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Ärenden: 
 

1. Medborgarceremoni 

2. Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetet 25 år i kommunens tjänst 

3. Sammanträdets öppnande 

4. Upprop 

5. Val av justerare samt tid och plats för justering 

6. Delgivningar 

7. Interpellationer 

8. Frågor 

9. Motioner 

10. Medborgarförslag 

11. Avsteg från regler för bygdemedel 

12. Revidering av text i mål- och resursplan 2018-2020 för socialnämnden 

13. Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om utökad budget med anledning av kända 

verksamhetsförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 

14. Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om underskottstäckning av budget för år 2018 

inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

15. Mål- och resursplan 2018-2020 – Hela kommunen 

16. Utdebitering av kommunalskatt år 2018 

17. Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22 

18. Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 

19. Motion – Kommunalt ekonomiskt stöd till studieförbund med personal och kontor i 

kommunen 

  

Kommunfullmäktige 

kallas till sammanträde 

Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 

Tid: Tisdag 28 november kl. 13.00 

 

Allmänheten är välkommen att närvara. 

 

Mål- och resursplan för 2018-2020 finns att hämta i 

kommunalhusets reception samt på www.arvidsjaur.se. 
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20. Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018-2022 

21. Sammanträdesplan 2018 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott 

22. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2018 

23. Val av ersättare i socialnämnden 

24. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

25. Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

26. Val av ersättare i Mål- och demokratiberedningen 

27. Val av ersättare i kommunstyrelsen 

28. Val av ersättare i styrelsen för Arvidsjaur Kommunföretag AB 
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Peter Rydfjäll 

Ordförande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

 

Kf §  

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

 

Kf §  

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 

 

* Beslut – Bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs 

kommun, Norrbottens län 

- Bergsstaten 

 

* Röstsammanräkning – Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

- Länsstyrelsen Norrbotten 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Interpellationer/Frågor 

 

Kf §  

Ingen interpellation eller fråga har i skrivande stund inlämnats. 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Motioner 

 

Kf §  

Ingen motion har i skrivande stund inlämnats. 

 

Under punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna motioner. 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag 

 

Kf §  

Inget medborgarförslag har i skrivande stund inlämnats. 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Avsteg från regler för 

bygdemedel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 265 Dnr 00277/2017 008 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07 § 265 att bevilja medfinansiering 

till ett projekt för utveckling genom samverkan. Initiativtagare är 

Arvidsjaurgruppen, en grupp lokala näringsidkare. Målsättningen är att 

stärka attraktionskraften i kommunen som helhet genom att företag och 

organisationer samverkar med varandra. 

 

Ett antal olika partners har sagt sig villiga att vara med och medfinansiera 

projektet. Gruppen har ansökt om att få ta del av de bygdemedel för 

tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen 

kommunen förfogar över. Detta för att tillsammans med andra potentiella 

finansiärer bygga ett projekt kring dessa idéer. Beslutet innebär således ett 

avsteg från kommunens egna riktlinjer för användning av bygdemedel. 

Enligt kontakter med Länsstyrelsen är detta fullt möjligt men kräver ett 

formellt politiskt beslut. 
 

Medfinansieringen innebär 100 000 kr för förprojekt, samt reservation av 

200 000 kr för medfinansiering av ett senare huvudprojekt om minst två år, 

totalt 300 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. För medfinansieringen görs tillfälligt avsteg från kommunens regler om 

ansökan ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) avseende den 

geografiska omfattningen. 

 
________ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ann Engberg 

Utdragsbestyrkande 

  



Handläggare 
Ann Engberg 

Direktval 

0960 — 155 08 

Arvidsjaurs kommun 
firviesfrivrien kommuvdna 

Ansökan om medfinansiering ur bygdemedel, Aryidsjaursgruppen 2017 

Datum 

2017-11-01 

Dnrz 	
2i) 

Arviasjaurs 
Kommuns 

2017 - 11- 0 1 

En grupp lokala näringsidkare i Arvidsjaur har under hösten startat ett initiativ för 
utveckling-genom samverkan. Kommunens företrädare -harefterhannjudits -in-att-
delta i samtalen. Målsättningen med initiativet är stärkt attraktionskraft i kommunen 
som helhet genom att bjuda in företag och organisationer i hela kommunen till en 
större samverkan med varandra. 

Ansatsen är unik eftersom initiativet kommer från företagarna själva och innefattar 
en inbjudan till andra organisationer att delta över såväl geografiska- som bransch-
och organisationsgränser. Näringsidkare och föreningar verksamma på samhället, i 
byar såväl som på landsbygden kommer att bjudas in. Tanken är att arbetet ska 
generera möjlighet till fler och bättre affärer i befintliga eller potentiella företag 
samt att andra organisationer och föreningar ska få möjlighet att delta i samverkan i 
den mån de önskar. 

För att hantera den här typen av arbete med en mängd olika partners har därför 
Arvidsjaursgruppen bett kommunen om hjälp i form av resurser för att kunna driva 
frågan frammåt. Gruppen ansöker därför, genom undertecknad, om att få ta del av 
de bygdemedel för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma 
intressen kommunen förfogar över. Detta för att tillsammans med andra potentiella 
finansiärer bygga ett proj ekt kring dessa id&r. Beslutet innebär således ett avsteg 
från kommunens egna riktlinjer för användning av bygdernedel. Enligt kontakter 
med Länsstyrelsen är detta fullt möjligt men kräver ett formellt beslut från 
kommunstyrelsen. Detta är anledningen till att frågan ställd direkt till nämnden. 

Ett sådant projekt passar väl in i såväl lokala som regionala planer och 
utvecklingsstrategier. Inte minst viktigt är att ett lyckat projekt där näringsliv, övrigt 
föreningsliv och den offentliga sektorn arbetar tillsammans mot en gemensamt 
målbild kan ha oanad effekt på företagsklimatet i kommunen. Arvidsjaursgruppen 
har också bett kommunen att vara proj ektägare. En organisatoriskt naturlig 
placering är Näringslivsenheten, något som näringslivschefen ställer sig positiv till. 
Landsbygdsutvecklaren anser att satsningen är positiv även ur ett landsbygds-
perspektiv eftersom organisationer i hela kommunen kommer att bjudas in. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax  . 	 E-post 	 Plusgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 
	

kommunriParvidsjaur.se 	 600 68-4 



ARVIDSJAURS KOMMUN 

Årviesftivrien kommuwIna 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdaturn Blad 

Kommunstyrelsen 
	

2017-11-07 	 347 

Ks § 265 Dnr 00277/2017 	 008 

Medfinansiering ur 	En grupp lokala näringsidkare i Arvidsjaur har under hösten startat ett 
bygdemedel 	 initiativ för utveckling genom samverkan. Kommunens företrädare har efter 
- Arvidsjaursgruppen 	hand bjudits in att delta i samtalen. Målsättningen med initiativet är stärkt 

attraktionskraft i kommunen som helhet genom att bjuda in företag och 
organisationer i hela kommunen till en stölTe samverkan med varandra. 

Ansatsen är unik eftersom initiativet kommer från företagarna själva och 
innefattar en inbjudan till andra organisationer att delta över såväl 
geografiska- som bransch- och organisationsgränser. Näringsidkare och 
föreningar verksamma på samhället, i byar såväl som på landsbygden 
kommer att bjudas in. Tanken är att arbetet ska generera möjlighet till fler 
och bättre affårer i befintliga eller potentiella företag samt att andra 
organisationer och föreningar ska få möjlighet att delta i samverkan i den 
mån de önskar. 

För att hantera den här typen av arbete med en mängd olika partners har 
därför Arvidsjaurgruppen bett kommunen om hjälp i form av resurser för att 
kunna driva frågan framåt. Gruppen ansöker därför om att få ta del av de 
bygdemedel för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och 
gemensamma intressen kommunen förfogar över. Detta för att tillsammans 
med andra potentiella finansiärer bygga ett projekt kring dessa id&r. 
Beslutet innebär således ett avsteg från kommunens egna riktlinjer för 
användning av bygdemedel. Enligt kontakter med Länsstyrelsen är detta 
fullt möjligt men kräver ett formellt beslut från kommunstyrelsen. 

Medfinansieringen innebär 100 000 kr för förprojektet, samt reservation av 
200 000 kr för medfinansiering av ett senare huvudprojekt om minst två år. 

Beslutet skickas till: 
•Ann Engberg 
•Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medfinansiering till ett förprojekt beviljas med 100 000 kronor. 
2. 200 000 kronor reserveras för medfinansiering av ett senare 

huvudprojekt med en projektlängd om minst två år. 
3. Pengarna tas från vattenregleringsmedel för tillväxtbefrämjande 

aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen. 

4. För medfinansieringen görs tillfälligt avsteg från kommunens regler om 
ansökan ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) avseende den 
geografiska omfattningen. 

5. Fortlöpande åtelTapportering av projektets utveckling ska lämnas till 
arbetsutskottet. 

Jus, erandes sign ,  

J -1) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann Engberg 

Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering



Planen är att söka medel även från andra vanligt förekommande projektfinansiärer 
för ett initialt förprojekt under ett år med start tidigt 2018. Målsättningen är att 
sedan ansöka om ett större huvudprojekt med mer konkret innehåll. Tidiga 
kontakter med dessa parter har varit mycket positiva. Tiden för att bygga en 
ansökan och lämna in för dem att ta ställing till är dock mycket begränsad; cirka två 
veckor från dagens datum. 

Ett positivt besked från Arvidsjaurs kommun angående medfinansiering i form av 
	bygdemedel är naturligtvis avgörande för hur de andra parterna kommer 	att bedöma 
saken. 

Förslag till beslut: 

Bevilja medfinansiering i ovan nämnda projekt med 100 000 SEK för förprojektet, 
samt reservera 200 000 för medfinansiering av ett senare huvudprojekt om minst två 
år. Medlen tas från Arvidsjaurs vattenregleringsmedel för tillväxtbefrämjande 
aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen. Beslutet innebär således ett 
enstaka avsteg från kommunens egna riktlinjer för användning av bygdemedel. 

Delegera beslutsfattande i fråga om det fårdiga förprojektet till Kommunstyrelsens 
Ordförande Lotta Åman. 

(Åk 
Ann Engberg 
Näringslivsutvecijlare, ArJidsjaurs kommun 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-07 6 

12 

Revidering av text i mål- 

och resursplan 2018-2020 

för socialnämnden 

Beslutet skickas till: 

. Socialnämnden 

Ks § 269 Dnr 00124/2017 041 

Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 

resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). 

Investeringsbudget för 2018-2020 har vid ovanstående tidpunkt fastställts. 

Texten i socialnämndens mål och resursplan för 2018-2020 har reviderats 

utifrån nu kända verksamhetsförändringar och har bäring på nämndens 

budget. 

Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 60 att reviderad text i 

socialnämndens mål- och resursplan för 2018-2020 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revidering av text i mål- och resursplan 2018-2020 avseende

socialnämnden godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Sn § 60 2017-09-25 

Utdragsbestyrkande



Socialnärunden 	 2017-09-25 

Sn § 60 

	 1:711 	 un 	1  

Korn-rnunstyrsen 

2017 -10- 09 

Dnr  VAN 9  `0 (// 
Dnr 00090/2017 	 041 

ARVIDSJAURS KOMMUN 

Ärviesjavrien konunavdna 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Revidering av text i mål-
och resursplan 2018-2020 
för socialnämnden 

Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). 
Investeringsbudget för 2018-2020 har vid ovanstående tidpunkt fastställts. 

Texten i socialnämndens mål och resursplan för 2018-2020 har reviderats 
utifiln nu kända verksamhetsförändringar. 

Socialnämndens beslut 

1. 	Reviderad text i socialnämndens mål- och resursplan för 2018-2020 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Justenindes sign Besi utsu nderlag 

SnB 2017-09-1 I 

Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering



Reviderad 	och resurs Dlan 2018 - socialnämnde 

Verksamhetside 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så an de 
förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: 

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• lag med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso -och sjukvård som överlåtits genom avtal med Region 

Norrbotten 
• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktionshindrade samt 
Individ - och farniljeomsorg 

Utvecklingstendenser 2017 -2019 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Under lanerin•s serioden 
behöver v kartla• a verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån ekonomis 
och sersonellaresurse . På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra tidiga, förebyggande insatser. 
Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet. 

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer, fem sersonal•rus ser samt tre biståndshancllä: • are finns 
ens olika delar sanix även samverkan med primärvårde 

Vi anpassar kontinuer 	sersonalbehove 
en i centmlorten ses över Behov av nattillsyn 

ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. 

Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta , 
med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. 

Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården får utökat 
ansvar och tiden innan betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska kunna vård lanera under mellanda ar och 
storhelger. higatookiolizzaiprobia Ft1.1 itge ktLI) ath 	 ZujAW3t, 	kikei Welist 

För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende har vi ökat antalet korttidsplatser, från 
2017 finns 15 platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att 
bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det. 

Hemsjukvården förväntas li 	-å un efär samma nivå som 	Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det 
ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi prövar 
IT-stöd inom den palliativa vården under 2017. Ifall det visar sig vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom 
hela hemsjukvården. 

Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden ses över i talgt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När 
boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016 om en 
ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och det ska 
finnas tillsäckligt med personal dygnet runt. 
Möjlighet till tekniska förbättrincrar och e-hälsa är nå•ot som vi arbetar med inom hela verksamheten 

nattills • ,inediarriera ärkostnadseffektivt och braförden enskilde, i så fall ska vi införa det 

Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmnlin av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat, liksom 
kostnaden för boende på annan ort. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra 
behov än idag. 

Braxen, f d Hälsocentralen. Samarbetet mellan äldreomso 

med ut angs tinkt i antalet insatstimmar för brukama. Gru. • inde 
ökar 	li  Hemtjänst rus Den i Glommersträsk är kvar, Moskosel har s ner. 

Vi undersöke 



Försäkrin:skassans om.rövriin.
e
ai innebär att kostnader inom Dersonli: assistans övervältras till kommunen. So 

exempel kan en brukare som haf t beslut om personlig assistans dygnet runt genom beslut från Försäkringskassan b 
fråntagen detta vid omprövnin . Vi lanerar för att kunna erb'uda andra lösnin ar, t ex ° on 	av tra. .husboend 
med ersonal d :net runt 
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och handläggares resurser räcker inte till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen och svårigheter att 
rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra 
verksamheter. 

et finns behov av att komma igång med verksamheten korttids/fritids som legat nere under flera år. Lokaler oc 
ersonal som arbetar kvällar, nätter och hel er behövs för att tillgodose behoven och verkställa beslut för den enskilde 

Inom Individ och famifeomsor:en ligger försöriningsstödet på något högre nivå än 2016. En av orsakerna 
inflyttning av nyanlända, både de som mottagits i kommunen och som inte är självförsörjande efter etableringsperiode 
, samt de som flyttar hit från andra kommuner.. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte mins 
viktigt för yngre vuxna. De som har försöriningsstöd står ofta mycket långt från arbetsmarknaden och många får avs 
på sina ansökningar om aktivitetsersättning från Försäkringskassan och blir därför kvar inom socialfänsten. V 
fortsätter arbetssättet som socialf änsten, resurscentrum och Arbetsförmedlin en är inne i 
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från 	och farniljeomsorgen med fler 
placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi har förstärkt familjestödet men 
utredningsresurserna inom barn och unga är fortfarande otillräckliga och vi u. Df er inte 1 :ens krav id Alternativ till 
dyra Dlacerin:ar är få och risken finns att de barn som får vänta far illa. För att klara det Auta behovet av sociono 
med utredningserfarenhet har vi anlitat bemanningsföretag då det visat sig omöjligt att rekrytera på vikariat och vakant 
tjänster. Vi fortsätter samarbeta med socionompro rammet i Umeå och under hösten 2017 har vi två elever som gör s' 
VFU verksamhetsförl•d utbildnin hos oss 

Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modem teknik En del i god sersonalpolitik är att 
arbeta förebt .ande tillsammans med Dersonalkontoret och A-hälsan. Chefer och hans 7::aremåste •es 
förutsättningar att leda och •lanera arbetet Vi har Droblem att rekrytera chefer och det kommer att bli ännu svårare 
under kommande planeringsperiod, vi fortsätter därför att se över det administrativa stödet till socialnämndens chefer 

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Antalet 65 - 74-åringar förväntas minska med 125 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
Under åren 2019 - 2021 samt 2032 - 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 75 respektive 57 
personer). 
75 - 84-åringarna förväntas öka med 74 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 - 2022 (med totalt 99 personer). Behov av flera 
trygghetslägenheter, hemtjänst , hemsjukvård 
Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 104 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2026 - 2032 (med totalt 63 personer). Behov av stora 
insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård och omsorgsboende, ca 20 % av åldersgruppen förväntas ha behov 
av insatser. 
Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer. 

Barn och unga 
• Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 19 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
• Under åren 2014 - 2022 förväntas antalet omväxlande öka och minska. 
• Under åren 2023 - 2034 förväntas antalet minskt under alla åren (med totalt 27 personer). 
• Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 36 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
• Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 - 2022 (med totalt 48 peisoner). 
• Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 16 personer under prognosperioden 2014 - 2034. 
• Antalet förväntas omväxlande öka och minska under perioden. 
• Under hela perioden förväntas antalet 0 - 18-åringar öka med 70 personer. 



Verksamhetsförändringar 2018 
Vilka verksamhetsförändrin. ar  som måste :öms är helt avhän:r., hur bes sarin- 
ska :enomföras. Socialnämndens förslag att göra orn Svalan och senare Rönnen till trygghetsbostäder med lägr 
bemanning som föfd, har fullmäkt .  e valt attinte enomföra, det innebär att b • • etramen.måste hö'as i förhållande 
föxsla et i ma.  

ama i den kommunala verksamheten 

annat, övers av bemanning som kan innebära vakanshållning av tjänster där det bedöms möjligt 
Alla verksamheter får kirma av bes arin ar i form av mådre kom • kontroll av inkö av livsmedel oc etensutvecklin 

En tvingande verksamhetsförändrlin är att vi skg kunna vårdplanera även under storhelger (när det blir mer än två 
helgdagar i följd) samt under mellandagar med start 2018. 

' 	farnirt'onå3 	 tift 	ansvar föt att motvetka s tlberoende från fan 2018 

Inom Avdelningen för furkionshindrade innebär Försäle -ingskassans omsrövnin:ar inom Personli assistans att 
verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras enskilda brukare kommer inte att ha tillgångtll s -  
personliga stöd som tidigare. Kostnaden för de som förlorar sin assistans hamnar helt så socialnämnden 
Socialnämnden planerar för nytt gruppboende i trapphusfo 
För att möta behovet av korttids/fritids för barn och unga planeras en verksamhet där vi bemannar ussd on av v° 
befintliga verksamheter samt h en tre- rumsr enhet för verksamheten 

• 
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Mål- och resursplan 2018 

och framåt 

- Begäran om utökad

budget med anledning av

kända verksamhetsföränd-

ringar inom social-

nämndens verksamhets-

område 2018

Ks § 270 Dnr 00124/2017 041 

Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 

resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). Definitiv 

driftsbudget ska antas av kommunfullmäktige vid novembersammanträdet 

2017. Investeringsbudget för 2018-2020 har fastställts 2017-06-20. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 har socialnämnden för år 

2018 en preliminär driftsbudget om 175 069 tkr. Med anledning av att de 

planerade besparingarna avseende nedläggning av boendeenheterna Svalan 

och Rönnen inte ska genomföras samt nu kända verksamhetsförändringar, 

finns behov att utöka nettoramen till 180 070 tkr. 

Ökningen av budgetramen uppgår till 5 001 tkr 

Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 61 att hos kommunfullmäktige 

begära nettobudget:  

med 180 070 tkr för socialnämnden år 2018 

med 181 072 tkr för socialnämnden år 2019 

med 182 072 tkr för socialnämnden år 2020 

Arbetsutskottet har 2017-11-01 upprättat förslag till beslut. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till socialnämndens förslag till ökning av nettobudget med 5 000 Tkr 

för 2018, med uppräkning för åren 2019-2020. 

Proposition 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bjarne Halds förslag, 

varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Socialnämndens nettoram för år 2018 ökas med 4 000 tkr.

_____ 

Reservation 

Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Pernilla Granberg (c) reserverar 

sig till förmån för Bjarne Halds förslag. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Sn § 61 2017-09-25 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2017-09-25 
	 .... « .. 	— I  Arvidsjaurå  ,•...-_;mroun93 

Kubb nui I..,. 

  

   

2017 -10- 0 9 

FirTä:Vaa19,  -0/ 
Sn § 61 	 Dnr 00090/2017 	 041 

Begäran om utökad budget 
med anledning av kända 
verksamhetsförändringar 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 2018 

Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). Definitiv 
driftsbudget ska antas av kommunfullmäktige vid novembersammanträdet 
2017. 

Investeringsbudget för 2018-2020 har fastställts 2017-06-20. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 har socialnämnden för år 
2018 en preliminär driftsbudget om 175 069 tkr. Med anledning av att de 
planerade besparingarna avseende nedläggning av boendeenheterna Svalan 
och Rönnen inte ska genomföras samt nu kända verksamhetsförändringar, 
finns behov att utöka nettoramen till 180 070 tkr. 

Ökningen av budgetrarnen uppgår till 5 001 tkr 

Kf 170620 

Preliminär 

Budget 

2018 

Sn 170925 

Äskande 

Budget 

2018 

Förändring 

Budget 
2017  

1 
1 

Prognos  

I 
Nämnden 300 270 30 2701 

Social omsorg 7 084 7 200 -116 7 200 I 

IFO 21 500 25 000 -3 500 25 267  1 

AFF 41 400 41 000 400 35 342 I 

Äldreomsorg/hemtjänst 31 158 30 000 1 158 29 277 i 

Äldreboenden 59 027 61 800 , -2 773 61 694 I 

Hälso o sjukvård 14 600 14 800 -200 14 448  1 
I 

Nettoram 175 069 180 070 -5 001 174 3671 

Förändringarna i budgetäskande för 2018 jämfört med tidigare består 

Nämnden 
	

30 
Lägre kostnader beräknat utifrån prognos för 2017 

Social omsorg 	 -116 
Färdtjänstkostnaderna ökar 

Besluts 11 aderlag 
SnB 2017-09-11 
Kf 2016-06-20 § 95 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering



ARVIDSJAURS KOMMUN 
Åryiesjdyrien konunitydna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrlidesdatum Blad 

Socia1nämnden 
	

2017-09-25 	 94 

forts. Sn § 61 

Individ och Familjeornsorg 	 -3 500 
Ökade personalkostnader för farniljehem, högre placeringskostnader, 
Lägre intäkter från Migrationsverket. 

Avdelningen för funktionshindrade 	 400 
Sämre utsikter tiIl ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans 
ger högre personal och verksamhetskostnader. Detta kompenseras av att ett 
ärende omprövats till kommunens fördel. 

Äldreomsorg och hemtjänst 	 -1 615 
I huvudsak fler anställda på grund av flera brukare. 
Om Borgargården (Kråkan) återgår till att bli socialnämndens ansvar så 
tillkommer 1,2 Mkr som inte är inräknade här. 

Hälso- och siukvård 	 -200 
Förbrukning av hjälpmedel ökar för varje år. 

Socialnämndens beslut 

1. Hos kommunfullmäktige begära nettobudget; 

med 180 070 tkr för socialnämnden 2018 
med 181 072 tkr för socialnämnden 2019 
med 182 072 tkr för socialnämnden 2020 

Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

/ 

BeslutsunderIng 
Tjänsteskrivelse socialehef 
Sn13 2017-09-11 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2018 

och framåt 

- Begäran om

underskottstäckning av

budget för år 2018 inom

Barn- och utbildnings-

nämndens verksamhets-

område

Ks § 271 Dnr 00124/2017 041 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har lämnat budgetäskande 

för 2018. Förslaget innebär en underfinansiering på motsvarande drygt 

9,5 Mkr. 

Jämförelse budget 2017 och 2018 

Totalt budgeteras minskade verksamhetskostnader för 2018 i förhållande till 

2017 (personal, verksamhet och internhyror) med närmare 4,0 Mkr. Detta 

gäller såväl personalkostnader som övriga verksamhetskostnader. 

Anledningen finns i de åtgärder verksamheterna vidtagit genom beslutade 

sparbeting under 2017. Internhyrorna budgeteras på samma nivå som 2017. 

Samtidigt är förvaltningen tvingad att budgetera för minskade intäkter med 

knappt 3,3 Mkr eftersom intäkterna från Skolverket men framför allt från 

Migrationsverket minskar. 

I budgeten för 2017 ingår en så kallad budgetbalans motsvarande 4,5 Mkr på 

intäktssidan, vilket möjliggjort en balanserad budget för 2017. Den posten 

skulle under året successivt elimineras genom de sparbeting som förvalt-

ningen fick i uppdrag att genomföra. Enligt prognos kommer förvaltningen 

inte att kunna genomföra dessa sparbeting fullt ut, utan omkring 2,5 Mkr 

beräknas att återstå av betinget. 

Jämförelse tilldelad ram och förvaltningens fördelade budgetförslag för 2018 

Förvaltningens budgetförslag uppgår till 159,7 Mkr och ligger därmed drygt 

9,5 Mkr över tilldelad ram. 

Trots att kostnaderna budgeteras att minska med närmare 4,0 Mkr så tvingas 

förvaltningen samtidigt dessvärre konstatera att intäkterna minskar med 

nästan motsvarande omfattning. Till detta kommer att förvaltningen i början 

av 2017 hade en för stor kostym i form av en budgetbalans och att omkring 

2,5 Mkr beräknas kvarstå enligt prognos. 

Den enskilt största orsaken till det redovisade underskottet är minskade 

intäkter från främst Migrationsverket de senaste åren, och där man inte i tid 

förmått anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. Det innebär 

mycket stora svårigheter att under två budgetår genomföra besparingar som 

uppgår till i runda tal 10,0 mkr samtidigt som intäkterna minskar. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2017-11-01 

Bun § 69 2017-10-16 

Utdragsbestyrkande
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14, forts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 271, forts. 

 

Verksamheterna har efter barn- och utbildningsnämndens uppdrag sett över 

samtliga kostnader, men framför allt de personalkostnader som verkar stiga 

markant under andra halvåret 2018. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-16 att hos 

kommunfullmäktige begära underskottstäckning med 9,5 Mkr. 

 

Förslag under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 
Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3,5 Mkr för 2018 för att säkerställa 

nattis och förskolan i Moskosel samt utökade lokalbehov. 
 

Marcus Lundberg (s) 
Barn- och utbildningsnämnden nettoram för år 2018 ökas med 1500 tkr, till 

151 566 tkr. 

 

Propositionsordning 

1. Arbetsutskottets förslag utgör huvudförslag. 

2. Bjarne Halds förslag ställs mot Marcus Lundbergs förslag. 

3. Vinnande förslag ställs mot arbetsutskottets förslag. 

 

Proposition 
Ordföranden ställer först proposition på Bjarne Halds förslag mot Marcus 

Lundbergs förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat 

enligt Marcus Lundbergs förslag. Det innebär att Marcus Lundbergs förslag 

utgör motförslag till arbetsutskottets förslag. 
 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Marcus Lundbergs 

förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Marcus Lundbergs förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden nettoram för år 2018 ökas med 1500 tkr, 

till 151 566 tkr. 

_____ 

 

Reservation 

Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Pernilla Granberg (c) reserverar 

sig till förmån för Bjarne Halds förslag. 
Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Au 2017-11-01 

Bun § 69 2017-10-16 

 

Utdragsbestyrkande 

  



-(.ornmun 
Datum 	 L.mmunE:yr2I'sen 

Arvidsjaurs kommun 	 2017-10-16  
- Årviesjiivrien kommuvdna 	 2017 10- j  7  

Handläggare 

Bengt Isaksson 

Lit' 
; P.W2o/9 -e5w 

Kommunstyrelsen 

Direktval 

Barn- och utbildningsnämnden tog i går kväll 16/10 följande beslut när det gäller 
Budget 2018, utifrån nedanstående underlag och controllers redovisning på mötet; 

1. Barn- och utbildninsnämnden begär underskottstäckning med 9.5 Mkr 
2. Verksamheterna ska se över samtliga kostnader, men framför allt de 

personalkostnader som verkar stiga markant under andra halvåret 2018. 

Budget 2018 — Barn och utbildningsnämnden 

1. Bakgrund/sammanfattning 
bilaga återfinns budgetförslag för respektive verksamhet inom Barn - och 

utbildningsförvaltningen. Förvaltningens förslag innebär en underfinansiering på 
motsvarande drygt 9 500 tkr avseende budgetåret 2018. 
Här nedan sammanfattas budgetförslaget med vissa kommentarer. 

2. Ekonomisk analys 

Budget 

. TOT, 	 2017 

Budgetförslag 

1 -2018 

Diff 2017- 

2018 

Personal 	 139 524 137 000 - 2 524 

Verksamhet 	 26 130 24 780 - 1 350 

Internhyror 	 20 590 20 590 0 

Summa kostnader 	 186 244 182 370 -3 874 

Intäkter 	 -25 989 -22 700 3 289 

Budgetbalans 	 -4 560 

Netto 	 155 696 159 670 3 975 

Budgetram 2018 150 091 

Utgående budgetbalansfunderskott -9 579 

Jämförelse budget 201 7 och 2018 
Totalt budgeteras minskade verksamhetskostnader för 2018 i förhållande till 2017 
(Personal, Verksamhet och internhyror) med närmare 4 000 tkr. Detta gäller såväl 
personalkostnader som övriga verksamhetskostnader. Internhyrorna budgeteras på 
samma nivå som 2017. Anledningen till detta går att finna i de åtgärder 
verksamheterna vidtagit genom beslutade sparbeting under 2017. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Plusgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960 - 129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	 600 68-4 



Samtidigt är förvaltningen tvingad att budgetera för minskade intäkter med knappt 
3 300 tkr. Detta beror på att intäkterna från Skolverket men framför allt från 
Migrationsverket minskar. 

I budgeten för 2017 ingår en så kallad budgetbalans motsvarande 4 560 tkr på 
intäktssidan vilket möjliggjorde en balanserad budget för 2017. Den posten skulle 
under året succesivt elimineras genom de sparbeting som förvaltningen fick i 
uppdrag att genomföra. 
Enligt prognos kommer förvaltningen inte att kunna genomföra dessa sparbeting 
fullt ut utan omkring 2 500 tkr beräknas att återstå av betinget. 

Jämförelse tilldelad ram och förvaltningens fördelade budgeOrslag för 2018 
Förvaltningens budgetförslag uppgår till 159 670 tkr och ligger därmed drygt 
9 500 över tilldelad ram. 
Trots att kostnaderna budgeteras att minska med närmare 4 000 tkr så tvingas 
förvaltningen samtidigt konstatera att intäkterna minskar med nästan motsvarande 
omfattning vilket är djupt olycldigt. 
Till detta tillkommer att förvaltningen i början av 2017 hade en för stor "kostym" i 
form av en budgetbalans och att omkring 2 500 tkr beräknas kvarstå enligt prognos. 

3. Förvaltningens kommentarer 
Förvaltningen ser som den enskilt största bidragande orsaken till det nu redovisade 
underskottet de kraftigt minskade intäkterna från främst Migrationsverket de 
senaste åren och där man inte i tid förmått att anpassa verksamheterna till de nya 
förutsättningarna. Det kan konstateras att det innebär mycket stora svårigheter att 
under, som i detta fall, två budgetår genomföra besparingar som uppgår till i runda 
tal 10 000 tkr samtidigt som intäkterna minskar. 
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Mål- och resursplan 

2018-2020 

- Hela kommunen

Ks § 274 Dnr 00124/2017 042 

Kommunfullmäktige fattade 2017-06-20 § 95 beslut om preliminär 

driftsbudget 2018 samt långtidsplan för drift 2019-2021. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-17 § 231 att arbetsutskottet ska till 

kommunstyrelsens sammanträde i november presentera en budget med 

minst 0-resultat.  

Förslag under sammanträdet 

Lena Karlsson (s) 

Följande budgetramar fastställs; 

Kommunfullmäktige 3 036 tkr 

Kommunstyrelsen 72 250 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 151 566 tkr 

Socialnämnden 181 777 tkr 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 455 tkr 

411 084 tkr 

Bjarne Hald (c) 

Följande budgetramar fastställs; 

Kommunfullmäktige 3 569 tkr 

Kommunstyrelsen 68 627 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 153 566 tkr 

Socialnämnden 182 777 tkr 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 455 tkr 

411 084 tkr 

Proposition 
Ordföranden ställer Lena Karlssons förslag mot Bjarne Halds förslag, 

varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lena 

Karlssons förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Driftbudgetramar för 2018 fastställs.

_____

Reservation 

Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Pernilla Granberg (c) 

reserverar sig till förmån för Bjarne Halds förslag. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Reviderad Mål- och resursplan 2018-2020 

Utdragsbestyrkande

PLAN69
Textruta
Skickas i separat fil
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Utdebitering av 

kommunalskatt år 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks § 238 Dnr 00247/2017 041 

 

I kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna 

förslag kommunalskatt år 2018 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 2017 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 

kronor per skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Utdebitering av kommunalskatt för år 2018 fastställs till 22:80 per 

skattekrona. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Au 2017-09-26 

Utdragsbestyrkande 
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Politisk organisation för 

Arvidsjaurs kommun 

mandatperioden 2019-22 
 

Kf § 152 Dnr 00070/2017 001 

 

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. 

Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i 

kommunfullmäktige innan valdagen. 
 

Diskussion om den politiska organisationen inför kommande mandatperiod 

har förts i Mål- och demokratiberedningen. Partiernas gruppledare 

presenterade sina förslag vid beredningens sammanträde 2017-02-16. 
 

Beslut fattades om att överlämna förslagen till kommunstyrelsen, att inför 

kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april bereda frågan om politisk 

organisation inför nästkommande mandatperiod. 
 

Mål- och demokratiberedningen har överlämnat tre förslag till 

kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande politisk organisation, förordas av L och V 

2. Förändrad politisk organisation, förordas av S och M 

3. Förändrad politisk organisation, förordas av C 
 

Vänsterpartiet har efter Mål- och demokratiberedningens möte i februari 

anslutit sig till centerpartiets förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 71 att återremittera ärendet till 

arbetsutskottet för att ta fram en risk-och konsekvensanalys för vart och ett 

av de inlämnade förslagen, med verksamhetsmässiga och ekonomiska 

konsekvenser. 
 

Kommunstyrelsen har 2017-09-12 § 211 lämnat förslag till beslut. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lars Ralph (m) 

Återremiss för att inhämta kunskap om vad den nya kommunallag som 

träder i kraft 1 januari 2018 rent praktiskt ger för utökade befogenheter till 

kommunstyrelsen. 

 

Bjarne Hald (c) och Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Britt-Inger Hedman (v) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 211 2017-09-12 

Olika förslag till ny politisk organisation 

Utdragsbestyrkande 
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17, forts. 

Bilaga ./. 

Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

Kf § 152, forts. 

Proposition 

Eftersom förslag till återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet 

ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs. 

Voteringsproposition 
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar ja. 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej. 

Efter avslutad omröstning har 13 ja-röster och 14 nej-röster avgivits. 

En ledamot är frånvarande och en stol är tom. 

Fullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras enligt 

KL 5 kap § 36. 

Resultatet framgår av bifogad voteringslista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras (KL 5 kap § 36) för att inhämta kunskap om vad

den nya kommunallag som träder i kraft 1 januari 2018 rent praktiskt

ger för utökade befogenheter till kommunstyrelsen.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 211 2017-09-12 

Olika förslag till ny politisk organisation 

Utdragsbestyrkande



 

 

Politisk organisation - återremittering 
 

Axel Danielsson har utbildat politiker och tjänstemän i den kommunallag som träder ikraft 

1 januari 2018. 

 

 

Kommunstyrelsens utökade befogenheter 

 

En starkare kommunstyrelse 

 

”Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet. 

Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, 

tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda." 

 

Kommunstyrelsen har en ledande ställning vad gäller budgetberedning, att föra kommunens talan i 

domstol samt uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Åtgärderna har dock tidigare varit 

begränsade när det gäller att vidta åtgärder. (Undantaget är myndighetsutövning, tillämpning av 

lag och enskilda ärenden.) Befogenheterna har i princip begränsats till att lämna råd och 

anvisningar eftersom nämndernas självständighet, som egna myndigheter, är grundlagsskyddad 

genom regeringsformen vilket inte kan inskränkas. 

 

Som den nya lagtexten ser ut finns inget tvång i förändringen. Det finns en möjlighet för 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen utökade befogenheter att ta beslut i specifika frågor 

som rör nämndernas verksamhet. Var regleringen ska ske framgår inte i förarbetena till nya lagen, 

men SKL’s tolkning är att det bör ske i kommunstyrelsens reglemente. Fullmäktige ska precisera 

de förhållanden som ska omfattas av styrelsens beslutanderätt så att det tydligt framgår vad 

kommunstyrelsen/nämnderna ansvarar för. Viktigt är att notera att styrelsen inte blir överordnad 

nämnderna. 
 

 

 

Övrigt 

 

Kommunstyrelsen har i nya lagen även fått ökade befogenheter vad gäller; 

 

De förtroendevalda 

Anställda (kommundirektör) 

Delegering till nämndernas presidier 

Nya rutiner för anmälan av delegerade beslut 

Anslagstavla på webben 

Skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden har tagits bort 

Regeln om att bevis på anslagsdag ska tecknas på protokollet har tagits bort 

 
  



Förslag nr 1 
 

(Nuvarande organisation) 

 

 
  



Förslag nr 2 
 
 
Ny politisk organisation i Arvidsjaurs kommun 
 
Arvidsjaurs kommuns uppdragsgivare är medborgarna. Kommunen ska efter sina 
förutsättningar ge medborgarna bästa möjliga service. 
 
Politiska partier över hela landet har svårt att rekrytera nya medlemmar. Flera talar om 
svårigheten att värva nya medlemmar som vill ta ett praktiskt ansvar för det politiska arbetet. 
En stor utmaning är att engagera yngre medlemmar till politiska uppdrag. Allt färre vill 
engagera sig vilket innebär svårighet att besätta platser i de olika nämnderna. Under en 
mandatperiod väljer dessutom många att avsäga sig politiska uppdrag i förtid. 
 
Målet med den nya organisationen är att effektivisera och förenkla beslut och styrprocesser. I 
dag består kommunen förutom kommunstyrelsen av facknämnder. I detta förslag till ny 
organisationen blir dessa nämnder en enda myndighet och därmed förenklas, effektiviseras 
och renodlas också styr- och ledningsprocessen. 
 

Mer konkret innebär det: 

▪ En mer effektiv budgetprocess med en jämnare fördelning av medel. 

▪ En bättre helhetssyn. 

▪ Bättre kvalitet mot lägre kostnader. 

▪ Effektivisering och kvalitetssäkring av administrationen, främst inom stödprocesserna. 

 
I den nya organisationen blir endast de nämnder kvar som kommunen enligt kommunallagen 
måste ha. De frågor som tidigare beslutades i facknämnderna flyttas till utskott under 
kommunstyrelsen. Utskotten beslutar med delegation från kommunstyrelsen. 
 
Tjänstemannaberedning 
Inför varje möte hålls en tjänstemannaberedning med kommunchef, skolchef, socialchef, 
repr. samhällsbyggnads, ekonomichef + sekreterare. 
Adj. personalchef och andra vid behov 
Syftet är att gå igenom handlingar m.m. inför ordförandeberedning för att se till att det tagits 
hänsyn till alla aspekter samt att handlingarna håller den kvalité som politiken har rätt att 
kräva. 
 
Ordförandeberedning - hålls efter tjänstemannaberedningen 
Kommunchef, ekonomichef, kommunstyrelsens ordförande, utskottsordföranden 
+ sekreterare. Beredningen går igenom ärenden och ordföranden sätter dagordning. 
 
Ovanstående förfaringssätt kvalitetssäkrar beslutsunderlag och ger beslut som där alla 
verksamheter varit inkluderade = god ekonomisk hushållning. 
 
  



 
Överförmyndarorganisationen i Arvidsjaur är i dag väldigt sårbar. För att i framtiden säkra 
denna myndighetsfunktion kan en tänkbar lösning vara att Arvidsjaur ingår i någon 
överförmyndarnämnd tillsammans med några andra kommuner. Fullmäktiges presidium 
håller, tillsammans med nuvarande överförmyndare, på med att titta på förslag till framtida 
överförmyndarorganisation i Arvidsjaur kommun. 
 
De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen vara minst fem valda revisorer. För 
att undvika extraval inom revisionen om någon väljer eller av någon annan orsak slutar under 
en mandatperiod, föreslås att man väljer minst sex revisorer till nästa mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsen leds av en ordförande samt vice ordförande. 
Antal ledamöter 13 och antal ersättare i 26. Att öka antalet ersättare ökar möjligheten för fler 
partier att ta plats i utskott och delta i den politiska processen. 
 
I samband med att den politiska organisationen förändras kommer en översyn av 
tjänstemannaorganisationen att bli nödvändig. Förändringarna kommer bl.a att påverka 
ledning- och styrning av kommunens verksamheter. 
 
Kommunchefen blir den enda förvaltningschefen med resultatenheter under sig (tidigare 
förvaltningar). 
 
Kommunen har redan idag stödfunktioner bestående av gemensamt nämndskansli, IT, 
näringsliv, ekonomi, personal- och löner. Dessa är gemensamma för hela kommunen och 
benämns i den nya organisationen Kommunledningskontor. 
 
  



 
Förslag politisk organisation 
Mandatperioden 2019-22 

 
 

 

 

  Kommunfullmäktige   (29) 

 

Kommunstyrelsen   (13) 

Valnämnd   (5) 
 

Mål- och 
demokratiberedning 

Myndighetsnämnd   (5) 
 

Allmänt utskott   (5) 
 

Socialt utskott   (5) 
 

Barn- och utbildnings- 
utskott   (5) 

 

Revision   (6) 

Arvidsjaurs kommunföretag AB 
Arvidsjaurhem AB 
- Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 
Arvidsjaur Flygplats AB 
Arvidsjaur Energi AB 

Rådgivande organ 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
Samverkansråd i landsbygsfrågor 
Hälso- och trygghetsråd 
Ungdomsråd 

Antal ersättare 
Antal ersättare i Ks 26 stycken 
(det ökar möjligheten för fler partierna att ta 
plats i utskott och delta i den politiska 
processen) 



Förslag nr 3 
 

 

Kommunfullmäktige (Kf) 

Kommunfullmäktiges presidium anses kan minskas till ordförande och vice ordförande. Det 

finns inget formellt krav på tre i presidiet. Främsta motivet är ekonomisk besparing. 

 

Beredningar under kommunfullmäktige 

Dagens Mål- och demokratiberedning byter namn till Mål och Framtidsberedningen. Främsta 

motivet är att tydliggöra huvuduppgiften för beredningen, att vara inriktad på framtidsfrågor. 

Kommunfullmäktiges presidium leder beredningen och samtliga partier som är invalda i 

kommunfullmäktige skall vara representerade. Ersättare ska utses. 

 

Rådgivande organ under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer, 

Ingen förändring mot dagens organisation. 

Ordförande utgår ur Kf’s presidium 

Samverkansråd landsbygdsfrågor 

I enlighet med beslutad organisation, ordförande utgörs av 

KSO/vice KSO. Representant från oppositionen och sex ledamöter från de sex 

landsbygdsområdens ingår. 

Ungdomsråd 

Ingen förändring mot dagens organisation. 

Ordförande utgår ur Kf’s presidium. 

Hälso- och trygghetsrådet, 

Ordförande skall vara politiker från Kf eller Ks presidium. 

 

Revisorer 

Oförändrad organisation för revisorer. 

Fler revisorer än kommunallagen föreskriver innebär ökad kostnad. 

 

Valnämnd 

Oförändrad organisation för valnämnd. 

 

Överförmyndare 

Pågående översyn av överförmyndarorganisationen avvaktas. 
 

Det är positivt att uppdraget som överförmyndare är ett arvoderat förtroendeuppdrag och att 

tjänstemans stöd finns för beredning, främst för att skilja på utredare och beslutande. 

  



 

Kommunstyrelsen (Ks) 

Oförändrad storlek på Ks utgående från att det finns ett behov av att Ks arbetsutskott utgörs 

av fem ledamöter. Utskott om fem ledamöter innebär att Ks måste vara 11 så att inte utskottet 

har majoritet i Ks. 

 

Ks presidium består av ordförande, vice ordförande och 2.e vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd. 

Vice KSO kan vara heltidsarvoderad och tituleras i sånt fall kommunråd. 

Båda kommer från majoriteten om vice KSO är heltidsarvoderad. 

 

Utskott 

Ett fast utskott under Ks - Arbetsutskottet (Au). Arbetsutskottet behandlar personal-, 

ekonomi-, kultur- och fritidsfrågor samt integrationsfrågor. 

Ks kan utse andra utskott om de så finner lämpligt. 

Ks utser ordförande i utskott. 

 

Nämnder 

Oförändrad nämndsorganisation: 

Barn- och Utbildningsnämnd (Bun), Socialnämnd (Sn) samt 

Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd (Mbhn). 

 

Bun och Sn minskas till sju ledamöter och sju ersättare. 

 

Mbhn bibehåller fem ledamöter och lika många ersättare. 

 

Nämnderna med mer än fem ledamöter tillsätter utskott efter behov. 

 

Alla vice ordförande poster i nämnderna ska tillsättas av oppositionen om inte annat 

överenskommes. 

 

Kommunala bolag 

Styrelserna i bolagen som idag, fem ledamöter. 

Inget krav på politisk hemvist, kompetens i första hand. 

Partierna får nominera, men har inte ”rätt” till någon plats. 

Kompetens för uppdraget är primärt. 

 

 

 

Kostnaderna för ny politisk organisation får inte överskrida kostnaderna för nuvarande 

organisation beräknat på att alla förtroendevalda är yrkesarbetande. 

 

  



 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 
  



 

Beräkning har enbart gjorts på kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden, eftersom det är de nämnderna som avviker mellan förslagen. 

Resekostnader och förlorad arbetsförtjänst är inte med i beräkningen. 

Hur uträkningarna är gjorda finns bifogat. 

 

Förslag 1 – Arvodeskostnader per år –Nuvarande organisation 

Kommunstyrelsen inkl utskott 1 190 633 kr 

Barn- och utbildningsnämnden inkl utskott 224 202 kr 

Socialnämnden inkl utskott 236 379 kr 

Totalt 1 652 214 kr 

 

 

Förslag 2 – Arvodeskostnader per år –En kommunstyrelse (11) med 3 utskott (5) 

 

Ett ks med tre utskott och 1 kommunalråd 1 348 598 kr 

 

 

Förslag nr 3 - Arvodeskostnader per år – Ks (11), Bun (7), Sn (7) 

- utskott Ks (5), Bun (3), Sn (3) 
 

Kommunstyrelsen inkl utskott 2 164 793 kr 

Barn- och utbildningsnämnden inkl utskott 211 530 kr 

Socialnämnden inkl utskott 223 707 kr 

 2 600 030 kr 
 

En liten differens gällande presidiet i Kf 

Borttag av 2:e vice ordf kf  (fast arvode/år)   -18 400 kr 
 

Kostnad för två kommunalråd ingår i beräkningen. Förslaget anger inte precist om vice 

kommunalrådet ska vara heltidsarvoderad, men eftersom det står i förslaget att personen kan 

vara heltidsarvoderad har den kostnaden räknats med. 

 

 

Övrigt 
Till ovanstående tillkommer varje år pensionavgift inkl löneskatt. 

För en (1) heltidsarvoderad politiker betalas ca 600 000 kr in. (2016 års kostnader). 

 

PLAN69
Textruta
Kostnadsjämförele



SKL:s oktoberrapport 2016 och maj 2017 

Sveriges kommuner står inför stora problem de kommande åren.isin oktoberrapport skriver 

SKL att landets befolkning fram till år 2020 beräknas öka med 650 000 personer. Det påverkar 

givetvis verksamheterna i kommuner och landsting, inte minst skolan. Samtidigt väntas den 

ekonomiska situationen bli mer ansträngd då skatteunderlaget i små kommuner inte beräknas 

öka i samma omfattning. 

Det starka demografiska trycket de kommande åren och den samtidiga försvagningen av 

skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. Det kräver åtgärder på 

skatteunderlagssidan, med insatser för att öka sysselsättningsnivån, framförallt hos personer 

som flyktinginvandrat till Sverige. Det har hittills tagit alldeles för lång tid att integrera 

flyktinginvandrare på arbetsmarknaden, och inte ens efter lång tid är nivån tillräckligt hög. 

Därutöver krävs också avsevärda effektiviseringar i kommunernas olika verksamheter. 

Effektiviseringar är förstås inte något nytt utan något som kommunerna fortlöpande arbetar 

med. Men de kommande åren är utmaningarna så stora att det krävs en ny nivå av 

effektiviseringar. 

Minskad befolkning ställer krav på en kontinuerlig anpassning av våra verksamheter och även 

den politiska organisationen. Samtidigt sitter den tekniska sidan ofta fast i system (va och vägar) 

som är byggda för en betydligt större befolkning, som svårligen kan skalas ned efter minskad 

befolkning. När befolkningen minskar så minskar också kommunens skatteunderlag. Den 

minskade storleken påverkar också personalsituationen. Flera kommuner vittnar om att 

kompetenskraven på de anställda ökar i takt med att det ställs högre krav på den kommunala 

verksamheten. 

Minskad befolkning ger reducerat underlag för specialisttjänster, vilket medför att kommunerna 

måste anställa "mångkonstnärer". De mindre kommunerna pekar också på svårigheter att 

rekrytera kompetent personal till såväl små som stora yrkesgrupper. 

Med tanke på den drastiska minskningen av ersättningar tror SKL inte längre att kommunerna 

hinner anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.1sina beräkningar antar SKL att 

kommunerna kan realisera 50 procent av nödvändiga besparingar år 2017, och 75 procent år 

2018.1 beräkningarna innebär det en resultatförsämring för kommunsektorn på drygt 

2 miljarder 2017, och 1,6 miljarder 2018. 

SKL skriver vidare att den framtida kraftiga ökningen av de demografiska behoven har tidigare 

förväntats komma efter 2020 på grund av många fler äldre som påverkar äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård. Men nu ser det alltså ut som att den demografiska dramatiken har 

tidigarelagts.1Arvidsjaur är nästan 27% av befolkningen äldre än 65 år och andelen som är äldre 

än 80 år ökar. 

PLAN69
Textruta
Konsekvensanalys



Kommunfullmäktiges mål 

Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Långsiktig hållbar utveckling 

God ekonomisk hushållning 

Attraktiv arbetsgivare 

Politiken säger vad och verksamheten hur. 

Det är av yttersta vikt att klarlägga vilka vägval som måste göras för att möta morgondagens 

krav på att förena demokrati med effektiv organisation. Utgångspunkten måste vara att den 

lokala demokratin ska kunna möta de utmaningar som följer av medborgarnas förändrade 

värderingar och behov samt andra förändringar i omvärlden. Arvidsjaurs kommun tillhör de 

minsta kommunerna i landet och har under årens lopp ytterligare minskat i befolkning och 

skatteunderlag, vilket innebär att kommunen även av dessa skäl måste vara beredd att titta på 

och pröva nya lösningar. 

Verksamheterna jobbar just nu frenetiskt med att verkställa de sparbeting som politiken ålagt 

dem, samtidigt som fullmäktiges mål ska uppfyllas. Sparbetingen läggs alltså på verksamheten 

medan det inte sker någon besparing avseende utgifter för politiken. 1 stället läggs förslag för 

framtiden som bl a innebär ökade politikerkostnader förutom fortsatt begränsad flexibilitet och 

begränsad ekonomisk/verksamhetsmässig styrning. Vi ser ingen logik i detta. 

Verksamheterna jobbar så effektivt de kan, diskussioner förs hela tiden med kommunchef och 

kommunalråd. De stora besparingarna, och de mest kännbara, sker i socialnämnden och barn-

och utbildningsnämnden — våra kärnverksamheter. Planerade besparingar innebär oftast 

neddragning av personal som tar lång tid att verkställa. Med en långdragen beslutsprocess 

hinner nämnderna inte uppfylla kraven på besparingar som beslutats av kommunfullmäktige. 

Systemet med nuvarande politisk organisation är i det läge vi befinner oss i tungrott. 

Besparingsförslagen ska först prövas i utskott, sen i nämnd för att gå vidare till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan bara konstatera, om nämnden inte nått ända fram, att 

uppdraget inte är fullgjort. Då börjar en ny runda med kallelser sju dagar innan sammanträden 

etc. etc. Beslutsprocessen är med andra ord långsam. Det är dagens verklighet och vi måste följa 

lagar och riktlinjer. Förhoppningsvis kommer ärendet så småningom upp till fullmäktige. 

Det här tar både kraft och tid och är inte flexibelt samtidigt som den administrativa insatsen är 

hög med inte sällan upplevt dubbelarbete. Andra problem som upplevs är sinsemellan 

motverkande insatser, uppgifter som faller mellan stolarna, krångel och brist på överskådlighet, 

merarbete till ingen nytta. 

Den nuvarande organisationen är genomsyrad av ett "stuprörstänkande". Nämnderna har inte 

fullt ut ett "koncerntänk" och oftast lämnas problematiken över till kommunstyrelsen som 

förväntas lösa problemen, vilket styrelsen inte har mandat att göra. Kommunfullmäktige har 

delegerat ansvaret i reglementen. Det är svårt att få ut information i organisationen och med 

det följer att det tar lång tid att få igenom förändringar. Detta menar vi är oberoende av vilket 

parti som sitter i den politiska ledningen. 



Översyn av den politiska organisationen 

Inför mandatperioden 2019-22 ses den politiska organisationen över. 

Arvidsjaurs kommun står, precis som det framgår i SKL:s rapport, inför stora problem när det 

gäller ekonomi och säkerställande av verksamhet. Redan nu har samtliga verksamhetsområden 

ålagts stora besparingskrav för 2017 och 2018. 

Kommunens tjänstemannaledning är överens om att ledning och styrning behöver bli mycket 

tydligare och att stuprören måste bort. Idag är det omöjligt att styra och samordna 

verksamheterna effektivt. Det har bäring på hur den politiska organisationen ser ut. 

Beslutsvägarna måste kortas för att vi ska kunna nå fram till fullmäktiges mål. 

Ledningen måste kunna styra hela den operativa verksamheten för att den ska vara effektiv. 

Annars riskerar fokus att inriktas på verksamheternas prestationer, det vill säga vad 

organisationen gör, och inte vad den presterar i form av värde för medborgarna. 

Kostnadseffektivitet, det vill säga låg kostnad per prestation, blir det egentliga syftet med 

verksamheten och organisationen tappar bort vad den egentligen finns till för. 

Kostnadseffektivitet och verksamheternas syfte måste samverka. 

Ledningens fokus behöver därför inriktas på relationerna och kommunikationen mellan 

verksamhetens olika delar så att styrningen kan synkroniseras på ett ändamålsenligt sätt. 

Ledningen behöver uppmärksamma vilka faktorer och mönster som stärker respektive 

försvagar, inte fokusera på verksamheterna i sig. 

Utifrån den aspekten blir det uppenbart att ledning och styrning behöver sträcka sig horisontellt 

över budgetansvar och de mentala skiljelinjer som organisationsgränser skapar, för att kunna 

förverkliga fullmäktiges mål om Engagerade och nöjda medborgare och kunder, Långsiktig 

hållbar utveckling, God ekonomisk hushållning  och Attraktiv arbetsgivare. 

1 den politiska organisation som kommunen har idag, medger uppdraget som kommunchef inte 

någon "befälsrätt", utan uppdraget handlar mer om att samordna och informera övriga chefer i 

kommunen. Förvaltningscheferna har ingen rapporteringsskyldighet till kommunchefen utan 

enbart till sin nämnd och styrelse. Kommunchefen genomför medarbetarsamtal och sätter 

förvaltningschefernas löner trots att uppföljningen av dessa verksamheter egentligen ligger 

utanför hans ansvarsområde. 

Man kan tro att bolagskoncernen påverkas måttligt av vilken politisk organisation som man 

beslutar att ha. Bolagen ska prata med AKAB som pratar med kommunstyrelsen och vice versa. 

AKAB ska alltså inte egentligen kommunicera med övriga närnnder. För att koncerntanken på 

allvar ska genomsyra såväl bolag som övrig förvaltning är det viktigt med samlad kunskap och 

möjlighet till utövande (= en nämnd) för att samverkan ska åstadkommas. 



För att kunna styra och leda verksamheterna, med de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utmaningar kommunen står inför, ser kommunens ledningsgrupp att en ny politisk organisation 

innebärande en nämnd (kommunstyrelsen) är helt nödvändig. Det har blivit extra tydligt under 

våren med de sparbeting som lagts. Det är en helt orimlig arbetsbelastning på verksamheterna, 

som har att hantera ledning, administration, information (både facklig och intern) m.m. mellan 

nämndsmöten där i princip ärendena har studsat mellan kommunstyrelsen och nämnderna utan 

konkreta beslut men med nya uppdrag att hantera till nästa mötestillfälle. Arbetsmiljön för 

personalen under sådana premisser lämnar mycket övrigt att önska. Någon förändring till det 

bättre avseende ekonomin de närmaste åren kan inte skönjas, vilket medför en fortsatt 

försämrad arbetsmiljö. 

Den organisation som här har förordas skulle dessutom bli en betydande ekonomisk besparing 

och en ledstjärna för förståelse av organisationsförändring i hela kornmunkoncernen. 

Ledorden för framtiden är korta beslutsvägar med bibehållen demokrati, flexibilitet och 

effektivitet i all verksamhet. Följer vi dessa är vi övertygade om att våra gemensamma resurser 

används på ett maximalt sätt. 

Ulf arefeldt 

Kommunchef 

softworviim  rdåuaci74_ 
Ann-Sofi Levander 	 Annette Rylen 

Socialchef 	 Skolchef 

0 

istina Grub s röm 	 Heikki Kairento 

Kultudintegrationschef 	Stadsbyggnadschef 

Asa Ande sson 

Bitr. stadsbyggnadschef 

 

:Åsa Fjä lman 

HR-chef 

`.—Sara Eklund 

Ekonomichef 

Stina Joh n on 

Näringsliv chef 

Katarina Landstedt 
	

Glen Eriksson 

Chef Camp Gielas 
	

Stadsnätschef 
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Motion – Översyn av 

föreningsstöd till aktiva 

och verksamma föreningar 

Ks § 275 Dnr 00335/2014 009 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper har lämnat 

följande motion: 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och 

verksamma föreningar. 

Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna. 

Fritiden har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och 

breddar horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att 

förverkliga sina möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för 

alla. 

Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska 

den sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och 

allmännyttiga aktiviteter. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och 

attraktivitet. Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass 

eller var du bor i kommunen. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av 

föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 173 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott beslutade 2015-10-20 § 34 

att återremittera ärendet i avvaktan på nytt förslag till fritidspolitiskt 

program. 

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 fritidspolitiskt program 

för Arvidsjaurs kommun, varför ärendet tas upp för beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till följande:

Kommunen står, tillsammans med övriga kommuner i Sverige, inför

stora ekonomiska prioriteringar de närmaste åren. Det innebär att det

inte finns något ekonomiskt utrymme för utökat föreningsstöd.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2017-10-24 

Tjänsteskrivelser Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Kommunalt 

ekonomiskt stöd till 

studieförbund med 

personal och kontor i 

kommunen 

009 Ks § 276 Dnr 00120/2015 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat följande motion: 

Vi anser att folkbildning är en viktig del i Arvidsjaurs kommuns 

demokratiska arbete och strävan att vara en attraktiv kommun att bo i. 

Studieförbunden med lokalt kontor och personal stationerad i Arvidsjaurs 

spelar en viktig och central roll i detta arbete. Därför anser vi att kommunen 

ska återinföra kommunalt stöd till ovannämnda. 

Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott beslutade 2015-10-20 § 35 att 

återremittera ärendet i avvaktan på nytt förslag till fritidspolitiskt program.  

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 fritidspolitiskt program 

för Arvidsjaurs kommun, varför ärendet tas upp för beslut. 

Arbetsutskottet har 2017-11-01 upprättat förslag till beslut. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 

200 000 kronor tillförs budget 2018. Pengarna ska delas lika mellan 

studieförbund som har personal och kontor i kommunen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bjarne Halds 

förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till följande:

Kommunen står, tillsammans med övriga kommuner i Sverige, inför

stora ekonomiska prioriteringar de närmaste åren. Det innebär att det inte

finns något ekonomiskt utrymme för utökat föreningsstöd.

_____ 

Reservation 

Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Pernilla Granberg (c) reserverar 

sig till förmån för Bjarne Halds förslag.

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2017-10-24 

Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Biblioteksplan för 

Arvidsjaurs kommun 

2018-2022 

Ks § 277 Dnr 00263/2017 003 

Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 14 ”Biblioteksplan 2010-2013” för 

Arvidsjaurs kommun. Planen har reviderats. 

Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslag (2013:801), som innehåller 

bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Till det allmänna 

biblioteksväsendet räknas bl.a. folkbibliotek och skolbibliotek. Lagen talar 

om att varje kommun ska ha folkbibliotek, att folkbiblioteket ska vara 

tillgängligt för alla, utifrån användarnas behov, och att det är kommunen 

som är ansvarig för folkbiblioteket. Skolbiblioteken, som ingår i det 

allmänna biblioteksväsendet, styrs av Skollag (2010:800), som säger att 

"eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek." 

Bibliotekslagen fastslår även att kommunerna är skyldiga att ha en politiskt 

antagen biblioteksplan. Med biblioteksplan avses en plan som beskriver 

kommunens samlade biblioteksverksamhet, dess inriktning och omfattning 

samt samverkan i kommunen, regionalt och nationellt. Biblioteksplanen för 

Arvidsjaurs kommun omfattar kommunens folk- och skolbibliotek. 

Arvidsjaurs kommun saknar idag en politiskt antagen biblioteksplan. 

Den tidigare biblioteksplanen gällde 2010-2014. 

Förslag under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen att planen ska gälla 

2018-2022. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Bjarne Halds 

ändringsförslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit 

desamma. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018-2022 antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Au 2017-10-24 

Tjänsteskrivelse Kristina Sandström 

Förslag till biblioteksplan 

Utdragsbestyrkande
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1. Inledning 

Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslag (2013:801), som innehåller bestämmelser om 

det allmänna biblioteksväsendet. Till det allmänna biblioteksväsendet räknas bl.a. 

folkbibliotek och skolbibliotek. Lagen talar om att varje kommun ska ha folkbibliotek, att 

folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla, utifrån användarnas behov, och att det är 

kommunen som är ansvarig för folkbiblioteket. 
 

Skolbiblioteken, som ingår i det allmänna biblioteksväsendet, styrs av Skollag (2010:800), 

som säger att "eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek." 
 

Prioriterade grupper, enligt Bibliotekslag (2013:801), för det allmänna biblioteksväsendet är 

personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat 

modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska även arbeta för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet, främja läsning och tillgång till litteratur samt ägna särskilt uppmärksamhet åt barn 

och unga i syfte att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Bibliotekets 

medieutbud ska "präglas av allsidighet och kvalitet" och ”särskilt främja läsning och tillgång 

till litteratur”. Lån av litteratur ska vara avgiftsfri.  
 

Bibliotekslagen fastslår även att kommunerna är skyldiga att ha en politiskt antagen 

biblioteksplan. Med biblioteksplan avses en plan som beskriver kommunens samlade 

biblioteksverksamhet, dess inriktning och omfattning samt samverkan i kommunen, regionalt 

och nationellt. Biblioteksplanen för Arvidsjaurs kommun omfattar kommunens folk- och 

skolbibliotek.  

 

1.1 Arvidsjaur 

Arvidsjaur är till ytan en stor kommun, 6170 km2. I kommunen bor 6442 invånare (2016, 

SCB). Arvidsjaur är en samisk förvaltningskommun och Arvidsjaur är samiska och betyder 

”den givmilda sjön”.  Kommunens vision är Arvidsjaur växer för en hållbar framtid och dess 

värdegrund är glädje, respekt och professionalitet.  

 

Nuläge 

 

1.2 Arvidsjaurs kommunbibliotek 

I Arvidsjaurs kommun finns ett huvudbibliotek i Arvidsjaur, ett integrerat folk- och 

skolbibliotek i Glommersträsk, ett gymnasiebibliotek, två grundskolebibliotek ett 

förskolebibliotek samt postboksservice till de som bor utanför samhället och har 

lantbrevbäring. För folkbiblioteken ansvarar kommunstyrelsen och för skolbiblioteken 

ansvarar barn- och utbildningsnämnden.   

Samtliga bibliotek drivs och bemannas av kommunbibliotekets personal, som består av 5,55 

tjänster: 1,0 bibliotekschef, 1,0 bibliotekarie barn/ungdom/skola (tjänsten delas av 

folkbiblioteket och skolan) 0,75 bibliotekarier vuxen, 0,8 biblioteksassistent barn, 1,0 

biblioteksassistent skola och 1,0 biblioteksassistent vuxen. Av dessa tjänster bekostas 0,5 

bibliotekarie av barn och utbildning, resterande tjänster bekostas av Kultur och Integration.  
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1.2.1 Folkbibliotek 

Kommunstyrelsen (Kultur och Integration) ansvarar för folkbiblioteksverksamheten i 

Arvidsjaurs kommun, det omfattar två bibliotek: Arvidsjaurs bibliotek och Glommersträsks 

bibliotek. På folkbiblioteken kan man läsa och låna skönlitteratur, ljudböcker, faktaböcker, 

dagstidningar, tidskrifter och e-medier. Även DVD och dataspel finns för gratis utlån. Man 

kan även söka information i databaser och bibliotekets publika datorer. En del av dessa 

databaser når man även hemifrån via remote access med hjälp av ditt lånekort. 

 

1.2.1.1 Arvidsjaurs bibliotek 

Biblioteket i Arvidsjaur är beläget i Medborgarhuset och har öppet 33 timmar/vecka 

(vintertid). Utöver öppettiderna för allmänheten har förskolor, skolor och andra institutioner 

möjlighet att komma till biblioteket för lån av medier. 

 

1.2.1.2 Glommersträsks bibliotek 

Biblioteket i Glommersträsk är ett integrerat folk- och skolbibliotek och är beläget i 

Parkskolan. Folkbiblioteket är öppet 6 timmar/vecka (vintertid). Utöver detta är biblioteket 

tillgängligt för skolans elever via lärare. 

 

1.2.2 Skolbibliotek 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken i Arvidsjaurs kommun. I 

Arvidsjaurs kommun finns fyra skolbibliotek. Skolbiblioteken styrs av Skollag (2010:800) 

och enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara ”en gemensam och ordnad resurs av 

medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i 

skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. (Prop 

2009/10:165 s 284) 

 

I Arvidsjaurs kommun finns tre grundskolor – Ringelskolan och Fridhemsskolan i Arvidsjaur 

och Parkskolan i Glommersträsk. Samtliga skolor har skolbibliotek som drivs och bemannas 

av kommunbiblioteket och samtliga bibliotek har självutlån. På Ringelskolan, som är en F-6-

skola,  är skolbiblioteket bemannat ca 6 timmar/vecka och på Fridhemsskolan, som är en 

högstadieskola, är skolbiblioteket bemannat 2 timmar/vecka. Parkskolans bibliotek är 

integrerat med folkbiblioteksfilialen och är öppet en dag/vecka. I Arvidsjaur finns även en 

gymnasieskola, Sandbackaskolan, där skolbiblioteket är bemannat 3 timmar/vecka. Eleverna 

har tillgång till skolbiblioteken även när biblioteket inte är bemannat. På Ringelskolan och 

Parkskolan är skolbiblioteket tillgängligt för eleverna via klasslärare. Fridhemsskolans och 

Sandbackaskolans bibliotek är öppna under skoldagen. Utöver detta nås kommunbibliotekets 

personal via telefon vid eventuella frågor. 

 

Skolbiblioteken har gemensam katalog (tillsammans med kommunbiblioteket) och gemensam 

styrning. Skolbibliotekens lokaler, bestånd, inredning och teknik bekostas av barn- och 

utbildningsnämnden, som även bekostar en halvtidstjänst som barn- och skolbibliotekarie. 

Kultur och integration svarar för planering, inköp, skötsel, boklådor, bokprat, boklek och 

cirkulation med biblioteksassistenter motsvarande en heltid i skolbiblioteken.  
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Nyborgs förskola är kommunens största förskola och där finns ett mindre förskolebibliotek. 

Daglig drift sköts av förskolans personal medan kommunbiblioteket ansvarar för inköp, 

skötsel och gallring. Förskolebiblioteket har ingen registrerad utlåning utan används av barn 

och pedagoger i den dagliga verksamheten. 

 

På huvudbiblioteket finns en särskild depå med barn-och ungdomsböcker, samt 

pedagogikböcker. Dessa riktar sig främst till elever och pedagoger, men är tillgänglig för alla. 

 

1.2.3 Postboken 

Arvidsjaurs kommunbibliotek erbjuder postboksservice till invånare som bor utanför 

samhället och som har lantbrevbäring. Servicen innebär att låntagaren reserverar de böcker 

man vill läsa, antingen genom att själv göra sin reservation på vår hemsida bibblo.se eller att 

man ringer till biblioteket och beställer de böcker man önskar läsa. Bibliotekspersonalen 

skickar därefter böckerna i speciella postväskor hem till låntagaren, som sedan skickar 

tillbaka böckerna i väskan, via lantbrevbäringen, när böckerna ska återlämnas. Servicen är 

kostnadsfri för låntagaren. 

 

Länsövergripande samarbete 

 

1.3 Biblioteken i Norrbotten  

Arvidsjaurs kommunbibliotek ingår i Biblioteken i Norrbotten (BiN), ett samarbete som 

omfattar länets 14 folkbibliotek, Regionbibliotek Norrbotten samt det digitala biblioteket 

Bibblo.se.  

Samarbetet syftar till att arbeta aktivt och långsiktigt för att nå ut med gemensamma budskap 

och bibliotekens rika utbud av medier och tjänster. Målet är ökad synlighet och kännedom, 

samt att fler människor ska upptäcka biblioteken. Biblioteken i Norrbotten samarbetar bl.a. 

genom gemensam katalog och lånekort, mediesamarbete och mediepolicy, Bibblo.se, 

Polarbibblo.se, läsfrämjandeprojekt, marknadsföring och kampanjer, kompetensutveckling 

och läsluststrategi. Vår gemensamma vision är: 

Biblioteken i Norrbotten är en självklar och naturlig del av alla människors liv och vardag. 

Vi gör Norrbotten till en mer upplevelserik plats att leva på. 

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra all kommunikation och verksamhet utifrån 

kärnvärdena: Inspirerande, Berikande, Paus, Möten. 

 

Prioriterade grupper 

 

2 Prioriterade grupper 

Folkbibliotekens prioriterade grupper är, enligt Bibliotekslag (2013:801), personer med 

funktionsnedsättning (4§), nationella minoriteter (5§), personer med annat modersmål än 

svenska (5§), samt barn och ungdomar (8§). 
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2.1 Funktionsvariation 

Funktionsvariation innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt. Personer med funktionsvariation är en av bibliotekens prioriterade målgrupper. 

Enligt Bibliotekslag (2013:801) ska biblioteken erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel 

som är anpassade för målgruppens behov. Mötet med människor är en stor och viktig del av 

bibliotekens dagliga arbete och bibliotekspersonalen möter dagligen personer med olika 

funktionsvariationer. Det är därför viktigt att biblioteken arbetar med att utveckla och 

förbättra mötet och kommunikationen med bibliotekets besökare. 

 

Biblioteken i Norrbotten har en gemensam läsluststrategi och 2018 är målgruppen personer 

med funktionsvariation.  

 

2.1.1 Läsnedsättning 

För många personer är det inte självklart att kunna läsa en skriven text. Ungefär en miljon 

svenskar har en läsnedsättning (www.mtm.se), d.v.s. att man har svårt att läsa tryckt text, t.ex. 

p.g.a. dyslexi, synskada eller annan funktionsvariation. Personer med läsnedsättning är en av 

bibliotekets prioriterade grupper.  

 

2.1.1.1 Talböcker 

Om man har någon form av läsnedsättning har man rätt att låna talböcker på biblioteket. En 

talbok produceras med stöd av 17§ Upphovsrättslagen och är ett hjälpmedel som produceras 

för att hjälpa personer med läsnedsättning, till skillnad från en ljudbok som är en kommersiell 

produkt som produceras enligt vanliga upphovsrättslagar och som vem som helst kan låna. 

Talböcker kan lånas via DAISY-skivor som biblioteket bränner, via ett läsprogram i datorn 

eller via en app (Legimus). För att låna talböcker i telefon, surfplatta eller dator krävs att man 

registrerar sig på biblioteket för sk. egen nedladdning via Legimus. 

 

2.1.1.2 Punktskrift 

Punktskrift är en skrift med upphöjda punkter som läses med fingrarna. Personer som har 

behov av att läsa litteratur på punktskrift kan låna dessa direkt från Myndigheten för 

tillgängliga medier (MTM) eller via sitt bibliotek.  

 

2.1.1.3 Lättläst 

Behovet av texter på lättläst svenska har ökat, dels beroende på det ökade antalet nysvenskar, 

men också beroende på att läsförståelsen bland både barn och vuxna blir sämre. Ungefär 

800 000 svenskar har idag behov av texter skrivna på lättläst svenska. Detta gäller bl.a. 

nyanlända som lär sig svenska, ovana läsare och personer med intellektuell 

funktionsvariation. 
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2.2 Nationella minoriteter 

Enligt Bibliotekslag (2013:801) är nationella minoriteter en prioriterad målgrupp och 

biblioteken ska erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Ett minoritetsspråk är ett 

”officiellt språk som av hävd talats i ett visst land”. Det ska vara ett språk, inte en dialekt, och 

det ska ha talats i Sverige i minst tre generationer. (www.sprakochfolkminnen.se 2017-04-25) 

I Sverige är svenska huvudspråk, vilket regleras i Språklag (2009:600). Det innebär att 

svenska är samhällets gemensamma språk och att det är det språk som ska kunna användas 

inom alla samhällsområden.  I Sverige finns fem minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, 

romani chib och samiska. Det svenska teckenspråket är inte ett minoritetsspråk, men 

samhället har ”ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket”.  
 

2.2.1 Samisk förvaltningskommun 

Arvidsjaur är en samisk förvaltningskommun, vilket innebär att Arvidsjaur har ett utökat 

ansvar att erbjuda service på samiska. Biblioteket i Arvidsjaur har en samisk avdelning som är 

i behov av inventering och upprustning och inköp av litteratur, ett arbete som påbörjades 

under 2016. När det gäller inköp av litteratur till den samiska avdelningen, samt arrangemang 

av samisk karaktär samarbetar biblioteket med kommunens samiska koordinator.  

 

2.3 Annat modersmål än svenska 

Biblioteken är samhällets offentliga vardagsrum där alla medborgare och besökare har rätt till 

service utifrån sina behov. Biblioteket är också en plats dit många nyanlända, och andra 

personer med annat modersmål än svenska, söker sig för att träffas och prata svenska på våra 

språkcaféer, låna en dator, låna litteratur på lättläst svenska eller på sitt modersmål, främst 

lexikon för att lära sig det svenska språket samt körkortsböcker på modersmålet.  

 

Den nya Bibliotekslagen (2013:801) skärpte kraven på kommunerna och enligt 5§ ansvarar 

kommunerna för medborgarnas behov av litteratur på andra språk än svenska. De senaste åren  

har efterfrågan på böcker på andra språk än svenska ökat markant. Biblioteket har ett 

basbestånd för de språkgrupper som bor i Arvidsjaur idag, men efterfrågan på dessa medier är 

stor och föränderlig och utbudet måste kontinuerligt förnyas. Biblioteket har även 

Pressreader, en databas som i dagsläget tillhandahåller över 7000 tidningar och tidskrifter 

från ca 120 länder på 60 olika språk.  

 

2.4 Barn och unga 

Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse och 

därför ska biblioteksverksamheten ge alla barn tillgång till ordet, väcka läslusten och 

stimulera dem att själva uttrycka sina tankar och känslor i ord. Biblioteksverksamheten ska 

stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn redan från tidig ålder och aktivt verka 

för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen ålder. 

 

  

http://www.sprakochfolkminnen.se/
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I samarbete med BVC riktar sig biblioteket till nyblivna föräldrar för att tidigt informera om 

vikten av språkstimulans och läsning. Detta sker i utskick, samtal på BVC och i inbjudan till 

informationsmöten på biblioteket en gång per år samt med en bokgåva. 

 

Biblioteket strävar efter att ha olika arrangemang såsom, sagostunder, Knattebio med knorr, 

pysseldagar, barnrytmik och Fredagsmys för föräldrar med barn i förskoleåldrarna för att 

locka till biblioteksbesök, boklån och läsning. 

 

2.4.1 Barn och barnomsorg 

I Arvidsjaurs kommun finns sju förskolor, fem i Arvidsjaur (Haren, Nyborg, Skogsbacken, 

Stortorget och Ripan), en (Ängen) i Glommersträsk och en (Tallkotten) i Moskosel. Barn- och 

skolbibliotekarien arbetar speciellt mot barnomsorgen, bl.a. finns det läslustombud på 

förskolorna och bokpåsar erbjuds för hemlån från förskolorna. 
 
 

Förskolorna besöker biblioteket för boklån och för att delta i läsfrämjande arrangemang som 

Boktoppen för Arvidsjaurs femåringar och Läspepp (tidigare kallad Barnboksveckan). Barn- 

och skolbibliotekarien besöker föräldramöten för att informera föräldrarna om biblioteket och 

vikten av att läsa för sina barn. 

 

2.4.2 Skolbibliotek 

För att stimulera till biblioteksbesök och främja läsning bedrivs ett nära samarbete mellan 

kommunbiblioteket, skolbiblioteken och lärarna på grundskolan. Detta består i service med 

boklådor till klassrummen, boklek för förskoleklasserna, bokpresentationer, boktips till 

pedagogerna, författarbesök, olika läsprojekt under terminerna och på sommaren, 

bokutställningar och inbjudningar till arrangemang på biblioteket, som t.ex. Läspepp. 

 

2.4.3.Barn och unga på fritiden 

För att biblioteket ska vara ett attraktivt val på fritiden för barn och ungdomar strävar 

biblioteket efter att ha ett brett medieutbud med aktuella böcker på olika språk, CD-böcker, 

filmer och även en mindre samling tv-spel för utlån. Barn- och ungdomsavdelningarna ska 

vara inbjudande. För barn i mellanstadieåldern finns en Bokslukarklubb med träffar varannan 

vecka. 

Varje höst har biblioteket återkommande arrangemang som Läspepp, pysseldagar och Läslov. 

 

Läslust och intresse för litteratur 

 

3 Läsfrämjande 

Arvidsjaurs kommunbibliotek arbetar läsfrämjande utifrån den gemensamma läsluststrategin 

för Biblioteken i Norrbotten. Biblioteket arbetar även med att ta fram en läsfrämjandeplan 

som omfattar biblioteken i Arvidsjaurs kommun. Tanken med planen är att den ska beskriva 

inriktningen och omfattningen av bibliotekens läsfrämjande arbete. 
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I Kulturrådets handlingsplan från 2014 definieras läsfrämjandearbete med att göra läsare av 

läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser, öka tillgången till en mångfald 

av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar, ge möjlighet till en 

konstnärlig upplevelse genom litteratur samt tar bort hinder för läsning, bredda en repertoar 

och stärka läsarens självtillit och läsidentitet. Arvidsjaurs kommuns läsfrämjandeplan syftar 

till att arbeta utifrån denna definition av läsfrämjande. 

 

3.1 Läsluststrategi 

Läsluststrategin för Biblioteken i Norrbotten är framtagen gemensamt av Regionbiblioteket 

och folkbiblioteken i Norrbotten. Den beskriver inriktningen för arbetet med litteratur, läsning 

och skrivande i regionen under perioden. Strategin är en del av den regionala biblioteksplanen 

och de kommunala biblioteksplanerna och ska vara en utgångspunkt för bibliotekens läs- och 

litteraturfrämjande arbete. Syftet med läsluststrategin är att bidra till att kunskapen ökar om 

läsningens betydelse för människors utveckling och delaktighet i samhällslivet, öka läslusten 

hos norrbottningarna/Arvidsjaursborna genom att skapa möten mellan människor och 

litteratur i olika former, främja barn och ungas språkutveckling och stimulera till läsning, göra 

biblioteken och litteraturen tillgängliga för människor, ha ett särskilt fokus på personer som 

talar annat modersmål än svenska, nationella minoritetsspråk och de med funktionsvariation. 
 

Läsluststrategins målgrupper är:  

2017: Vuxna i relation till barn 0-5 år och olika språk 

2018: Personer med funktionsvariation, icke läsare 

2019: Den digitala biblioteksanvändaren 

 

Service och utbud 

 

4 Medier 

Bibliotekslag (2013:801, 6§) talar om att ”folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 

präglas av allsidighet och kvalitet” och ”särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”.   

 

2008 beslutade Kungliga biblioteket, KB, att övergå från att klassificera medierna enligt 

SAB-systemet till Dewey. Dewey är ett internationellt system, till skillnad från det nationella 

SAB, och just nu pågår övergången på de flesta folkbibliotek i landet. På ett flertal bibliotek 

anser man att vare sig SAB-systemet eller Deweysystemet är användarvänligt och därför har 

man utvecklat ett eget system, ofta kallat klartext. Klartext innebär att istället för en bokstavs- 

eller sifferkod använder man sig av ord som i klartext beskriver vad boken handlar om, t.ex. 

djur, hälsa och mat. Arvidsjaurs kommunbibliotek har valt att använda sig av klartext på ett 

flertal avdelningar, t.ex. romaner, lättläst, deckare och lokalsamling. Nu står vi inför arbetet 

att märka om samtliga faktaböcker i biblioteket, vilket innebär att man måste välja mellan att 

märka medierna enligt Dewey (siffror) eller att använda sig av klartext. Under 2017 kommer 

personalen att se över de båda systemens för- och nackdelar och därefter fatta beslut om vilket 

system som är bäst för biblioteken i Arvidsjaur. 
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4.1 Mediepolicy Biblioteken i Norrbotten 2017-2019 

Biblioteken i Norrbotten har en gemensam mediepolicy som reglerar bibliotekens inköp av 

medier. Bibliotekens inköp ska präglas av ett öppet och tillåtande klimat. Låntagarens önskan 

att läsa ska stå i fokus och vårt urval ska så långt det är möjligt utgå från efterfrågan på 

litteratur. Biblioteken ska dock inte köpa in grovt pornografiskt material, barnpornografi, 

rasistiskt material, material av tveksam kvalité eller med oklar avsändare, eller material som 

på annat sätt strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Mediebestånd ska vara inkluderande, spegla det mångkulturella samhället och vid inköp ska 

det tas särskild hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet. Biblioteken ska även sträva 

efter att tillhandahålla material som inte utgår från heteronormen. Vid inköp av barnmedier 

ska ett tydligt barnperspektiv finnas, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets 

rättigheter.  

Biblioteken ska kunna erbjuda medier anpassade för människors olika behov, med de sju 

diskrimineringsgrunderna och bibliotekens enligt lag prioriterade målgrupper i åtanke.   

 

Digital teknik 

 

5 Digital delaktighet och MIK 

Begreppet MIK är en förkortning för Medie- och InformationsKunnighet  och Statens 

medieråd definierar begreppet som ”förmågorna att finna, analysera, kritiskt värdera och 

skapa information i olika medier och kontexter” (Alneng, Folkbibliotek i förändring s. 25) 

Det handlar helt enkelt om att kunna förstå mediers roll och att kritiskt kunna granska den 

information man tar del av. Att ha tillgång till kunskap om digital teknik blir allt viktigare för 

att kunna ta del av all information som finns på Internet.  
 

Information om samhällsfunktioner, medier och källkritik är tre exempel på information som 

idag mestadels finns tillgänglig via Internet. Detta innebär att MIK och digital delaktighet till 

stor del handlar om demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Den som inte har tillgång till 

eller kunskaper om dagens teknik har heller inte samma möjlighet att ta del av eller vara med 

och påverka dagens samhälle. Här har biblioteken en stor uppgift att fylla, bl.a. genom att 

tillhandahålla information samt datorer för allmänheten. 

 

Uppföljning 

 

6 Uppföljning / utvärdering och revidering 

Planen ska vara flexibel vad avser kostnadsutveckling. 

Uppföljning och utvärdering sker i samband med bibliotekets årliga bokslut.  

Revidering av planen sker årligen vid behov, dock senast under 2020 så att den nya planen är 

antagen innan 2021 års början. 
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Bilaga 1: Mål för biblioteksverksamheten i Arvidsjaurs kommun 

 

Funktionsvariation 

Mål: Nå ut till fler personer som har funktionsvariation och organisationer som arbetar med 

personer med funktionsvariationer. Öka intresset för litteratur och läsning bland personer med 

funktionsvariation 

Nyckeltal: Antal aktiviteter för målgruppen. Antal Legimusanvändare. Antal utlån storstil, 

lättläst, talböcker etc. 

  

Mål: Utveckla och förbättra vår marknadsföring av tillgängliga medier t ex Legimus, storstil 

och lättläst litteratur till målgruppen och personer i dess närhet. 

Nyckeltal: Antal legimusanvändare, Antal utlån storstil och lättläst litteratur 

 

Mål: Ökad kompetens hos bibliotekspersonalen om anpassade medier  

Nyckeltal: Antal kurstillfällen för uppdatering i frågan 

 

Mål: Utveckla och utöka bibliotekets samling av medier på lättläst svenska. 

Nyckeltal: 5 % av medieanslaget för tryckta medier går årligen till inköp av lättlästa medier. 

 

Samisk förvaltningskommun 

Mål: Arrangera två arrangemang av samisk karaktär per år 

Nyckeltal: Antal arrangemang  

 

Mål: Utöka och utveckla bibliotekets samiska samling  

Nyckeltal: 5 % av medieanslaget för tryckta medier går årligen till inköp till den samiska 

samlingen.  

 

Annat modersmål än svenska 

Mål: Nå ut till fler personer med annat modersmål än svenska, 

Nyckeltal: Antal inköpta medier på andra språk än svenska och på lättläst svenska. Antal 

utlån på dessa medier. Antal presentationer av biblioteket för SFI-klasser. 

 

Mål: Ge kommunens invånare en ökad mångfald av litteratur på olika språk 

Nyckeltal: 5 % av medieanslaget för tryckta medier går årligen till inköp till medier på annat 

språk än svenska. 
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Barn och unga 

Mål: Nå ut till fler nyblivna föräldrar med bokgåvan på olika språk genom att samarbeta med 

BVC 

Nyckeltal: Ökat antal föräldrar som kommer till biblioteket och hämtar bokgåvan till sitt barn 

 

Mål: Skapa roliga arrangemang som lockar familjer till biblioteket 

Nyckeltal: Antal arrangemang per år. Antal deltagare/arrangemang 

 

Mål: Öka utlånen på skolbiblioteken med 5% 

Nyckeltal: Antal utlån/skolbibliotek 

 

Mål: Öka barn och ungdomars besök och boklån på fritiden på kommunbiblioteket 

Nyckeltal: Besöksstatistik genom stickprov på kvällar och helger. Utlåningsstatistik för 

åldersgrupper.  

 

Medier 

Mål: Ge kommunens invånare ett utbud av medier som präglas av allsidighet och kvalitet. 

Nyckeltal: Ta fram en medieplan för biblioteken i Arvidsjaurs kommun (när arbetet med 

övergången till Dewey/Klartext är klar.) 

 

Digital delaktighet och MIK 
Mål: Öka allmänhetens kunskap om informationsteknik och hur den används genom att delta 

i nationella arrangemang om digital delaktighet 

Nyckeltal: Antal arrangemang och antal deltagare 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-11-07 14 
 

21 
 

 

Sammanträdesplan 2018 

- Kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen samt 

utskott 
 

 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 8 Dnr 280/2017 006 

 

Nämndskansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2018. 

 

Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges 

mål- och demokratiberedning, kommunfullmäktiges presidium, 

kommunstyrelsen och dess utskott. 

 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-

tider samt nödvändiga administrationstider. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Sammanträdesplan för år 2018 antas. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-11-01 

Förslag till sammanträdesplan 
 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2017-11-07 § 278. Förslag till kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 
Kommunfullmäktige  

27 februari 

 Kommunstyrelsen 

6 februari 

Arbetsutskott 13/12 2017 

Arbetsutskott 16/1 

   Ekonomidag 1/2 

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen  Arbetsutskott 13/3 

17 april  27 mars  

 

  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 24/4 

Kommunfullmäktige  8 maj  

18 juni  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 22/5 

  5 juni  

 

  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 28/8 

Kommunfullmäktige  18 september   

30 oktober  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 25/9 

  9 oktober  

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen Arbetsutskott 23/10 

27 november  6 november  

 

Kommunfullmäktige  Kommunstyrelsen Valärenden 

4 december  20 november  

 

   Arbetsutskott 12/12 

 

Kommunfullmäktiges mål-och demokratiberedning  klockan 08.00 

9 januari, 13 februari, 28 mars, 15 maj, 19 september, 11 december 

(sammanträde utöver plan kan ske vid behov)  

Kommunfullmäktiges presidie klockan 13.00 

9 januari, 13 februari, 28 mars, 15 maj, 7 juni, 19 september, 10 oktober, 7 november,  

11 december 

Arbetsutskott  klockan 08.00 Kommunstyrelsen klockan 08.00 

  Kommunfullmäktige klockan 13.00 

 

* Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet. 

* Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen. 

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

utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde. 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-28 

22 
Annonsering av 

kommunfullmäktiges 

sammanträden år 2018 

Beslutet skickas till: 

. Kent Norberg 

Kf § Dnr 

I kommunallagens 5 kap 10 § står att uppgift om tid och plats för ett 

sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller 

de ortstidningar som fullmäktige beslutar. 

Det står också att om minst en tredjedel av ledamöterna begär införande i en 

viss ortstidning, ska uppgiften föras in i den tidningen. 

För år 2017 beslutade kommunfullmäktige att annonsering skulle ske i 

ortstidningarna Norran och Piteå-Tidningen samt på kommunens hemsida. 

I den kommunallag som träder i kraft 2018 finns inget krav på annonsering 

av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar. 

Fullmäktige har att ta ställning till annonsering av kommunfullmäktiges 

sammanträden år 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Piteå-Tidningen,

Norran och sociala medier under 2017.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

PLAN69
Textruta

PLAN69
Textruta
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Kommunfullmäktige 2017-10-31 148 
 

23 
 

 

Val av ersättare i 

socialnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kf’s presidium 

. Centerpartiet 

 

Kf § 160 Dnr 00041/2017 102 

 

Kommunfullmäktige beviljade 2017-06-20 § 119 Mats Klockljung (c) 

begärt entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt att 

fyllnadsval skulle hållas vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag varefter han 

förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av ersättare i socialnämnden hänskjuts till fullmäktiges november-

sammanträde. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 83 2017-04-06 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kf’s presidium 

. Socialdemokraterna 

 

Kf § 162 Dnr 00195/2017 102 

 

Kommunfullmäktiges utsåg vid dagens sammanträde Marcus Davidsson (s) 

som ordinarie ledamot av barn- och utbildningsnämnden. 

 

Eftersom Marcus Davidsson tidigare var vald som ersättare, ska fullmäktige 

utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Tycho Johansson (s) 

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Tycho Johanssons förslag varefter han 

förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden hänskjuts till 

fullmäktiges novembersammanträde. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av vice ordförande i 

barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Barn- och utbildningsnämnden 

. Kristina Taimi 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Kf § 164 Dnr 00195/2017 102 

 

Kommunfullmäktiges utsåg vid dagens sammanträde Kristina Taimi (s) som 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Eftersom Kristina Taimi tidigare var vald som vice ordförande, ska 

fullmäktige utse ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bernt Vikström (s) 

Val av vice ordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges november-

sammanträde. 

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bernt Vikströms förslag varefter han 

förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden hänskjuts till 

fullmäktiges novembersammanträde. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i Mål- och 

demokratiberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Mål- och 

  demokratiberedningen 

. Liberalerna 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Kf § 170 Dnr 00286/2017 102 

 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Johan Althén (l) 

begärt entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i Mål- och 

demokratiberedningen. 

 

Eftersom Lars Lindström tidigare var vald som ersättare, ska fullmäktige 

utse ny ersättare i mål- och demokratiberedningen. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lars Lindström (l) 

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Lars Lindströms förslag varefter han 

förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges november-

sammanträde. 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 

  

PLAN69
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Val av ersättare i 

kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

. Johan Althén 

. Liberalerna 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Kf § 172 Dnr 00286/2017 102 

 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Johan Althén (l) 

begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige ska utse ny ersättare i kommunstyrelsen 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lars Lindström (l) 

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Lars Lindström förslag varefter han 

förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges november-

sammanträde. 

 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i styrelsen 

för Arvidsjaur 

Kommunföretag AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Arvidsjaur Kommunförteag 

AB 

. Moderaterna 

. Nämndskansli 

. Löner 

 

Kf § 175 Dnr 00051/2016 102 

 

Nina Ask valdes som ordinarie ledamot i styrelsen för Arvidsjaur 

Kommunföretag AB vid fullmäktiges sammanträde 2016-06-20. Hon 

lämnade en ersättarplats i samma styrelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutade även att ersättare skulle utses vid 

sammanträde 31 oktober 2016, något som inte har skett. Fullmäktige ska 

därför hålla fyllnadsval och utse ersättare i styrelsen för Arvidsjaur 

Kommunföretag AB. 

 

Förslag vid sammanträdet 

 

Lars Ralph (m) 

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Lars Ralphs förslag varefter han förklarar 

att kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges november-

sammanträde. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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