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Beslutande Lars Forsgren (s), ordförande 

Marcus Lundberg (s) 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 2 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Ks § 1 

Fastställande av dagordning 

 

Ks § 2 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

Ks § 3 

Meddelandeärenden 

 

Ks § 4 

Anmälan av beslut i delegerade ärenden 

 

Ks § 5  Dnr 00221/2022 102 

Val av allmänna utskottet för mandatperioden 2023-2026 

 

Ks § 6 Dnr 00221/2022 102 

Val av kultur, fritids- och näringslivsutskott för mandatperioden 2023-2026 

 

Ks § 7 Dnr 00221/2022 102 

Val av grund- och förskoleutskottet för mandatperioden 2023-2026 

 

Ks § 8 Dnr 00221/2022 102 

Val av sociala utskottet för mandatperioden 2023-2026 

 

Ks § 9 Dnr 00221/2022 102 

Val av kommunstyrelserepresentanter i samiska rådet mandatperioden  

2023-2026 

 

Ks § 10 Dnr 00221/2022 102 

Val av representanter till Gallejaur förvaltningsråd 

 

Ks § 11 Dnr 00221/2022 102 

Val av ordförande och vice ordförande i hälso- och trygghetsrådet mandat-

perioden 2023-2026 

 

Ks § 12 Dnr 00221/2022 102 

Nomineringar till Norrbottens kommuner 

 

Ks § 13 Dnr 00273/2022 006 

Sammanträdesplan 2023 - Kommunstyrelsen med utskott 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 3 
 

 
Ärendeförteckning 

 

 

Ks § 14 Dnr 00289/2022 002 

Förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 

Ks § 15 Dnr 00005/2023 002 

Delegering av beslutanderätt - Kommunstyrelsen 

 

Ks § 16 Dnr 0087/2022 042 

Revidering - Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen 

 

Ks § 17 Dnr 00060/2022 042 

Internbudget 2023 - Kommunstyrelsens verksamheter 

 

Ks § 18 Dnr 00269/2022 605 

Interkommunala avgifter för år 2023 - Gymnasieskolan 

 

Ks § 19 Dnr 00001/2023 101 

 Dnr 00134/2022 002 

Redovisning av statsbidrag för att stärka näringslivet i glesbygd  

(s.k. 1,76 pengar) 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 4 
 

 
 

 

Fastställande av 

dagordning 
 

Ks § 1 
 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande: 

 

Lars Forsgren (s) 

 Ny punkt – Nominering till Norrbotten Kommuner 

 Ny punkt – Interkommunala avgifter för år 2023 - Gymnasieskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dagordningen fastställs med tillägg av de punkter som föreslagits av 

Lars Forsgren. 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 5 
 

 
 

 

Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

 
 

Ks § 2 
 

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Martin Nilsson utses att justera protokollet. 

2. Margoth Holmqvist utses som ersättare. 

3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2023-01-12 

kl. 16.00. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 6 
 

 
 

 

Meddelandeärenden 
 

Ks § 3 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 

III Meddelandeärenden 

 

* Verksamhetsuppföljning – Budget och skuldrådgivning (BUS) 

- Socialnämnden 2022-12-07 § 80 
 

* Uppföljning – Internkontrollplan 2022 - Socialnämnden 

- Socialnämnden 2022-12-07 § 86 
 

* Protokoll 2022-12-14 

- E-nämnden 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 7 
 

 
 

 

Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

 

Ks § 4 

 

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 §§ 82-91 2022 

 

II Övriga delegeringsbeslut 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren 

Beslut på nämndens vägnar som är så brådskande, att  §§ 15-17 2022 

nämndens avgörande inte kan avvaktas 

 

Kommunchef Lena Ruth 

Omprioriteringar i investeringsbudget inom kommun- §§ 2-4 2022 

styrelsens förvaltningsområdet 

 

Ekonomichef Marina Voronova 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän §§  14-14 2022 

Handling med förbehåll 

 

Avfallschef Johan Åberg 

Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde 2023 §§ 1-2 2022 

 

Gatu- och VA-chef Erika Harr 

Tillstånd för schaktningsarbeten i gator och allmän plats §§ 5-6 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 8 

Val av allmänna utskottet 

mandatperioden 2023-2026 

Ks § 5 Dnr 00221/2022 102 

Enligt beslut om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

(Kf 2022-11-22 § 126) ska kommunstyrelsen inrätta ett allmänt utskott med 

gymnasiet med fem ledamöter och fem ersättare. Ur utskottet ska en 

ordförande och vice ordförande utses. 

Allmänna utskottet ansvarar även för gymnasieutbildning med tillhörande 

verksamheter. 

Under överläggningen i kommunstyrelsen nomineras ledamöter och 

ersättare till utskottet, representativt utifrån överenskommelse om mandat-

fördelning. 

Nomineringar till ordförande och vice ordförande 

Marcus Lundberg (s) 

Lars Forsgren utses till ordförande 

Lena Karlsson (s) 

Marcus Lundberg utses till vice ordförande 

Martin Nilsson (c) 

Leif Andersson utses till vice ordförande 

Proposition 

Ordföranden ställer först proposition på nomineringarna till ordinarie 

ledamöter, ersättare och ordförande i allmänna utskottet. Han förklarar 

därefter att kommunstyrelsen utsett ledamöter, ersättare och ordförande i 

enlighet med nomineringarna. 

Voteringsproposition 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.

2. Valet avser vice ordförande i kommunstyrelsen.

3. Varje ledamot ska skriva ett namn av de nominerade på röstsedeln.

Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig.

Efter det att rösterna räknats har sex (6) röster avgivits för Marcus Lundberg 

och tre (3) röster för Leif Andersson. Två (2) röster är blanka. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 9 

Val av allmänna utskottet 

mandatperioden 2023-2026 

Beslutet skickas till: 

. Löner 

. Berörda 

Ks § 5, forts. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser nedanstående ledamöter och ersättare till

kommunstyrelsens allmänna utskott för mandatperioden 2023-2026:

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Lars Forsgren (s) Agneta Starefeldt (s) 

Marcus Lundberg (s) Björn Lundberg (s) 

Lena Karlsson (s) Kristina Taimi (s) 

Margoth Holmqvist (v) Britt-Inger Hedman (v) 

Leif Andersson (c) Martin Nilsson (c) 

Ordförande: Lars Forsgren (s) 

Vice ordförande: Marcus Lundberg (s) 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 10 
 

 
 

 

Val av kultur, fritids- och 

näringslivsutskott för 

mandatperioden 

2023-2026 

 

 

Ks § 6 Dnr 00221/2022 102 

 

Enligt beslut om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

(Kf 2022-11-22 § 126) ska kommunstyrelsen inrätta ett kultur, fritids- och 

näringslivsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Ur utskottet ska en 

ordförande och vice ordförande utses. 

 

Under överläggningen i kommunstyrelsen nomineras ledamöter och 

ersättare till utskottet, representativt utifrån överenskommelse om mandat-

fördelning. 

 

Nominering till ersättare 

Lars Ralph (m) lämnar följande nominering till ersättare (utöver den 

överenskommelse om mandatfördelning som träffats): 
 

Jens Eliasson (l) utses till ersättare. 

 

Nomineringar till ordförande och vice ordförande 

Margoth Holmqvist (v) 

Britt-Inger Hedman (v) utses till ordförande. 
 

Ingrid Tagesdotter (v) 

Lars Forsgren (s) utses till vice ordförande. 
 

Leif Andersson (c) 

Sofi Lundberg Nilsson (c) utses till vice ordförande. 

 

Voteringsproposition 1 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser ersättare i kultur, fritids- och näringslivsutskottet. 

3. Varje ledamot ska skriva tre namn av de nominerade på röstsedeln.  

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

 

Efter det att rösterna räknats har elva (11) röster avgivits för Agneta 

Starefeldt, tio (10) röster för Liza Nilsson, nio (9) röster för Samuel 

Wigenstam och tre (3) röster för Jens Eliasson. 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 11 
 

 
 

 

Val av kultur, fritids- och 

näringslivsutskott för 

mandatperioden 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Löner 

. Berörda 

 

Ks § 6, forts. 

 

Voteringsproposition 2 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser vice ordförande i kultur, fritids- och näringslivsutskottet. 

3. Varje ledamot ska skriva ett namn på röstsedeln.  

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

 

Efter det att rösterna räknats har nio (9) röster avgivits för Lars Forsgren och 

två (2) röster för Sofi Lundberg Nilsson. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen utser nedanstående ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens kultur, fritids- och näringslivsutskott för 

mandatperioden 2023-2026: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Britt-Inger Hedman (v) Liza Nilsson (v) 

Lars Forsgren (s) Agneta Starefeldt (s) 

Sofi Lundberg Nilsson (c) Samuel Wigenstam (c) 
 

Ordförande: Britt-Inger Hedman (v) 
 

Vice ordförande: Lars Forsgren (s) 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 12 

Val av grund- och 

förskoleutskottet för 

mandatperioden 2023-2026 

Beslutet skickas till: 

. Löner 

. Berörda 

Ks § 7 Dnr 00221/2022 102 

Enligt beslut om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

(Kf 2022-11-22 § 126) ska kommunstyrelsen inrätta ett grund- och 

förskoleutskott med sju ledamöter och sju ersättare. Ur utskottet ska en 

ordförande och vice ordförande utses. 

Under överläggningen i kommunstyrelsen nomineras ledamöter och 

ersättare till utskottet, representativt utifrån överenskommelse om mandat-

fördelning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen utser nedanstående ledamöter och ersättare till

kommunstyrelsens grund- och förskoleutskott för mandatperioden

2023-2026:

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Kristoffer Vesterberg (s) 

Jessica Eriksson (s) 

Eva Tåqvist Clausén (s) 

Anders Östervald (v) 

Sara Grandelius (v) 

Susanne Bergström (c) 

Peter Rydfjäll (sd) 

Marcus Lundberg (s) 

Gunilla Bäckström (s) 

Joakim Lundberg (s) 

Ida Nilsson (v) 

Britt-Inger Hedman (v) 

Patrik Åman (c) 

Per Ågren (sd) 

Ordförande: Kristoffer Vesterberg (s) 

Vice ordförande: Anders Östervald (v) 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 13 
 

 
 

 

Val av sociala utskottet för 

mandatperioden 

2023-2026 

 

 

Ks § 8 Dnr 00221/2022 102 

 

Enligt beslut om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

(Kf 2022-11-22 § 126) ska kommunstyrelsen inrätta sociala utskottet med 

sju ledamöter och sju ersättare. Ur utskottet ska en ordförande och vice 

ordförande utses. 

 

Under överläggningen i kommunstyrelsen nomineras ledamöter, ersättare 

och ordförande till utskottet, representativt utifrån överenskommelse om 

mandatfördelning. 

 

Nominering till ersättare 

Lars Ralph (m) lämnar följande nominering till ersättare (utöver den 

överenskommelse om mandatfördelning som träffats): 
 

Jens Eliasson (l) utses till ersättare. 

 

Nomineringar till vice ordförande 

Marcus Lundberg (s) 

Göte Renberg (s) utses till vice ordförande. 
 

Leif Andersson (c) 

Ann-Karin Sörmo (c) utses till vice ordförande. 

 

Voteringsproposition 1 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser ersättare i sociala utskottet. 

3. Varje ledamot ska skriva sju namn av de nominerade på röstsedeln.  

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

 

Efter det att rösterna räknats har tio (10) röster avgivits vardera för Lena 

Karlsson, Susanne Lindberg, Barbro Öhman, Anja Utsi, Liza Nilsson och 

Patrik Åman. Fem (5) röster har avgivits vardera för Per Ågren och Jens 

Eliasson. En röst är ogiltig. 
 

Då Per Ågren och Jens Eliasson har erhållit lika antal röster, sker avgörandet 

genom lottning. Efter det att lottningsförfarandet slutförts konstaterar 

ordföranden att Per Ågren utsetts som ersättare i sociala utskottet. 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 14 
 

 
 

Val av sociala utskottet för 

mandatperioden 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Löner 

. Berörda 

 

Ks § 8, forts. 

 

Voteringsproposition 2 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser vice ordförande i sociala utskottet. 

3. Varje ledamot ska skriva ett namn av de nominerade på röstsedeln.  

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

 

Efter det att rösterna räknats har nio (9) röster avgivits för Göte Renberg 

och två (2) röster för Ann-Karin Sörmo.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen utser nedanstående ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens sociala utskott för mandatperioden 2023-2026: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Ingrid Tagesdotter (v) Anja Utsi (v) 

Göte Renberg (s) Lena Karlsson (s) 

Agneta Starefeldt (s) Barbro Öhman (s) 

Johnny Bäckström (s) Susanne Lindberg (s) 

Margoth Holmqvist (v) Liza Nilsson (v) 

Ann-Karin Sörmo (c) Patrik Åman (c) 

Peter Rydfjäll (sd) Per Ågren (sd) 
 

Ordförande: Ingrid Tagesdotter (v) 
 

Vice ordförande: Göte Renberg (s) 

_____ 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 15 
 

 
 

 

Val av kommunstyrelse-

representanter i samiska 

rådet mandatperioden 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Löner 

. Berörda 

 

Ks § 9 Dnr 00221/2022 102 

 

Kommunstyrelsen har att förrätta val av två ordinarie representanter samt en 

ersättare i samiska rådet mandatperioden 2023-2026. 

 

Nomineringar 

 

Martin Nilsson (c) 

Lars Ralph (m) utses till ordinarie representant. 

 

Marcus Lundberg (s) 

Göte Renberg (s) och utses till ordinarie representant. 

 

Ingrid Tagesdotter (v) 

Margoth Holmqvist (v) utses till ordinarie representant. 

Britt-Inger Hedman utses till ersättare. 

 

Proposition 

En nominering har lämnats för uppdraget som ersättare i samiska rådet. 

Ordföranden ställer nomineringen under proposition varefter han förklarar 

att kommunstyrelsen beslutat utse Britt-Inger Hedman som ersättare. 

 

Voteringsproposition 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser två ordinarie representanter i samiska rådet. 

3. Varje ledamot ska skriva två namn av de nominerade på röstsedeln.  

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

 

Efter det att rösterna räknats har tio (10) röster avgivits för vardera Göte 

Renberg och Margoth Holmqvist. Två (2) röster har avgivits för Lars Ralph. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Göte Renberg (s) och Margoth Holmqvist (v) utses som ordinarie 

representanter i samiska språket för mandatperioden 2023-2026. 

2. Britt-Inger Hedman (v) utses till ersättare. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 16 
 

 
 

 

Val av representanter till 

Gallejaur förvaltningsråd 

 

 

 

 

Ks § 10 Dnr 00221/2022 102 

 

Byn Gallejaurs marker ägs av privatpersoner och av stiftelsen systrarna 

Karlsson. Stiftelsen bildades genom donation efter Ebba Karlsson, 

Gallejaur. Den publika delen drivs av Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening 

som erbjuder möjlighet till guidning. Föreningen driver även café och 

restaurang under sommaren. 

 

Stiftelsens ändamål är att bevara helhetsmiljön på fastigheten Gallejaur 2:3 

till den del som ingår i det kultur- och naturreservat som bildats för 

ändamålet. Målsättningen är att bevara och vårda mark, byggnader och 

lösöre så att det kulturhistoriska arvet kvarstår för framtida generationer. 

 

Det nätverk som verkat för kulturmiljön i Gallejaur övergår till att bli ett 

förvaltningsråd. Förvaltningsrådet ska bestå av representanter från 

Länsstyrelsen, Norrbottens Museum, föreningen Gallijar-Järvlia, stiftelsen 

systrarna Karlsson samt Arvidsjaurs kommun. Positivt är om de som väljs 

har någon kunskap inom turism, näringsliv, kultur och fritid. 

 

Kommunstyrelsen har att förrätta val av en ordinarie ledamot och en 

ersättare i Gallejaur förvaltningsråd mandatperioden 2023-2026. 

 

Nomineringar 

 

Margoth Holmqvist (v) 

Britt-Inger Hedman utses som ordinarie representant. 

 

Leif Andersson (c) 

Kristina Bäckström utses som ordinarie representant. 

Den av de nominerade som erhåller minst antal röster nomineras till 

ersättare. 

 

Voteringsproposition 

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes av 

kommunstyrelsen: 

1. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning. 

2. Valet avser ordinarie representant i Gallejaur förvaltningsråd. 

3. Varje ledamot ska skriva ett namn av de nominerade på röstsedeln. 

    Avsteg från detta innebär att rösten är ogiltig. 

4. Den som erhåller minst antal röster utses till ersättare. 
 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av representanter till 

Gallejaur förvaltningsråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Gallejaur förvaltningsråd 

. Övriga berörda 

 

Ks § 10, forts 

 

Efter det att rösterna räknats har åtta (8) röster avgivits för Britt-Inger 

Hedman och två (2) röster för Kristina Bäckström. En röst är blank. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.  Britt-Inger Hedman (v) utses som ordinarie representant i Gallejaur 

förvaltningsråd för mandatperioden 2023-2026. 

2.  Kristina Bäckström (c) utses till ersättare. 
______ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 18 

Val av ordförande och vice 

ordförande i hälso- och 

trygghetsrådet mandat-

perioden 2023-2026 

Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Ks § 11 Dnr 00221/2022 102 

Enligt dokumentet "Organisation för folkhälsoarbetet i Arvidsjaurs 

kommun" som kommunstyrelsen antog 2017-05-09 § 166, ska 

kommunstyrelsen utse två representanter i hälso- och trygghetsrådet för 

mandatperioden, tillika ordförande och vice ordförande. 

Nomineringar 

Marcus Lundberg (s) 

Lars Forsgren utses till ordförande. 

Margoth Holmqvist (v) 

Ingrid Tagesdotter utses till vice ordförande. 

Proposition 

Ordföranden ställer nomineringarna under proposition, varefter han 

förklarar att kommunstyrelsen har utsett Lars Forsgren till ordförande och 

Ingrid Tagesdotter till vice ordförande i hälso- och trygghetsrådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lars Forsgren (s) utses som ordförande i hälso- och trygghetsrådet

mandatperioden 2023-2026.

2. Ingrid Tagesdotter (v) utses som vice ordförande.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 19 

Nomineringar till 

Norrbottens kommuner 

Ks § 12 Dnr 00221/2022 102 

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av 

länets 14 kommuner. Grunduppdraget är att i nära samarbete med 

medlemmarna, organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog 

och kunskapsutveckling. 

Norrbottens Kommuner är organiserat med 

 ett förbundsfullmäktige som styrs av kommunernas ombud

 en styrelse

 beredningar, utskott och regionala samverkansorgan

Norrbottens Kommuner ger kommunerna möjlighet att nominera till 

beredningar, utskott och övriga uppdrag. 

Nomineringar 

Marcus Lundberg (s) 

Ingrid Tagesdotter nomineras till ordinarie ledamot i socialberedningen. 

Lars Ralph (m) 
Jens Eliasson nomineras till ordinarie ledamot i socialberedningen. 

Per Ågren (sd) 
Lars Ralph nomineras till ordinarie ledamot i Nordkalottrådet och ordinarie 

ledamot i Teknikens hus. 

Ingrid Tagesdotter (v) 

Kristoffer Vesterberg nomineras till ordinarie ledamot i barn- och 

utbildningsberedningen. 

Proposition 

Ordföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad 

proposition klargör ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

nomineringarna. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Nomineringar till 

Norrbottens kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Norrbottens Kommuner 

. Övriga berörda 

 

Ks § 12, forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Arvidsjaurs kommun lämnar följande nomineringar: 
 

Socialberedningen 

Ingrid Tagesdotter, ordinarie ledamot 

Jens Eliasson, ordinarie ledamot 
 

Barn- och utbildningsberedningen 

Kristoffer Vesterberg, ordinarie ledamot 
 

Nordkalottrådet 

Lars Ralph, ordinarie ledamot 
 

Teknikens Hus 

Lars Ralph, ordinarie ledamot 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Norrbottens Kommuner 

 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesplan 2023 

- Kommunstyrelsen med 

utskott 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Ks § 13 Dnr 00273/2022 006 

 

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2023. 

 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-

tider samt nödvändiga administrationstider. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2023 antas. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2022-12-13 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2023-01-10 § 13. 
 

 

 

 

 
  

Kommunfullmäktige  

 

 Kommunstyrelsen 

10 januari 

Arbetsutskott 13/12 2022 

 

28 februari  Kommunstyrelsen 

14 februari 

Allmänna utskottet 24/1 

Grund- och förskoleutskottet 24/1 (kl 17.30-20.00) 

Sociala utskottet 25/1 (kl 17.30-20.00) 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 26/1(kl 17.30-20.00) 

Sociala utskottet 2/2 

Grund- och förskoleutskottet 8/2 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 9/2 

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen 

7 mars 

Ks behandlar detaljbudget för utskotten 

  Kommunstyrelsen 

28 mars 

Sociala utskottet 9/3 

Allmänna utskottet 14/3 

25 april   Budgetkickoff 21/3 

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen 

9 maj 

 

Allmänna utskottet 18/4 

 

19 juni  Kommunstyrelsen  

1 juni 

Grund- och förskoleutskottet 19/4 (budget) 

Sociala utskottet 4/5 (budget) 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 11/5 (budget) 

Allmänna utskottet 23/5 (budget+vanligt) 

 

  Kommunstyrelsen 

12 september 

Allmänna utskottet 29/8 

Kommunfullmäktige 

31 oktober 

 Kommunstyrelsen 

17 oktober  

Grund- och förskoleutskottet 27/9 (delårs) 

Sociala utskottet 28/9 (delårs) 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 28/9 (delårs) 

Allmänna utskottet 3/10 (delårs) 

 

Kommunfullmäktige 

28 november 

 Kommunstyrelsen 

14 november 

 

Allmänna utskottet24/10 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 26/10 

 
   Grund- och förskoleutskottet 22/11 

Sociala utskottet 23/11 

Allmänna utskottet 12/12 

Kultur-, fritid och näringslivsutskottet 14/12 

 

 

Kommunstyrelsen Klockan 08.00 

Allmänna utskottet  Klockan 08.00 

Sociala utskottet Klockan 13.00 

Kultur, fritids- och näringslivsutskottet Klockan 13.00 

Grund- och förskoleutskottet Klockan 08.15 

 

* Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen. 

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

utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde. 

 

  

Sammanträdesplan år 2023 
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Förordnande att fatta beslut 

enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av 

unga (LVU) och lagen om 

vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Ks § 14 Dnr 00289/2022 002 
 

Kompletterande beslutanderätt 

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns 

behov av att snabbt fatta beslut. Detta behov är tillgodosett genom att 

kommunstyrelsens ordförande, enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

har en direkt angiven rätt att fatta beslut. Exempel på sådan beslutanderätt är 

omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Nämnden har dock 

möjlighet att förordna annan ledamot/andra ledamöter att fatta motsvarande 

beslut, så kallad kompletterande beslutanderätt. 

 

Kompletterande beslutanderätt kan endast tillämpas i följande typer av 

ärenden: 

• beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § och 6 a § LVU 

• beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden, 11 § 1 st. LVU 

• beslut om att den unge under vårdtiden får vistas i eget hem, 11 § 2 st. 

LVU 

• beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 

• beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM 

 

Förordnande att begära biträde av polismyndigheten 

För att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU kan 

behov av biträde av Polismyndigheten uppstå. Enligt 43 § 2 st. LVU kan 

socialnämnden eller någon ledamot/andra ledamöter som kommunstyrelsen 

förordnat begära biträde av Polismyndigheten. Enligt 45 § 2 p LVM kan 

biträde begäras för att föra den som ska beredas vård eller som är 

omedelbart omhändertagen till LVM-hem eller sjukhus. 

 

Det är lämpligt att ordföranden och vice ordföranden i sociala utskottet ges 

rätt att fatta ovannämnda beslut. För att minska sårbarheten och garantera att 

någon beslutsfattare alltid är tillgänglig bör ytterligare en ledamot i sociala 

utskottet ges motsvarande beslutanderätt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ingrid Tagesdotter, Margoth Holmqvist och Göte Renberg förordnas att 

fatta beslut enligt 6 §, 6 a §, 11 § 1 och 2 st., 27 § och 43 § 2 st. LVU 

samt enligt 13 § och 45 § 2 p LVM. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Delegering av 

beslutanderätt - 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Ks § 15 Dnr 00005/2023 002 

 

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

bestämmelser som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i 

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

 

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. 

Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften: 
 

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

omfattande behandlingar av ärenden av betydelse och principiell natur. 

-  Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att 

beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

 

Besluten har samma rättsverkan som styrelsens egna beslut. Beslutet kan 

överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

 

Ärenden som delegerats kan hänskjutas till styrelsen om styrelsen eller 

delegaten finner det befogat på grund av ärendets karaktär. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 

2.  Kommunstyrelsens tidigare beslut upphör att gälla. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2023-01-10 24 

Revidering av
Mål- och resursplan 2023 

och framåt – Hela 

kommunen 

Ks § 16 Dnr 0087/2022 042 

Kommunfullmäktige antog 2022-12-12 § 140 mål- och resursplan 2023 och 

framåt för hela kommunen. 

I mål- och resursplan 2023–2025 har driftbudget och investeringsbudget 

fastslagits för kommunstyrelsens utskott. Beslutet innebär att 

kommunstyrelsen inte har möjlighet att omfördela pengar mellan utskotten 

utan beslut från kommunfullmäktige. 

Kommunchefen har föreslagit en ändring i mål- och resursplanen 2023 och 

framåt vad gäller kommunstyrelsens driftbudget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Mål- och resursplan 2023 och framåt revideras i enlighet med förslag.

2. Revideringen tillförs kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 140.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande
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Internbudget 2023 

-Kommunstyrelsens 

verksamheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Berörda verksamhetschefer 

. Berörda utskott 

 

Ks § 17 Dnr 00060/2022 042 

 

Kommunfullmäktige har 2022-12-12 § 140 fastställt driftbudgetram för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

 

Förslag till internbudget 2023 för kommunstyrelsens verksamheter har 

upprättats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsens utskott ska inledningsvis arbeta med följande 

budgetramar:  
 

 Budget 2023 

Kommunstyrelsen 6 749 

Allmänna utskottet med gymnasiet 116 036 

Grund- och förskoleutskottet 136 122 

Sociala utskottet 202 169 

Kultur, fritids- och näringslivsutskottet 24 894 

Samiska rådet 109 

Summa kommunstyrelsen 486 079 

 

2. Respektive utskott ska till kommunstyrelsens sammanträde  

2023-03-07 återkomma med förslag till detaljbudget.  

_____ 
 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 26 
 

 
 

 

Interkommunala avgifter 

för år 2023  

- Gymnasieskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 
 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Gymnasiechef 

. Rektor Sandbackaskolan 

. Sandbacka exp 

. Ekonomi 

 

Ks § 18 Dnr 00269/2022 605 

 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om interkommunal 

ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna kommunala 

skolan. 

 

När en folkbokförd elev läser ett gymnasieprogram hos en annan kommunal 

huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade 

självkostnader (interkommunal ersättning). 

 

För elev som läser ett gymnasieprogram hos en fristående huvudman som 

inte hemkommunen erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt 

Skolverkets riksprislista. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 § 242 om interkommunala avgifter 

för gymnasieskolan, förutom för Flygteknikutbildningen eftersom 

Skolindex för år 2023 inte hade fastställts när beslutet fattades. 

 

Regeringen föreskriver följande: Skolindex enligt förordningen om 

skolindex (1993:167) ska för år 2023 vara 1,0370. 

Detta innebär att Flygtekniksutbildningens interkommunala terminsavgifter 

för gymnasieskolan år 2023 uppräknas till 122 868 kr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Interkommunala avgifter år 2023 för Sandbackaskolan fastställs i 

enlighet med bilaga. 

2. Tidigare beslut 2022-11-30 § 242, bilaga 1, upphör att gälla. 

_____ 
 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2023-01-10 § 18. 

 

 

 

 

 
 

 

Interkommunala terminsavgifter 

för gymnasieskolan år 2023 
 

 

 

 

Program Kr/termin 

  

 

Barn- och fritidsprogrammet 63 678 

Ekonomiskt program 62 891 

Ekonomiskt program, NIU 83 544 

Flygteknikutbildningen 122 868 

Fordonsprogrammet, åk 1 93 833 

Fordonsprogrammet, personbil, åk 2-3 93 833 

Fordonsprogrammet, transport, åk 2-3 122 239 

Naturvetenskapliga programmet 63 092 

Naturvetenskapliga programmet, NIU 83 739 

Samhällsvetenskapliga programmet 62 891 

Samhällsvetenskapliga programmet, NIU 83 544 

IM – språkintroduktion och individuellt alternativ 62 891 

 

 

 
 

Vuxenutbildning 
Enstaka kurser debiteras enligt avgift för 

motsvarande program. 

 

Gymnasiegemensamma ämnen som läses 153-157 kr/poäng 

inom vuxenutbildningen 
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Redovisning av statsbidrag 

för att stärka näringslivet i 

glesbygd (s.k. 1,76 pengar) 

 

Ks § 19 Dnr 00001/2023 101 

  Dnr 00134/2022 002 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 108 att bevilja näringslivsstrateg 

delegation att fördela statsbidraget för att stärka näringslivet i glesbygd, de 

s.k. 1,76 pengarna. Redovisning av verksamheten inom näringslivsenheten 

och hur statsbidraget använts i verksamheten ska ske minst en gång per 

kvartal. 

 

Näringslivsstrateg Anne Enoksson har inlämnat en sammanställning över 

projekten. 

 

Tre av projekten Flytta hit, Destinationsutveckling och Attraktionskraft 

Arvidsjaur som bedrivs i egen regi har pågått sedan några år tillbaka men då 

de varit framgångsrika har de förlängts till och med 2024-12-31. 

 

Det fjärde projektet, Hållbara Transporter, är alldeles nytt och startar upp i 

januari 2023 och pågår t.o.m. 2024-01-14.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2023-01-10 § 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Översikt 1,76 medlen 2022-2024 (uppdaterad 2022-12-27)

Beslutade insatser Proj nr Projekttid § i kommunen 2022 2023 2024 Totalt Internt projekt

Nyföretagarcentrum 4601 2022-00011 AuD § 3 2022-01-18  110 000 kr 110 000 kr 110 000 kr 330 000 kr Nej

Art ClubCard 4603 2022-00133 Aud § 40 2022-05-24  200 000 kr 0 kr 0 kr 200 000 kr Nej

Leader Lappland 2023-2029 4604 2021-00162 ks § 157 2022-09-20 0 kr 146 732 kr 146 732 kr 293 464 kr Nej

Hållbara Investeringar - Invest In Norrbotten 4605 2022-00182  ks § 158 2022-09-20 0 kr 150 000 kr 0 kr 150 000 kr Nej

Flytta Hit 4657 0 kr 850 000 kr 850 000 kr 1 700 000 kr Ja

Attraktionskraft Arvidsjaur 4617 0 kr 250 000 kr 250 000 kr 500 000 kr Ja

Destinationsutveckling 4655 0 kr 250 000 kr 250 000 kr 500 000 kr Ja

Hållbara Transporter ? 0 kr 255 000 kr 0 kr 255 000 kr Ja

Summa 310 000 kr 2 011 732 kr 1 606 732 kr 3 928 464 kr

Finansiering från Tillväxtverket (1,76 medel) 1 760 000 kr 1 760 000 kr 1 760 000 kr 5 280 000 kr OBS! Använd objekt 076!!!

Planerade insatser (ej beslutade)

0 kr

Kvar av finansieringen om samtliga beslutade och planerade insatser genomförs 1 351 536 kr

* Beslut i KSAU avseende 1,76 pengarna 

Aud § 39 2018-05-23

1. Arvidsjaurs kommun ska rekvirera av regeringen anslagna pengar till

”Särskilt statsbidrag till kommuner i stödområde A”.

2. Om pengar beviljas, ska pengarna avsättas till att stärka näringslivet

under åren 2022-2024.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om fördelning av

pengarna.



Närvaro- och voteringslista 1(2) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-2026 

 

Sammanträde: 2023-01-10 

 
 

Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Lars Forsgren (s) 1          

Marcus Lundberg (s) 1          

Lena Karlsson (s) 1          

Gunilla Bäckström (s) 1          

Göte Renberg (s) 1          

Margoth Holmqvist (v) 1          

Ingrid Tagesdotter (v) 1          

Leif Andersson (c) 1          

Martin Nilsson (c) 1          

Per Ågren (sd) 1          

Lars Ralph (m) 1          
 

SUMMA 11          

 

  



Närvaro- och voteringslista 2(2) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-2026 

 

Sammanträde: 2023-01-10 
 

 

Ersättare: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Agneta Starefeldt (s)           

Kristoffer Vesterberg (s)           

Johnny Bäckström (s)           

Kristina Taimi (s)           

Joakim Lundberg (s)           

Eva Tåqvist Clausén (s)           

Jessica Eriksson (s)           

Björn Lundberg (s)           

Susanne Lindberg (s)           

Barbro Öhman (s)           

Anders Östervald (v)           

Britt-Inger Hedman (v)           

Linus Laestander (v)           

Ida Nilsson (v)           

Sara Grandelius (v)           

Liza Nilsson (v)           

Anja Utsi (v)           

Susanne Bergström (c)           

Sofi Lundberg Nilsson (c)           

Patrik Åman (c)           

Ann-Karin Sörmo (c)           

Gunnar Wigenstam (c)           

Samuel Wigenstam (c)           

Peter Rydfjäll (sd)           

Freja Saverstam (-)           

Linus Åman (sd)           

Jens Otto Andersson (sd)           

Jens Eliasson (l)           

Josephine Neander (l)           

Marius Helland Vassbotn (m)           
 

SUMMA           
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