023-2026 

Ks § 123 Dnr 00118/2022 024 

Inför varje ny mandatperiod ska arvodesreglementet ses över. 

Arvodesreglementet reglerar ersättning till förtroendeposter i den politiska 

organisationen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-26 § 52 att inrätta en tillfällig 

beredning för översyn av arvodesreglementet inför mandatperioden  

2023-2026. Som ledamöter i beredningen valdes Ulf Isaksson (s), Björn 

Lundberg (s) och Bjarne Hald (c) som utsågs till sammankallande. 

Beredningen har upprättat förslag på arvodesreglemente för mandatperioden 

2023-2026. Förslaget har varit på remiss hos politiska partier. Samtliga har 

lämnat remissvar. 

Yrkande under sammanträdet 

Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till förslagen i eget remissyttrande. 

Kristin Bäckström (c) 

Bifall till lagt förslag med följande tillägg under punkt 18, andra stycket: 

Partierna utser själva gruppledare och meddelar kommunen. Partierna ska 

även meddela om uppdraget som gruppledare för partiet upphör, då även 

gruppledararvodet upphör. 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition, varefter han förklarar att 

kommunstyrelsen beslutat att avslå Britt-Inger Hedmans yrkande och bifalla 

Kristina Bäckströms yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-04 § 158, 2021-04-20 § 54 och

2022-02-22 § 16 upphör att gälla.

_____ 

Reservationer 

Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Margoth Holmqvist reserverar sig till förmån för Britt-Inger Hedmans 

yrkande. 
Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente för de 

kommunala bolagen  

Ks § 124 Dnr 00159/2022 024 

Arvodesreglemente för de kommunala bolagen har setts över. 

I Aktiebolagslagens 8 kap 23 a § står att bolagsstämman skall besluta om 

arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av 

styrelseledamöterna.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer ”Arvodesreglemente för de kommunala 
bolagen.

2. Arvodesreglementet överlämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB 
och dotterbolagen att beslutas vid respektive bolags bolagsstämma.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Utdragsbestyrkande
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Begäran om ovillkorat 

aktieägartillskott  

-Inlandsbanan AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 125 Dnr 00076/2022 106 

 

Styrelsen för Inlandsbanan AB har inlämnat en begäran om ett ovillkorat 

aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna.  

För Arvidsjaurs kommun innebär det 1 932 713 kronor. 
 

Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en 

långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva upprätta 

kontrollbalansräkning. 
 

Bakgrund 

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i 

en situation med likviditetsproblem. 

Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg 

AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB).  

Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Corona-

pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i 

dotterbolagen. 
 

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från 

aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på 

kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra 

till att lösa ekonomiska problem. Ägarsamrådet gav Inlandsbanan i uppdrag 

att skicka över tydliga underlag till medlemskommunerna. En utsedd 

ägargrupp, bestående av kommunstyrelseordföranden i Gällivare, Östersund, 

Orsa, Kristinehamn och Jokkmokk, rådgjorde den 16 februari där man 

enades om att Inlandsbanan skulle söka stöd från ägarkommunerna i relation 

till aktieinnehav/storlek. 
 

Representanter för Inlandsbanan besökte kommunstyrelsen vid 

sammanträdet 29 mars. I diskussionerna som följde efter besöket efterlyste 

ledamöterna en affärsplan som ett underlag till ställningstagande, något som 

kommunalrådet Lars Forsgren sedan efterfrågat hos ordföranden för 

Inlandsbanan. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Arvidsjaurs kommun avslår Inlandsbanan AB’s begäran om ett 

ovillkorat aktieägartillskott, främst då det saknas en affärsplan som 

visar företagets mål och hur företaget ska arbeta framåt för att komma 

tillrätta med de likviditetsproblem som uppstått. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-05-24 

Ansökan om aktieägartillskott 

Utdragsbestyrkande 
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En ny simhall även för de 

yngre barnen 

(Medborgarförslag) 

 

Ks § 126 Dnr 00122/2022 441 

 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande innehåll: 

 

” En ny sim- och sporthall skall byggas. Den föreslagna ritningen visar en 

simhall med en "vanlig bassäng" och en mindre bassäng som skall kunna 

fungera som rehabiliterande varmvattenbassäng. Sedan finns det en liten 

plaskbassäng för de allra minsta barnen. 

 

I samtliga av mig funna dokument är den "röda linjen" att kommunen 

skall satsa på barn och ungdomar. Detta verkar dock inte gälla i detta fall. 

En stor grupp av badande små barn och yngre barn/ungdomar, t ex ej 

simkunniga i åldern mellan 2- ca 8 år, riskerar att utestängas från bad, då 

det inte verkar finnas något alternativ för dessa. Denna grupp tillsammans 

med sina föräldrar är en av de största grupperna besökare i det nuvarande 

badhuset. 

 

Den nya sim- och sporthallen skall förhoppningsvis fungera i 2-3 

generationer, därför ser jag det som ytterst viktigt att de beslutande i 

kommunfullmäktige också prioriterar i enlighet med de riktlinjer som 

kommunfullmäktige själva beslutat om. 

Politik är att prioritera, därom råder inga tvivel. 

 
I valet mellan en varmvattenbassäng, som inte kommer att kunna hålla 

den temperatur som krävs för rehabiliterande effekt, och en 

"Äventyrsbad-del" för små barn och yngre ungdomar hoppas jag nu att 

denna kommuns folkvalda ledamöter skall fatta det klokaste beslutet. 

Detta medborgarförslag skickas därför in då jag finner att så hittills inte 

har varit fallet. 

 

Medborgarförslaget är därför ställt till kommunfullmäktiges ledamöter: 
 

Tänk om. Satsa på våra barn och ungdomar ” 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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En ny simhall även för de 

yngre barnen 

(Medborgarförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 126, forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande; 
 

Utformningen av en ny sport-och simhall utgör ett utförande med ett 

badhus med simbassäng 25*10,5 m, multibassäng 10*5 m med 

varmare vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten, liten barnbassäng 

och en splashyta för vattenlek samt en varm bubbelpool. 
 

Multibassängen är lämplig för flera olika användningsområden då den 

har varmare vatten samt höj- och sänkbar mellanbotten Den lämpar sig 

till exempel mycket bra för simundervisning för barn som inte bottnar i 

den grundaste delen av 25 m-simbassängen (1,2 m djup). Med en 

varmare vattentemperatur på ca 33-34 grader så fungerar bassängen 

också mycket bra till babysim och till vattengymnastik. 

Fysioterapin i Sunderbyn håller en temperatur på 33-34 grader i sin 

bassäng. 
 

För att möjliggöra för lek i simhallen så planeras simbassängen (25 m) 

utrustas med infästningar för flytande lekutrusning (t.ex hinderbana, 

rutschkana, slackline) samt en klättervägg. Även en 1-meterssvikt 

tillsammans med en djupare del på 25-metersbassängen planeras. 
 

Barnbassängen är en grund, ca 30 cm djup, lite varmare bassäng med 

vattenlek och en liten rutschkana som passar mindre barn.  
 

Barnperspektivet 

Det har hållits flera möten och möjligheter att påverka och komma med 

synpunkter och önskemål. Elevråden har också informerats och getts 

möjlighet att lämna synpunkter och önskemål om lekutrustning samt 

om omklädnings- och duschrummens utformning. 

_____ 
 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Nybyggnation av sport- 

och simhall 

 

 

 

Ks § 127 Dnr 00083/2021 299 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 86 att en förstudie ska utföras 

i linje med förslag till mål och vision daterad 2019-09-09 för en ny sim- och 

sporthall. Den var budgeterad i mål- och resursplanen till 150 miljoner. 

 

Genomförandet ska utföras i samverkan med upphandlad totalentreprenör 

och är tänkt att genomföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet 

när som helst under fas 1 och 2. 

Fas 1 - Arkitektskisser, lokalisering, kostnadsbedömning Programhandling) 

Fas 2 - Projektutveckling, Systemhandlingar, Förfinad budget/riktpris och 

avtal. 

Fas 3- Detaljprojektering, Byggnation, Idrifttagande 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26 § 132 att gå vidare till fas 2 med 

att ta fram systemhandlingar, bygglovshandlingar samt framtagande av 

riktpris och kontrakt för basutbud samt option 1 och option 2, enligt 

programhandlingar daterade 2021-09-14. I framtagandet av 

systemhandlingar ska solceller finnas med i beräknings grunder.  
 

Vid sammanträdet informerade samhällsbyggnadschef Åsa Andersson och 

fastighetschef Sara Persson om de prishöjningar som aviserats. Den nya 

kalkylen är dock osäker i dagsläget. 

 

Yrkanden under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Återremiss för att avvakta ekonomiska beräkningar som ger en kalkyl som 

är mer i fas med projektets budget än den som finns tillgängliga i dagsläget. 

 

Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

återremitteras. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Återremiss för att avvakta ekonomiska beräkningar som ger en kalkyl 

som är mer i fas med projektets budget än den som finns tillgängliga i 

dagsläget. 

_____ 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Åsa Andersson och Sara Persson. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens rapport 

 

 

Ks § 128 Dnr 00002/2022 101 

 

Kommunchef Lena Ruth informerar om följande; 

 

Pågående större ärenden 

• Vaktmästare/anläggning - organisation 

• Lokalfrågor villatomter 

- Strategier för framtida behov, dialog med samebyar pågår 

• Nya lokaler Arbetsförmedlingen 

• Rekryteringar 

• Flyktingar från Ukraina 

 

Kultur och fritid 

• Upphandling snökanon ligger ute, anbudstidens slutar 9 juni 

• Camp Gielas är avvecklat 

• Avtal med IFK fotboll är klart 

• Möte med IFK Alpina genomfört, de vill förlänga liftavtalet 

 

Näringsliv 

• Ny utbildning redovisningskonsult, 31 sökande med endast 6 platser 

• Nytt projekt på gång med digital ”pop up” butik i den tomma lokalen på 

Storgatan. Stort intresse från framförallt företag utanför samhället 

• Resultat av enkät om näringslivsklimatet har kommit, något lägre 

resultat än förra året. Enkät till företagarna om vad man ser för behov av 

utbildningar på orten då de är väldigt oroade över 

kompetensförsörjningen 

 

Stöd och service 

• Ansvarar för flyktingmottagandet 

• Feriejobben klara, 25 st, Glommersträsk prioriterat 

• Arbetsmarknadsenheten flyttar till nya lokaler, ej klart var 

• Möte med bassänggruppen (varmvattenbassängen) 13 juni 

• Elbilsworkshop 14 juni 

 

Samhällsbyggnads 

• Ett bra möte om den nya vaktmästarorganisationen 

• En samhällsplanerare och planarkitekt har sagt upp sig, översyn av 

organisationen pågår 

• Lokalvården fungerar bra nu efter åtgärder 

 
Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens rapport 

Ks § 128, forts. 

 

Socialförvaltningen 

• Ser ut som att vikarier för sommaren 2022 är löst 

• Problem med nya verksamhetssystemet 

• 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 

• Ny chef på poolen är tillsatt 

• Utemiljön på Braxen ses över 

 

Barn- och utbildning 

• Skolenheterna sammanställer och utvärderar läsåret 

•  Förskolorna och skolorna sammanställer det systematiska 

kvalitetsarbetet 

• Samtliga enheter sätter organisationen inför semestern och kommande 

läsår 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport från 

kommunstyrelsens 

ordförande 

 

 

Ks § 129 Dnr 00003/2022 101 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lasse Forsgren informerar om följande; 

 

Maj 

• Möte med samebyarna 

• Tillväxtberedningens teamsmöte  

Infrastruktur– Återkoppling på det fördjupade regeringsuppdraget som 

Trafikverket har presenterat kopplat till industriinvesteringarna. 

Skogsnäring - Skogsnäringen viktig för Norrland och Norrbotten. Den utgör 

en stor del av den regionala industrin. Nu hotas utvecklingen i skogen av EU:s 

nya klimatpaket, Fit for 55. 

Bostadsanalys Norrbotten - Årets bostadsmarknadsanalys är för närvarande 

under framtagande och ska avlämnas till Boverket och departementet den 

15 juni. Delar av rapporten bygger på den årliga bostadsmarknadsenkäten som 

kommunerna besvarar varje år. 

• Hela Sverige ska leva – Årets landsbygdskommun i Norrbotten ädr 

Anne Enoksson fick motta priset 

• Företagsbesök – Fjällbonäs Trävaror AB och Frostab 

• Informationsmöte med Samhall 

• Möte med Riksrevisionen där man tog upp om hur viktigt det är med 

statlig närvaro och även betydelsen av K4:s återetablering 

• Möte med Folktandvården i Arvidsjaur och Norrbotten. Betonade hur 

viktigt det är med fungerande tandvård i inlandet. 

• Lansering av den nya fina hemsidan för inflyttare 

• Deltagande i Veterandagen på K4 för att hedra militära veteraner 

 

Juni (t.o.m. 3/6) 

• Möte Med Norrbottens kommuner 

• Möte med Region 10 där Erik Runesson, som har hand om 

Renmarksutredningen, presenterades. 

• DCBD och gemensam brandvägg - DCBD är en gemensam 

datacenterlösning tillgänglig för kommunerna som ingår i Norrbottens 

E-nämnd.  

Arvidsjaurs kommun har bestridit två fakturor på tillsammans 35 000 

kronor avseende förvaltningskostnad DCBD samt del av gemensam 

brandvägg, eftersom inget avtal har ingåtts. Anledningen är att 

Arvidsjaurs kommun i nuläget har annan lösning. Norrbottens E-nämnd 

har meddelat att de krediterar fakturorna. 

_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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VD-rapport 

- Arvidsjaur 

Kommunföretag AB 

Ks § 130 Dnr 00003/2022 991 

 

Avgående VD Birgitta Häggström lämnar följande rapport; 

 

Arvidsjaur Kommunföretag AB 

Lena Ruth har tillträtt som VD i AKAB från och med 2022-06-01. 

 

Arvidsjaurs Energi AB  

Bränsleupphandlingen för nästa säsong är nästan klar. Resultatet hittills 

visar på en väldig spridning vad gäller prisuppgång på biobränslet. Den 

högsta ökningen gäller ett torrt bränsle som bolaget är i stort behov av när de 

nu ska sluta med torveldning. Inte ens SCA som producerar torv från 

Saltmyran eldar detta i sina anläggningar på grund av de utsläppsavgifter 

detta medför. SCA koncernen använder sina tilldelade utsläppsrätter på 

marknaden i stället. AEAB har av kostnadsskäl beslutat avbryta all eldning 

med torv. Anledning är att torv klassas som fossilt bränsle och ”beskattas” i 

form av utsläppsrätter. 

Under eldningssäsongen 21/22 eldades 2907 ton torv vilket med en avgift på 

80 euro per ton skulle innebära en avgift motsvarande ca 2,3 mnkr. 

 

Att som bränsle ersätta torv från Saltmyran, kommer att medföra ökade 

kostnader. Konkurrensen om ”torra bränslen” är större än tidigare säsonger. 

I vårt närområde finns restprodukter, från skogsavverkningar, som mer än 

väl skulle svara mot bolagets lokala behov av torrt bränsle i form av GROT. 

Problemet är att skogsägaren inte har något större intresse av att anpassa 

sina avverkningar så att detta biobränsle kommer till nytta för 

fjärrvärmebolaget. När det gäller Svea Skog som äger nästan 75 % av all 

skog i kommunen så är man inte intresserad av att ta hand om GROT för 

försäljning. För två år sedan gjordes en utredning om tillgång på biobränsle i 

landet och där visade det sig att ca 138 TWh, (terrawatt) blir kvar i skogen 

efter avverkningar, Inom vår kommun är det ca 404 GWh biorester kvar 

efter avverkningar. 

 

När dessa rester förmultnar avsöndras lagrat koldioxid som släpps ut i 

atmosfären. Bolagets uppfattning är att även skogsägare har del i den gröna 

omställningen och att det vore bättre att dessa skogsrester i stället 

processades genom förbränning i ett värmeverk. Bolaget arbetar genom att 

påverka politiker i denna syn. Naturvårdsverket har ännu inte lämnat något 

klarläggande huruvida bolaget får en fri tilldelning av utsläppsrätter eller ej. 

 

Justerandes sign 
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VD-rapport 

Ks § 130, forts. 

 

Vecka 23 påbörjas den s.k. nedeldningen av pannan på HVC och eldning 

med pelletspannorna påbörjas. Nedeldningen tar ca 3 dygn och därefter ska 

pannrummet kallna så att man kan krypa in och göra de besiktningar som 

krävs invändigt i pannrummet. Utrymmet man kryper in genom är ca 45 - 50 

cm för att komma in i själva pannrummet som är av den storleken att 2 - 3 

man ryms arbeta där med sin utrustning. Vid större reparationer blir man 

tvingade att klä av taket och skapa sig tillgång till rummet den vägen. 

 

Under denna vecka och nästa vecka pågår besiktning av motorer, pumpar, 

fläktar och andra rörliga delar. Besiktningen som normalt ingår i 

driftteknikernas rutiner via lukt, syn, känsel och hörsel, sker nu med 

instrument för att kontrollera ev. lagerslitage, ej synliga läckage mm.  

Arbetet utförs av entreprenörer med specialkompetens. 

Underhålls och reparationsåtgärder startas v 26.  

 

De entreprenörer som ska åtgärda fjärrvärmeledningarna på Villavägen har 

besiktat arbetsområdet som man kommer att ha tillgång till från 1 augusti. I 

samband med arbetet med fjärrvärmeledningarna på Villavägen har de 

fastighetsägare som inte är anslutna till fjärrvärmen erbjudits anslutning. 

Ännu har ingen visat något intresse men däremot har man synpunkter på 

Villavägens ombyggnad.  

 

Under första veckorna i juni sker bortkoppling av de 7 villakunder som valt 

andra uppvärmningsalternativ. Arbetet utförs av de entreprenörer som i 

augusti månad kommer att påbörja projekt Villavägen. 

 

Arbetet med den nya prismodellen fortskrider och förväntas vara klar i 

månadsskiftet augusti/september. Information om prismodellen kommer i 

sommarens kommuninfoblad. Utskick till samtliga kunder kommer under 

september månad. Dessutom kommer en prisdialog att genomföras med alla 

större kunder. 

 

 

Justerandes sign  
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VD-rapport 

Ks § 130, forts. 

 

Arvidsjaurhem AB 

VD och ordförande har deltagit i en VD-ordförandeträff i Sveriges 

Allmännyttas regi.  Temat var samspel mellan ordförande och VD samt 

principer och former för ägarstyrning. 

 

I övrigt har mycket fokus varit på personalförsörjning: 

- Efter avslutad rekrytering blev Mathias Bäckström ny Fastighetschef på 

Arvidsjaurhem. 

- VD har återtagit sin uppsägning och kvarstår därmed på sin tjänst som 

VD för Arvidsjaurhem. 

- En ny målare har rekryterats och anställningen är klar. 

- Då bolagets nya fastighetschef rekryterades i den egna organisationen har 

en rekrytering för att ersätta honom påbörjats. 

 

Arvidsjaurhems IT miljö har nu integrerats i kommunens IT miljö. Projektet 

har löpt på bra, även om vissa mindre störningar ha påverkat verksamheten. 

 

Ett lån på 30 Mkr har omsatts per 1 juni så att 8 mnkr har amorterats ner och 

22 mnkr lagts om i ett nytt lån. 

 

Arvidsjaur Flygplats AB 

Flygtrafiken har haft god regularitet och i maj återkom jet-trafiken vilket 

både ökar kapacitet, kvalitet och effektivitet. Antal passagerare stiger sakta 

men säkert. Maj månad på nivå ca 84% jämfört 2019 (referensår), 2022 jan-

maj i nivå ca 75% jämfört 2019. Reguljärt+charter. 

 

Bemanning i operativ drift börjar uppnå rätt antal, kompetenser tar tid bygga 

upp vilket fortsatt belastar erfarna medarbetare. Ledning har mycket hög 

belastning vilket anmärks med tyngd på i de verksamhetskontroller som 

myndigheterna genomfört under våren. Grundorsak både i omsättning och 

frånvaro av ledningsfunktioner under längre perioder samt ett markant ökat 

tryck på grund av nya regelverk, regelverksförändringar och det arbete som 

krävs på plats för att omhänderta detsamma. 

 

VD/Verksamhetsansvarig har sagt upp sig för annan tjänst och lämnar 

företaget under sommaren. Styrelsen har kontrakterat Ralf Lundberg, vilken 

Transportstyrelsen accepterar som tillförordnad verksamhetsansvarig 

tillsvidare. Ralf har tillträtt den 30 maj som ansvarig för all verksamhet. 

 

 

Justerandes sign  
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Insatser i verksamheten under maj-juni är inriktade på underhåll samt 

utbildnings- och repetitionsveckor. Semesterperioden börjar efter 

midsommar och pågår under åtta veckor. 

 

Prognos i ekonomi förbättrad mot budget och påvisar ett positivt resultat när 

bolaget har erhållit det extra tillfälliga driftbidraget på grund av Covid19. 

Eftersatt underhåll utgör större poster samt rejält minskade marginaler på 

vissa flygtjänster där inköpskostnaderna ökade drastiskt under kort tid i 

vinter. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

  

 



KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
 

Sammanträde: 2022-06-07 
 

Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lars Forsgren 1          

 2 Marcus Lundberg -          

 3 Sara Lundberg 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Britt-Inger Hedman 1          

 6 Margoth Holmqvist 1          

 7 Leif Andersson -          

 8 Kristina Bäckström 1          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Lennart Wigenstam 1          

 11 Marius Helland Vassbotn 1          

 

 

Ersättare: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Kristina Taimi           

 2 Linda Stenvall           

 3 Björn Lundberg 1          

 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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