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Meddelandeärenden 

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

III Meddelandeärenden 

* Protokoll - Extra bolagsstämma 2018-06-27

- IT Norrbotten AB

* Cirkulär 18:21 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

- Sveriges kommuner och Landsting

* Cirkulär 18:25 – Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna be-

stämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12

- Sveriges kommuner och Landsting

* Protokoll 2018-06-19

- Kommunfullmäktige

* Ekonomisk uppföljning maj 2018 – Kommunstyrelsen (Dnr 4/2018)

- Kommunfullmäktige

* Projekt inom näringslivskontorets verksamheter 2018-08-31 (Dnr 1/2018)

- Näringslivskontoret

* Förslag kommuntal 2019 för mottagande av nyanlända invandrare

- Länsstyrelsen i Norrbotten

* Cirkulär 18:28 - Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete

- Sveriges kommuner och Landsting

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

Ks §  

II Övriga delegeringsbeslut 

Kommunchef Ulf Starefeldt 

Tillsvidareanställning §§ 10-11 2018 

HR-chef Åsa Fjällman 

Tillsvidareanställning §§ 1-1 2018 

Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström 

Tillsvidareanställning §§ 1-1 2018 

Socialchef Ann-Sofi Levander 

Tillsvidareanställning §§ 10-34 2018 

T.f. Socialchef Pernilla Berggren

Tillsvidareanställning §§ 1-3 2018 

Rektor Lars Hagnelius 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Rektor Leif Carlsson 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Rektor Anneli Andersson 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Biträdande rektor Kristin Westerberg 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Förskolerektor 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson 

Tillsvidareanställning §§ 1-2 2018 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-18 

5, forts. 
Övriga delegeringsbeslut 

Kommunchef Ulf Starefeldt 

Beslut om utlämnande av allmän offentlig 

handling  §§ 7-8 2018 

Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström 

Landsbygdsutveckling §§ 1-2 2018 

Planingenjör Britta Lundgren 

Yttrande till polisen angående upplåtelse av 

offentlig plats §§ 11-17 2018 

Gatu- och VA-chef Erika Harr 

Bidrag till enskild avloppsanläggning §§ 1-2 2018 

Gatu- och VA-chef Erika Harr 

Tillstånd att lägga ledningskabel i kommunens 

Mark §§ 2-2 2018 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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6 
Mål- och resursplan 

2019-2021 

- Kommunstyrelsen

Au § Dnr 00169/2018 041 

Diskussionspunkt. 

En ny skatteprognos har kommit som visar ett negativt befolkningsnetto, 

vilket är en försämring sett till förra prognosen. Den nya prognosen 

innebär ytterligare minskade skatteintäkter med 2 716 Tkr efter 

besparingar. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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7 
Risk- och 

konsekvensanlyser 

avseende besparingar 

kommunstyrelsen 

Au § Dnr 00169/2018 041 

Risk- och konsekvensanalyser med anledning av besparingar inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

HR besparing 1 milj 

RKV inlämnad. 

Ekonomiavd  besparing 500´ 

RKV inlämnad. 

Kulturskolan besparing 1,3 milj inkl flytt från Humlan till Medb.huset 

RKV inlämnad. 

Bibliotek besparing 500´ 

RKV inlämnad. 

Ung In verksamheten tas bort; besparing 500´ 

RKV inlämnad. 

18+ besparing 800´ 

RKV inlämnad. 

Politik besparing 200´ 

RKV inlämnad. 

Näringsliv besparing 1,5 milj 

RKV inlämnad. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Risk- och konsekvensanalyserna överlämnas till kommunstyrelsen för

analys och ställningstagande.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



� Arvidsjaurs kommun 
� Arviesjavrien kommuvdna 

Handfäggarc 

Åsa Fjällman 

Direktval 

0960-155 11 

Risk- och konsekvensanalys HR-enheten 

Datum 

2018-08-30 Arvids fä.urs -·kommun 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 3 0 

Dnr 

HR.enheten har ålagts ett sparbeting om I miljon kronor för året 2019. 

Jag bedömer att HR-enheten inte kommer att överskrida tilldelad ram med anledning av sparbetinget. 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

PLAN69
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Risk- och konsekvensanalys Ekonomikontoret 

Ekonomikontoret har ålagts ett sparbeting om 500 000 kronor för år 2019. 

Jag bedömer att avdelningen kommer inte kommer att överskrida tilldelad ram 
med anledning av sparbetinget. 

/Nina Ask 
  Ekonomichef 

PLAN69
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Plats för företagets logotyp Dokumentnamn 

Riskbedömning och handlingsplan 

Företag 

Arvidsjaurs kommun: 
Arvidsjaurs kommunbibliotek 
Konsumentvägledningen i Arvidsjaurs kommun 

Datum 

2018-09-03 
Version 

1 

Deltagare 
Tina Boström, biblioteksassistent, Malin Eriksson Lindström, biblioteksassistent och 

konsumentvägledare, Inger Mäkimaa, barn- och skolbibliotekarie, Karin Wikström, 

biblioteksassistent, Kristina Sandström, biblioteks- och kulturskolechef, Katarina Landstedt, 

kultur- och fritidschef, Lars-Erik Svelander (via telefon), DIK, Susann Karlsson, Kommunal 

Framtagen av 

Samtliga deltagare 
Godkänd av 

Riskkälla 

Besparingsförslag bibliotek och konsumentvägledning: 

500 000:- 

Riskbedömning Åtgärd/Konsekvens Ansvarig Klart 

när? 

Kontroll 

utfört. 

Datum. 

låg med hög 

Nedläggning av kommunens konsumentvägledning (som ej är 

lagstadgad verksamhet): 20% tjänst. 

Fler kommuninvånare hamnar hos kronofogden/skuldsanering. 

Samhällets utsatta grupper påverkas. 

X Nedlagd konsumentvägledning: 

Uppsägning 20% tjänst. 

Konsumentens privatekonomiska problem 

förflyttas till andra verksamheter inom 

kommunen. 

Kommunchef 

Nedläggning av folkbiblioteket i Glommersträsk (med lokalhyra 

73 200:-). Skolbiblioteket blir kvar, men alla kostnader är skolans. 

X Nedläggningen av folkbiblioteksfilialen ersätts 

av postboken (böckerna skickas hem till 

låntagaren med posten). 

Skolbibliotekets utbud och service blir mycket 

mindre. 

Risk för nedläggning av Parkskolan 

Kommunchef 

Fakta om dagens verksamhet: 

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. Biblioteket har även hand om kommunens konsumentvägledning. Samtliga bibliotek och konsumentvägledningen drivs 
och bemannas av kommunbibliotekets personal, som består av 5,45 tjänster, fördelade på sex personer. Folkbiblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslag (2013:801) och skolbiblioteken styrs av 
Skollag (2010:800)   
Under 2017 lånades 40 986 medier och 30758 personer besökte biblioteket i Arvidsjaur. Vissa besökare besöker biblioteket dagligen för att läsa dagstidningar, tidskrifter och låna bibliotekets 
publika datorer. 
Konsumentvägledningen hade 37 ärenden (96 kontakttillfällen) under 2017. 
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Uppsägning 80% biblioteksassistent.  

Ändrade öppettider på biblioteket. 

Biblioteket kan inte anställa en extratjänst (anställd genom 

arbetsförmedlingen) eftersom tillsvidareanställd personal sägs 

upp.  

Biblioteket har dubbelbemanning under öppethållande p.g.a. 

kränkningar, hot- och våldssituationer. Mindre personal och ej 

tillgång till extratjänst försvårar den dubbelbemanning som 

biblioteket idag har, i enlighet med Arbetsmiljöverkets 

rekommendationer.  

X Sämre service och tillgänglighet till 

kommuninvånarna 

Stängt onsdagar och lördagar 

Bemanningssvårigheter på samtliga bibliotek. 

Omorganisation: Arbetsuppgifter i 

arbetsgruppen måste omfördelas och 

arbetsuppgifter måste plockas bort. 

Försämrade möjligheter att ta ut komp, flex, 
semester på andra tider än 
sommarmånaderna, byta bort pass i 
lånedisken och hoppa in med kort varsel vid 
sjukdom o liknande. 
Färre arrangemang för allmänheten. 

Kommunchef 

Personalens hälsa. Stress av för hög arbetsbelastning. Minskad 

arbetsglädje av att inte få utrymme för kreativitet, projekt och 

kvalitetsutveckling, speciellt för barn och unga. 

X Ökad sjukskrivning. 

Ökad personalomsättning. 

Ökad risk för arbetsskador (färre personer att 

fördela arbetsplatsens tunga lyft på). 

Mindre och kvalitetsförsämrat samarbete med 

förskola och skola. 

Kommunchef 

Färre resor, konferenser och kompetensutbildning 

Arvidsjaurs kommunbibliotek ingår i Biblioteken i Norrbotten, ett 

samarbete mellan Norrbottens samtliga kommuner. Samarbetet är 

omfattande, både organisatoriskt och ekonomiskt.  

X Stagnerad kompetens bland personalen. 

Sämre samarbete med Biblioteken i 

Norrbotten, vilket påverkar inte bara 

Arvidsjaurs kommunbibliotek utan samtliga 

bibliotek i Norrbotten. 

Kommunchef 

Negativ förskjutning av arbetsuppgifter mellan bibliotekarier och 

biblioteksassistenter.  

X Problem med fördelning av arbetsuppgifter 

utifrån kompetensområden, vilket innebär 

kvalitetsförsämring av verksamheten. 

Kommunchef 

Bibliotekslag (2013:801) styr folkbibliotekets verksamhet och om 

föreslagna besparing genomförs kommer verksamheten påverkas 

negativt och upprätthållandet av lagen är hotad. Enligt 

bibliotekslagen är folkbibliotekets prioriterade grupper: nationella 

minoriteter, personer med annat modersmål än svenska, personer 

med funktionshinder och barn och ungdomar.  

X Sämre möjligheter för personer med 

läsnedsättning att få tillgång till litteratur, 

tidningar och information. Detta påverkar 

särskilt skolelever. 

Även om barn och unga prioriteras kommer 

service till skolor och elever bli sämre. 

Minskade resurser leder till att kommunen 

bryter mot lagen. 

Kommunchef 



Plats för företagets logotyp Dokumentnamn 

Riskbedömning och handlingsplan 

Företag 

Arvidsjaurs kommun: 
Kulturskolan 
Mötesplatsen Humlan 

Datum 

2018-08-20 och 2018-08-28 
Version 

1 

Deltagare 

Katarina Johansson, Anders Kristoffersson, Anders Lindell, Inger Lundberg 

Marklund, Joakim Lundqvist, Ingmarie Olavi, Linda Remahl, Peter Stenlund, 

Amanda Granberg Högdahl, Kristoffer Westerberg, Katarina Landstedt, 

Kristina Sandström och Åsa-Britt Wikström, Lärarförbundet

Framtagen av 

Samtliga deltagare 
Godkänd av 

Riskkälla 

Besparing 1,3 miljoner av Kulturskolan/mötesplatsens budget 

på 2.8 miljoner 

Riskbedömning Åtgärd Ansvarig Klart 

när? 

Kontroll 

utfört. 

Datum. 

låg med hög 

Fakta om dagens verksamhet: 

Idag består kulturskolan och den kreativa mötesplatsen av 4,85 

tjänster (25% tjänst som ANDT-samordnare är inräknat) fördelade 

på 8 personer. Hösten 2017 hade kulturskolan 241 elever som 

deltog i kontinuerlig verksamhet. Utöver detta deltog ca 220 elever 

i grupper, uppdragsverksamhet och projekt. Totalt deltog 461 

elever i kulturskolans verksamhet. Kulturskolans budget är ca 2,8 

miljoner. Förslag till besparing 1,3 miljoner. 

Enligt ett politiskt beslut ( KS 00102/2014) ska samtliga nämnder 
(Ks, Sn, Bun, Mbhn) årligen avsätta 20 000 
kronor vardera i budget till det ungdomspolitiska arbetet. Idag tar 

kulturskolan hela kostnaden för den kreativa mötesplatsen och 

ungdomspolitiken. Mötesplatsen har ca 17 besökare/kväll. 

PLAN69
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Risker och konsekvenser: besparingar i verksamheten: 

Betydligt mindre attraktiv kommun (t.ex. för barnfamiljer) att bo i  

utan synlig kultur och attraktiva aktiviteter att delta i. På längre sikt 

bidrar det till färre skattebetalare eftersom de inte vill bosätta sig i 

Arvidsjaur.  

Kraftig minskning av kulturskolans utbud, som ger ett minskat 

elevantal och därmed också minskade intäkter. 

Kulturskolan är idag delaktig i ett stort antal kulturyttringar som 

händer i kommunen. Om Kulturskolan minskar kommer även  

kulturutbudet i kommunen att minska.  

Samverkan med samhälle, skola och församling påverkas 

negativt, t.ex. Lucia, skolavslutningar, elevens val, musik, dans 

och teater i förskolegrupper. 

Kulturskolan är betydelsefull för att nå barn och unga, stärka 

deras självkänsla och bli sedda av en vuxen 

Svårare att söka externa medel till verksamheten. 

Verksamheten är upplevelsebaserad, inte prestationsbaserad 

med betyg vilket gör Kulturskolan till en av de få platser barn och 

unga kommer till där de inte bedöms utan får utvecklas i sin takt 

och på egna villkor. 

Kulturskolan erbjuder en grund för konstnärlig utveckling och att 

växa som människa. Bl.a. bidrar kulturskolans verksamhet i 

förskolegrupper till barns utveckling, både språkligt och motoriskt. 

Kulturskolan är en av få institutioner för barn och unga som 

erbjuder andra fritidsintressen än t.ex. idrott, jakt och fiske. 

Svårt och tidskrävande att bygga upp en liknande verksamhet om 

några år om man t.ex. väljer att halvera dagens verksamhet. 

Kulturskolans personal har mycket specifik kompetens som är 

svår att rekrytera. Dessutom arbetar de flesta deltid, vilket 

möjliggör dagens breda utbud. Personalens deltidsarbete 

möjliggörs av att de har andra sysselsättningar vid sidan om. Att 

X Idag har Kulturskolan och den kreativa 

mötesplatsen 4,85 % tjänster (i detta ingår 

25% ANDT-samordnare och samordnare för 

mötesplatsen). 461 elever deltog i 

Kulturskolans verksamhet och mötesplatsen 

har ca 17 besök/kväll. 

Dessa 4,85 tjänster erbjuder: 

 den kreativa mötesplatsen Humlan

 bleckblås

 träblås

 piano

 stråk (traditionell och enligt

Suzukimetoden)

 gitarr

 trummor

 sång (enskilt och i kör)

 rockgrupp

 skapande bild

 nycirkus

 jonglering

 skapande dans

 koreografi

 film

 media

 musikal

 e-sport

 jazzensemble, brassensemble,

träblåsensembler och

stråkensembler

Dessa uttryck erbjuds som veckoundervisning, 

kortkurser, lägerverksamhet, elevens val och 

verksamhet i förskolegrupper. Inom 

brass/träblås och stråk finns en regional 

samverkan. 

I Kulturskolans/Mötesplatsens budget finns 

ingen möjlighet att spara på verksamhet 

utan besparingen kommer ske på personal.  

Om en besparing på 1,3 miljoner 

genomförs blir det kvar ca 2,5 tjänster, dvs 

Kommunchef 



hitta personal som har både rätt kompetens och viljan att arbeta 

deltid är mycket svårt. 

Försämring av integration (ålder, kön, etnicitet). 

 att ca hälften av tjänsterna och hälften 

(eller mer) av elevantalet i ovanstående 

verksamhet försvinner.  

Enligt ett politiskt beslut ( KS 00102/2014) ska 
samtliga nämnder (Ks, Sn, Bun, Mbhn) årligen 
avsätta 20 000 kronor vardera i budget till det 
ungdomspolitiska arbetet. Idag tar kulturskolan 
hela kostnaden för den kreativa mötesplatsen 
och ungdomspolitiken. 

Risker och konsekvenser för barn och ungdomar pga 

besparingar i verksamheten: 

Kraftig försämring av det sociala innehållet för barn och unga i 

vardagen. 

Kulturskolan och mötesplatsen är betydelsefulla för att nå barn 

och unga, stärka deras självkänsla och bli sedda av en vuxen 

Ungas psykiska hälsa, som redan är ett problem, kommer bli ännu 

sämre. Kulturskolan fångar upp ett flertal elever som behöver 

detta stöd. 

En försämring av möjligheten till stimulans och välbefinnande 

Kommunal och regional lägerverksamhet påverkas negativt. Idag 

har våra elever möjlighet att möta utövare från andra kommuner. 

Uppbyggda nätverk kommer raseras. 

Om mötesplatsen minskar/försvinner: Vad händer med de unga 

som besöker mötesplatsen? Vart ska de gå? Mötesplatsen har 

bl.a. läxläsning på kvällarna och drogfri skolavslutning. 

Enligt beslut i KS Diarnr 00102/2014 finns en checklista till 
politiker och tjänstemän inför beslut: 

På vilket sätt berör det här beslutet barn och ungdomar?

Hur gör vi för att få reda på de ungas åsikter?

Vad gör vi med ungdomars åsikter?

– och hur återkopplar vi till ungdomarna?



Risker och konsekvenser:  

Lokal: Flytt från Humlan till Medborgarhuset 

Psykosocial miljö: alla rum saknar fönster, arbeta i en källare 

största delen av dagen. 

Arbetsmiljö: dålig luft, för låg luftfuktighet. Stora förändringar i 

luftfuktigheten påverkar instrumenten och den dåliga luften 

påverkar både personal och instrument.  

Ej anpassade lokaler för verksamheten, vilket innebär stora 

ombyggnationer. 

Medborgarhusets övriga verksamheter och måste tolerera höga 

ljud, ljudisolering krävs. Föreningslivet kommer inte ha tillgång till 

dagens lokaler i föreningscentrum, lokaler som idag används av 

12 föreningar med konstant verksamhet, samt föreningar som 

nyttjar lokalerna oregelbundet.  

Säkerhet: är lokalerna godkända för elever? (bl.a. 

brandskyddssäkerhet) 

Finns ett säkert förvaringsutrymme för instrument och andra 

värdefulla utrustningar. 

Uppsägningstiden på Humlan (A-hem) är 3 år. 

Lägenheten på Humlan används för övernattningar för inhyrda 

kulturutövare, föreläsare, kulturstipendiater och personer som 

besökt kommunen i sitt arbete. Under 2017 användes lägenheten 

130 antal nätter, vilket motsvarar ca 156 000 kr om man räknar 

med att en hotellnatt kostar 1200 kr. 

X Eftersom uppsägningstiden av Humlan är tre 

år, och A-hem i dagsläget inte har behov av 

lokalen, finns ingen besparing att göra på 

lokalen. 

Kommunchef 



Kulturskolan nu en nationell angelägenhet I Lärarförbundet Page 1 of2 

Kulturskolan nu en nationell angelägenhet 
Senast uppdaterad 2018-05-25 

Marie Wall Almquist, ledamot i förbundsstyrelsen. 

På onsdagen klubbade riksdagen igenom en proposition som gör landets 

kommunala kulturskolor till en nationell angelägenhet. Enligt beslutet måste 

regeringen nu förhålla sig till övergripande mål när de fördelar statliga bidrag till 

kulturskolorna. "Det är historiskt!", säger Marie Wall Almquist. 

- Vi ser beslutet som ett stort steg framåt för kulturskolan, säger Marie Wall Almquist som är ledamot i

Lärarförbundets förbundsstyrelse, ordförande i Lärarförbundet i Malmö och även jobbar som lärare i

kulturskolan.

De uppsatta nationella målen för bidrag handlar bland annat om att kulturskolorna ska erbjuda barn 

och unga undervisning av hög kvalitet. De ska också ge möjlighet till bredd och fördjupning i 

undervisningen och göra kulturskolorna tillgängliga för alla barn och unga oavsett elevernas olika 

förutsättningar. 

Varför är propositionen viktig? 

- Det är historiskt att man överhuvudtaget diskuterar kulturskolan i riksdagen och vilket syfte den ska

fylla. Det viktiga är att riksdagen nu tar ställning för att kulturskolan går från att vara varje enskild

kommuns angelägenhet till att vara en nationell fråga. Kulturskolan är på agendan på ett sätt som den

aldrig tidigare varit. Beslutet innebär också en betydelsefull statushöjning och är en god grund för vårt

fortsatta arbete med att både driva utvecklingsfrågor och förbättra arbetsvillkoren för våra medlemmar.

Vad innebär beslutet och målen? 

https://www.lararforbundet.se/ru1iklar/kulturskolan-nu-en-nationell-angelagenhet 2018-09-06 
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- Man kan se det som ett erkännande av kulturskolans betydelse i det svenska utbildningssystemet och

i samhället i stort. Det tar oss också ett steg närmare Lärarförbundets mål om varje kommuns

skyldighet att tillhandahålla en kulturskola av hög kvalitet - för alla barns rätt, för likvärdighet och

inkludering. Det innebär också att mer än 20 års lobbyarbete för en mer tillgänglig och jämlik

kulturskola gett resultat.

- Samtidigt upplever vi att målen ännu är lite för översiktliga.

Vad vill Lärarförbundet med kulturskolan framöver? 

- Vi vill se någon form av lagstöd kring kulturskolans verksamhet för att säkerställda den i varje

kommun. Vi vill också se att regeringens ambition om specifika lärarutbildningar för kulturskolan

som inte finns idag - förverkligas. Det är viktigt att utbildningarna inte blir "återvändsgränder" utan

också ger möjlighet till breddning och att man kan bygga på sin utbildning mot lärarlegitimation.

- Lärarbristen får även genomslag i kulturskolan och för framtida kompetensförsörjning är högre löner

avgörande.

- Lärarförbundet menar att kulturskolan därutöver bör omfattas av karriärsystem och statliga

lärarlönesatsningar. Det skulle underlättas om även kulturskolan omfattades av skollagen.

Vad tycker du att man ska göra mer? 

- Jag skulle önska att man i dessa lärarbristtider i ännu högre grad ser kulturskolan som en resurs

också för skolans viktiga uppdrag.

https://www.lararforbundet.se/artiklar/kulturskolan-nu-en-nationell-angelagenhet 2018-09-06 



Plats för företagets logotyp Dokumentnamn 

Arvidsjaurs kommun 
Riskbedömning och handlingsplan 

Företag Datum Version 
Resurscentrum 20180817 

Deltagare Framtagen av Godkänd av 

RC 

Michael Åhman, Jerry Renberg, Peter Bergstedt, Jan-Åge Lundman, Christina Eliasson och 
Anna Qvist (Vision) 

Riskkälla Riskbedömninq Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll 
låg med hög utfört. 

Datum. 
Kontrakt som är skrivna med utländska partners X Se över möjligheten att bryta dessa 

Minskad intäkt X Intäktsbortfall utifrån antalet grupper som är på 
kontrakt. 

Större intäkt 
Få mer aruooer hit=mer intäkter 

Våra icke intäktsbärande uppdrag som idag görs av deltagare från X 

grupper in - Typ LONA projektet, underhåll av vandringsleder, Vem ska utföra dessa uppdrag? 

underhåll av transportleder, naturvårdande insatser, vedhantering 
och andra liknande unndraa. 
Arvidsjaur blir en perifer ort som inte sätts på den europeiska X ? 

kartan 

Ger inga ungdomar i Arvidsjaur chansen att via projekt ut få en X ? 

livserfarenhet under ordnade former som stärker individen inför 
sina framtida åtaganden 

Beslut från KS finns där det specifikt uttrycks att RC (dåvarande X 

ldeum) ska arbeta transnationellt. DVS politiskt förankrat. Beslutet måste i så fall göras om 

(S' 
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Plats för företagets logotyp 

Arvidsjaurs kommun 

Företag 
Resurscentrum 

Deltagare 
Michael Åhman, Jerry Renberg, Peter Bergstedt, Jan-Åge Lundman, Christina Eliasson och 
Anna Qvist (Vision) 

Riskkälla Riskbedömnina 
låg med hög 

X 

Utländska samarbetspartners försvinner. Negativt för framtida EU 
projekt (liknande KOFA) där transnationella inslag måste finnas i 
projekten. 

Viss inflyttning försvinner. Idag har 7 personer stannat i Arvidsjaur X 

efter sin projekttid och som ett resultat av det har 6 barn tillverkats 

Ett bra verktyg för integration försvinner X 

Minskad försäljning för framförallt dag varuhandeln i Arvidsjaur X 

Dokumentnamn 

Riskbedömning och handlingsplan 

Datum Version 
20180817 

Framtagen av Godkänd av 
RC 

Åtgärd Ansvarig 
r 

Hur behålla partners även om vi inte jobbar 
aktivt med dom. 

? 

? 

? 

Klart när? Kontroll 
utfört. 
Datum. 

� 
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18+ Besparingskrav Kommunstyrelsen

Det har kommit oss personal på 18+ tillkänna att man lagt förslag på besparing i vår verksamhet. 

Därför vill vi presentera för er hur vi ser på detta besparingsting och berätta lite om vår verksamhet. 

Nuläget: 

18+ verksamheten består idag av fyra heltidsanställda handledare med olika 

kunskaper/erfarenheter/kön och ålder. Detta innebär att vi har olika kompetenser och i och med det 

kompletterar vi varandra väldigt bra i arbetet, vi täcker i och med det ungdomarnas olika behov av 

stöd och råd. 

Sedan verksamheten startade maj/juni 2013 har 20 ungdomar passerat genom 18+ utöver de 15 

ungdomar som idag är inskrivna. Av dessa 20 ungdomar har 8 stycken tagit studenten, 2 stycken har 

startat eget företag i Arvidsjaur, 2 stycken har flyttat p.g.a studier på annan ort, 5 stycken har skrivits 

ut eftersom familjen har återförenads och 3 ungdomar har ordat med eget arbete. 

Bland de 15 ungdomar som idag finns inskrivna kommer 5 stycken att ta studenten under 2019. 

En kommer att börja gymnasiet hästterminen 2018 och de övriga 9 ungdomarna kommer att läsa 

gymnasieförberedande program eller läsa på gymnasiet (detta beror helt på vad antagningsbeskedet 

kommer att visa som kommer under sommaren). 

Som handledare på 18+ är arbetsuppgifterna väldigt varierande. Under skolterminerna har vi en 

handledare i skolan dagtid, där vi arbetar som stöd/hjälp till våra inskrivna ungdomar i de 

gymnasieförberedande klasserna. 

Handledaren i skolan håller sig ajour med vilka läxor ungdomarna har samt vad ungdomarna skall 

studera inför ett kommande prov. 

Majoriteten av de anställda handledarna arbetar eftermiddagar/kvällar där man då har fokus på 

läxläsning. 

Ungdomarna som är inskrivna på 18+ kommer ofta förbi även om de inte för tillfället behöver 

studera, de kommer för att prata, dricka en kopp te eller spela spel med handledare eller annan 

ungdom. 

Att göra hembesök hos ungdomarna är också en arbetsuppgift som en handledare på 18+ har, för att 

se hur det går att bo själv i lägenhet, städning, tvättning, matlagning eller för att hjälpa till med 

andra frågor som kan uppkomma då man bor i egen lägenhet. 
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När ungdomen fyller 18 år och skrivs in i 18+ verksamheten så bokar handledaren ett möte med 

banken för att ordna internetbank, bankkort, mobilt bank-id och hemförsäkring. 

Som handledare på 18+ lägger man mycket tid till att prata ekonomi med ungdomarna, hur en 

budget görs, vikten av ett sparande om tex oförutsedda utgifter skulle dyka upp, hur man undviker 

att hamna i en skuldfälla samt vilka konsekvenser det kan leda till om ungdomen hamnar hos 

Kronofogden. 

Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är att lotsa ungdomarna när de skall komma i kontakt 

med någon myndighet, hur ungdomarna bokar en läkar-/tandläkar tid, buss eller flygbiljett. 

Sedan starten 2013 har handledarna varit behjälpliga med körkortsteorin för ungdomarna eftersom 

många arbeten idag kräver att du minst har B-körkort. Detta har inneburit att sedan starten har 8 

ungdomar tagit körkortet och till dagens datum håller 6 ungdomar på att träna körkortsteorin. 

En dag/månad hjälper handledarna ungdomarna med att söka försörjningsstöd, vilket avlastar 

handläggarna på social kontoret. 

Målet med verksamheten 18+ är att ungdomarna skall stå på egna ben, bli skattebetalande 

människor som kan försörja sig själva. 

Konsekvenserna vi som personal på 18+ ser om man skulle dra ner på personal: 

Målgruppen för 18+ får ej rätt och tillräcklig handledning: 

Tänker man en eventuell neddragning på 1-2 heltids anställda handledare vid verksamheten 18+ så 

ser vi som handledare idag en HÖG RISK att samtliga ungdomar inskrivna i verksamheten kommer 

att tycka att de får för lite stöd och hjälp. 

De vi också kan se idag om detta skulle bli verklighet att man drar ner 1-2 heltids anställda 

handledare är att vi inte kommer att kunna vara till hjälp och stöd under skoltid. 

Idag lägger vi handledare fokus på att täcka upp så många vardagskvällar som möjligt. Verksamheten 

har idag öppet varje helg, helgerna bemannas av en handledare. Vilket mest troligt inte skulle vara 

möjligt om man gör en eventuell neddragning av handledare i verksamheten. 

Sämre resultat för ungdomarna i skolan: 

Stödet vid läxläsning minskar för samtliga ungdomar om man gör en eventuell neddragning av 

personalen i verksamheten. Detta ser vi som en HÖG RISK att ungdomarnas skolresultat försämras 

samt att skolnärvaron minskar. 

I förlängningen leder detta till att flertalet ungdomar skriver in sig hos socialtjänsten med stora 

ekonomiska utgifter för Arvidsjaur kommun. 

Ungdomarna/målgruppen kan själva skriva ut sig ur verksamheten: 

Ungdomarna som är inskrivna i 18+ verksamheten kan själva välja att skriva ut sig från verksamheten 

detta ser vi som handledare i verksamheten som en HÖG RISK. Ungdomarna skriver ut sig p.g.a att 

de inte får de stöd och den hjälp de behöver. Detta kommer då att innebära en direkt kostnad för 

Arvidsjaur kommun eftersom kommunen ej längre kan eftersöka pengar för dessa ungdomar. 

2 



Om en eventuell neddragning av handledare på 18+ skulle bli aktuell skulle det kanske innebära att 
flertalet skattebetalande handledare blir arbetslösa p.g.a att arbetsuppgifterna upphör, i och med 
att flertalet/samtliga ungdomar skriver ut sig från 18+ verksamheten. 

Detta leder i förlängningen till mindre inkomster för Arvidsjaur kommun och ett större sparkrav på 
andra kommunala verksamheter. 

Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta brev från oss handledare på 18+ 

Thomas E�ström 

-�w4
Johan Salomonsson ,,,;.: ,,,. ------ ---�----,L
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Risk- och konsekvensanalys 

Politisk verksamhet kommunstyrelsen – 200 000 kronor 

Politisk verksamhet under kommunstyrelsen har ålagts ett sparbeting om 200 000 kronor för år 2019. 

Jag bedömer att tilldelad ram inte kommer att överskridas med anledning av sparbetinget. 

Lotta Åman 

Kommunstyrelsens ordförande 
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_____ 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-08-21 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Peter Manner 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-158 11 

Angående föreslagna besparingar för näringslivsenheten 

Risk- och konsekvensanalys 

Näringslivsenheten har ålagts besparingsbeting på 1,5 Mkr för år 2019. 

Besparingsförslaget påverkar avdelningens förmåga att uppfylla målen för 

verksamheten inom bl.a. följande områden: 

- Näringlivsrådgivning

- Etableringar

- Turismutveckling

- Marknadsföring

- Samarbeten inom regionen, bl.a. Region Norrbotten (ex. RUS-arbetet)

Det är inte utrett vilka konsekvenser detta sparbeting skulle få i form av effekter på 

det lokala näringslivet i form av minskat nyföretagande, lägre överlevnad, minskad 

utvecklingsgrad hos befintliga företag samt etablering och antalet nya och bevarade 

jobbtillfällen i kommunen. Eller vilka effekter detta i sin tur kan komma att ge på 

framtida skattebas. 

Om besparingen antas måste en total revision och justering av uppdrag, servicenivå 

och målsättningar för enheten genomföras.  

Signalvärdet i ett sådant beslut måste också beaktas. Vad ger en nära nog halvering 

av en redan ansträngd budget för näringsliv och utveckling för meddelande till 

medborgare, företag och möjliga sådana? 

Minskade anslag omöjliggör uppfyllandet av de nationella politiska målen med att 

stärka näringslivsutvecklingen i svaga landsbygdskommuner via regeringens 3-åriga 

satsning med 1,76 pengarna. 

Uppfylls ej villkoren förknippade med dessa extrapengar kan utbetalningar riskeras. 

E.u.

Peter Manner 

mailto:kommun@arvidsjaur.se
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ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 
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Ansökan om extra stöd på 

grund av ökade 

foderkostnader 

- Arvidsjaurs

Ryttarförening

Au § Dnr 00191/2018 052 

Arvidsjaurs Ryttarförening ansöker om 75 000 kronor i extra stöd på grund 

av ökade foderkostnader. Anledningen är att årets torra sommar har gett 

foderbrist i stort sett ihela landet, vilket påverkar såväl kvalité som pris. 

På grund av det ökade priset befarar Ryttarföreningen att hamna i 

ekonomiska problem. 

Utan ekonomiskt stöd ser föreningen två möjligheter som de anser inte är 

hållbara på sikt; 

1. Ridpriset höjs med 50%, vilket sannolikt leder till att det finns elever

som väljer att sluta rida.

2. Sälja några av föreningens hästar, vilket leder till minskad verksamhet

och därmed minskade intäkter.

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



Arvidsjaurs kJnlmL. \ 7 
KommunatfrG"{sen 

201a -os- 2 7 i 

Arets torra sommar har gett foderbrist i stort sett hela landet vilket påverkar såväl kvalitet 
som pris. På grund av det ser vi att vår ridskola kan komma att hamna i ekonomiska 
problem. 

Utan ekonomiskt stöd finns två möjligheter för föreningen, ingen av dem hållbar på sikt. 

1. Höja ridpriset med 50% procent, vilket sannolikt leder till att flera elever väljer att sluta
rida. Det gör att dessa, främst ungdomar, förlorar möjlighet till att utöva sitt intresse
och den motion och glädje som hästarna ger. Det minskar också intäkterna för
föreningens redan ansträngda ekonomi.

2. Sälja några hästar, vilket kommer att leda till minskad verksamhet och därmed
minskade intäkter. Det ger samma konsekvenser som ovan men också svårighet att
möta det ökade intresset för ridsport som vi ser.

Enligt vår beräkningar kommer vi att behöva 75 000 kronor för att klara årets budget. 

Vad kostar foder för en häst cirka per månad eller år? 

En normalstor häst äter ca 13 kg hösilage per dag. Ett normalpris på hösilage ( de stora 
inplastade balarna som ligger ser på fälten) är cirka 2,00-2,50 kr ink moms per kg. 
Hö är oftast dyrare då det kräver längre torktid, cirka 2,50-3,50 kr ink moms per kg. Det kan 
givetvis finnas stora prisvariationer runt om i landet och även lokala skillnader kan 
förekomma. 

En ridskola har ofta sina hästar i verksamhet 11 månader om året. Per häst blir det då 13 kg 
x 2,50 = 32,50 kronor per dag/991,25 kronor på en månad/10 904 kronor per år, om hästen 
äter hösilage 11 månader. 

Kvaliten är viktig. Om det inte är rätt näringsvärden i fodret så behöver man stödfodra, vilket 
medför ökade kostnader även för kraftfoder. 

Ridsport - en av landets största idrotter 

• Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs
varje år på landets ridskolor.

• Svenska Ridsportförbundet har 895 föreningar, varav 450 driver ridskola. Nästan
hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.

• Svenska Ridsportförbundet har drygt cirka 154 000 medlemmar, varav 90% tjejer.
125 000 av medlemmarna är motions- och lektionsryttare.

Arvidsjaur Rvttarförening 

Arvid�2018-08-24 
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Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

 

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

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-09-04 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Katarina Landstedt 

Ulf Starefeldt 

  

 Kommunstyrelsen 

  
Direktval 
0960-556 61 

0960-155 04 

 

 

Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader. Dnr: 191/2018-052 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

 

En ansökan har inkommit från Arvidsjaurs ryttarförening om extrastöd på grund av 

ökade foderkostnader. Enligt Ryttarföreningen har årets torra sommar medfört att 

det råder foderbrist i hela landet, vilket påverkar såväl kvalitet som pris. 

 

 

2. Nulägesrapport 

 

I Fritidsenhetens budget finns det pengar till att fördela och betala ut aktivitetsstöd 

till idrottsföreningar som ansöker. Denna summa pengar är fastställd politiskt och 

betalas ut årligen tills annat beslut tas. Utöver denna pott pengar har tyvärr inte 

Fritidsenheten möjlighet att finansiera extra utbetalningar till enskilda föreningar.  

 

 

3. Förslag till beslut 

 

Fritidsenheten har tyvärr ingen möjlighet att göra en extra utbetalning med 75 tkr 

till Ryttarföreningen, eftersom det inte ryms inom budget. 

 

 

 
 

 

Katarina Landstedt     Ulf Starefeldt 

Kultur- och fritidschef    Kommunchef 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018- 
 

Dnr 00191/2018     -052 
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Alpint skidgymnasium 

(NUI) 

– Budget och finansiering

BunB § Dnr 00208/2017 609 

Sandbackaskolan har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden ansökt 

om att starta upp en nationell alpin idrottsutbildning (NUI). 

Kommunfullmäktiges mål- och demokratiberedning har, genom Björn 

Lundberg och kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, undertecknat 

viljeinriktning gällande start av en nationell idrottsutbildning med alpin 

inriktning i Arvidsjaur. 

Arvidsjaurs kommun har efter ansökan erhållit tillstånd, både från 

skolverket och Svenska skidförbundet, att starta upp utbildningen. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi har på nämndens 

uppdrag skrivit till kommunstyrelsen med en begäran av kostnadstäckning 

för genomförande av utbildningen. 

Barn- och utbildningsnämndens utskott behandlade ärendet 2018-09-13. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristina Taimi 

Viljeinriktning från mål- och utvärderingsberedningen 

Utdragsbestyrkande



� Arvidsjaurs kommun 
� Arviesjavrien kommuvdna 
Handliiggare 

Kristina Taimi 

Datum 

2018-09-05 

Begäran om kostnadstäckning för genomförande av Nationell ldrottsutbildning Alpint. 

Bakgrund 
Sandbackaskolan har på uppdrag av Barn- och utbilndingsnämnden ansökt om att få starta upp en nationell 

idrottsutbildning ( inom Alpin skidåkning) (NIU) som ger elitsatsande ungdomar möjlighet att kombinera 

studier med träning. 1Arvidsjaurs kommun har efter ansökan erhållit tillstånd att starta från både Svenska 

Skidförbundet och Skolverket. 

Ett av kraven, från både Skolverket och skidförbundet, för start av NIU var en uttalad politisk 

viljeinriktning vilket samtliga partier förklarade sig positiv till. 2 

Sandbackaskolan har redovisat inledningsvis ökade kostnader för uppstart och drift av ett NIU, till 

kommunstyrelsen i skrivelse daterad 2017-12-06.3 

Ekonomiskt läge 

Barn och utbildningsnämnden har ett sparbeting på 1,5 miljoner kronor för 2019 från Kommunstyrelsen 

vilket medför att starten för NIU vid Sandbackaskolan äventyras. 

Begäran 
Barn och utbildningsnämnden begär kostnadstäckning från Kommunstyrelsen för uppstart och drift av NIU 

samt att budgeten för NIU programmet särredovisas. Begäran gäller främst 2019 och preliminärt 2020 och 

även framåt så länge NIU bedrivs på Sandbackaskolan. Begäran baseras på bifogad kostnadsberäkning från 

Sand backa. (seb;;laga} 

Det är av yttersta vikt att en egen budget för programmet upprättas och garanteras då den övriga 

verksamheten vid Sandbackaskolan inte skall påverkas negativt och belastas med större 

besparingar/neddragningar på grund av NIU programmet. 

Barn och utbildningsnämnden ser det som nödvändigt att ärendet behandlas skyndsamt eftersom 

rekryteringsprocessen är påbörjad och behöver garanteras då en tränare med gott renomme är intresserad 

av anställning. Etablering av NIU Alpint program kommer att ge Arvidsjaur god reklam och anseende i den 

alpina världen och det ger ringar på vattnet med inflyttning, positiv reklam och ett ökat intresse för 

Sandbackaskolan och Arvidsjaur som vinterort. Det är ett tillfälle som det vore mycket tråkigt att missa. Om 

ingen kostnadstäckning kan ges snarast kan inte processen gå vidare utan behöver avbrytas och eventuellt 

besitter Arvidsjaur chansen helt att få denna spetsutbildning som kan ge mycket god publicitet och renomme 

till kommunen. 

På Barn och utbildningsnämndens uppdrag 

. ,-----

?-
)

� 17 i,� I� 
Kristina Taimi ordförande barn och utbildningsnämnden 

Bilagor 

BUN § 46, Sammanträdesprotokoll 2017-05-29, Dnr 00091/2017 inkluderad Skrivelse till KS, Politisk 

uttalad viljeinriktning för start och drift av alpint NIU på Sandbacka, 2017-12-06 , Budget NIU 20180905 

Postadress Telefon Telefax E-post

933 81 ARVlDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 

Bankgiro 

5143-7903 



Budget Nationell Idrottsutbildning (Alpint skidgymnasium) vid Sandbackaskolan 

Beräknad budget för NIU enligt nya övervägningar och dialog med den nya tillänkta tränaren.  Från 

och med 2022 kommer utbildningen visa ett nollresultat, ev ge en liten intäkt.  



� ARVIDSJAURS KOMMUN 

� 
Arviesjåvrie11 ko11111111vt/11a

Sammanträdes protokoll 
Sam mantriidcsdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansökan om alpint 
skidgymnasium 
(specialutfonnat 
idrottsprogram) vid 
Sandbackaskolan 

Beslutet skickas till: 
. Lars-Håkan Andersson 
- Annette Rylen

2017-05-29 57 

Bun § 46 Dnr 00091/2017 612 

Arvidsjaurs kommun är en vinterskidort med en alpin skidbacke och en väl 
fungerande alpin idrottsklubb, Arvidsjaurs Alpina, som med framgång 
fostrat många duktiga alpina skidåkare. Arvidsjaur som alpin ort har gott 
anseende i skidvärlden. Arvidsjaurs Alpina har bland annat stått som 
arrangör för både internationella och nationella tävlingar. 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2017-03-13 § 18 Sandbackaskolan i 
uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett alpint skidgymnasium med 
tiksintag (specialfonnat idrottsprogram) i Arvidsjaur. 

Lars-Håkan Andersson, rektor Sandbackaskolan, redovisade vid dagens 
sammanträde förutsättningarna för Sandbackaskolan att anordna 
utbildningen. Kontakt har tagits med nationelle chefen för svenska 
skidförbundet. Han anser att Arvidsjaur ligger bra strategiskt till för 
utbildningen. 

Ansökningsfonnalia tar tid. Skolverket och Skidförbundet ska gå igenom 
ansökningen. Bedömningen är att utbildningen kan starta tidigast hösten 
2019 om ansökan lämnas till Skolverket efter sommaren 2017. 

Ås 2018 behövs för förberedelsetid i det fall Skolverket bifaller ansökan. 
Samarbete planeras med Armens Jägarbataljon kting träningslokaler m.m. 
Avtal måste tecknas mellan kommunen/ Arvidsjaurs Alpina eller andra om 
samarbete, tillgång och förutsättningar för användande av Prästberget. 
Förberedelsekostnader för år 2018 beräknas till ca 300 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Sandbackaskolan får i uppdrag att ansöka om tillstånd att staita ett
nationellt idrottsgymnasium med alpin imiktning med start tidigast
hösten 2019.

2. Vid positivt beslut från Skolverket ska igångsättningsbeslut fattas av
nämnden. Inför beslutet ska en fullständig kostnadsanalys redovisas.

3. Sandbackaskolan ska under processen föra en dialog med
kommunledningen om hur beslutet påverkar kommunens verksamheter
i övrigt, som kostnader för nyttjande pistmaskin m.m.

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering

PLAN69
Markering



� Arvidsjaurs kommun 
� Arviesjtivrien kommuvdna

Datum 

2018-01-09 

Handliiggarc 

Peter Rydfjäll 

Direktval 

201& -01- 0 9 

Viljeinriktning gällande start av nationellt idrottsgymnasium med alpin 

inriktning i Arvidsjaur 

Efter diskussion i mål- och demokratiberedningen enades samtliga närvarande 
representanter för de politiska partiern i Arvidsjaurs kommunfullmäktige samt 
fullmäktiges predisium, att man ställer sig positiv till ett nationellt idrottsgymnasium 
med alpin imiktning i Arvidsjaur. 

Ärenden anses omedelbart justerad. 

För Arvidsjaurs kommun 

Vid protokollet 

�� Komrnunfullmäkflges 2:e vice ordförande

\ I' �;.:/? 

\t,c\:1,�>( ___ / 01ta Aman 
Justerare 

Postadress Telefon 

933 81 ARVlDSJAUR 0960-155 00, vlixcl 

Telefax 

0960-129 40 

E-post 

kommun@arvidsjaur.se 

Bankgiro 

5143-7903 
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ARVIDSJAUR Arvidsjaur 2017-12-06 Arvidsjaurs kommun [I 

Handläggare 

Lars-Håkan Andersson 

Arvidsjä'i!ri:. l:::.i,-7 :�-lKommun",, , , u�
.J 

I\.. �.h:;;1 
f 

Kommunstyrelsen 

Arvidsjaur kommun 
fn:on=-r _2_01_7 _-12- o_u_j 

_____ _j 

Politiskt uttalad vilieinriktning för start och drift av Alpint NIU på 

Sandbackaskolan. 

Sandbackaskolan har tillsammans med Arvidsjaurs Alpina klubb ansökt om att få 
starta upp en Nationell Idrotts Utbildning på gymnasial nivå som ger elitsatsande 
ungdomar möjlighet att kombinera studier med träning. Skälen till detta är många. I 
Arvidsjaur films två kommunala skidanläggningar varav den ena, Prästberget, är 
lämplig för alpin träning och är klassad och godkänd tävling i olika alpina 
sammanhang (Prästberget är homologiserad och är godkänd för FIS damer och herrar 
SL samt ENL SLIGS). Den alpina klubben i Arvidsjaur är en av N01Tbottens största 
alpina föreningar räknat utifrån antalet aktiva barn och ungdomar, i skrivande stund ca 
55 st. De har väldigt gott rykte inom den alpina världen, så gott så att familjer redan 
idag flyttat till Arvidsjaur på grund av detta. 

Vi har ett utmärkt klimat med snö, ett bra geografiskt läge med närhet till många 
skidanläggningar, vaiierande träningsmöjligheter inom kommunen. (gym, simhall, 
skidspår, verksamhet för skoterkross, norra Sveiiges största klättervägg, fyra 
fotbollsplaner, ett modernt utomhusgym som försvaret bygger upp under 2018, mmm). 
Vi har en bra elevhälsa och sjukvård som är bemannad dygnet runt och en 
gynmasieskola med lämpliga lokaler m.m. 

Svenska Skidförbundet har genom ordförande ,Olle Daniellson, meddelat att de 
överväger att tillstyrka vår ansökan om han får återkoppling från Arvidsjaurs politiska 
ledning, en uttalad viljeinriktning om att detta är något som man vill ge förutsättningar 
för. 

Om Svenska skidförbundet ger oss tillstånd kommer Skolverket som är den högsta 
beslutande instansen när det gäller dylika beslut med hög saimolikhet bevilja vår 
ansökan och vi kommer att kunna köra igång utbildningen hösttenninen 2019. 

För att ge er ett underlag så har vi gjort en ekonomisk kalkyl som vi tror är realistisk. 
Ni får nedan en kmifattad presentation av kostnaderna år för år. Vill ni mer detaljerat 
titta på hur vi tänkt så har ni dem mer precist presenterade i bilagorna. 
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Kostnader 

2018 

Arvidsjaur 2017-12-06 Arvidsjaurs kommun � 

Under hösttenninen 2018 bör en tränare anställas för att marknadsföra och planera upp 

utbildningen. Detta kommer att kosta ca 300 kkr. 

Ombyggnationer av skolans lokaler till ändamålsenliga lokaler för idrottsutbildningen 

ko1mner att inledas under hösten och inköp av material till en smmna av ca 300 kkr (se bilaga 

1) 

Total kostnad 2018 ~ 600 kkr 

2019 

Under hösttenninen 2019 tas de första 8 eleverna emot. 

Kostnader för div utrustning, ytterligare en tränare samt en lärare kommer att kosta ca 1 140 

kkr (se bilaga 2) 

Maximala intäkter från interkmmmmala avgifter under första året är ca 470 kkr 

Total kostnad 2019 ~ 670 kkr

2020 

Ny elevkull anländer nu finns 16 elever på skolan 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 113 kkr (se 

bilaga 3) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca 1 400 kkr 

Total kostnad 2020 ~ 713 kkr
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ARVIDSJAUA 

2021 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Ny elevkull anländer nu finns 24 elever på skolan 

Arvidsjaurs kommun ll 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 814 kkr (se 

bilaga 4) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca 2 300 kkr 

Total kostnad 2021 ~ 514 kkr

2022 

Ny elevkull anländer nu finns 32 elever på skolan 

Kostnader utrustning samt personal samt ytterligare en tränare anställs kostnad 2 933 kkr (se 

bilaga 5) 

Maximala intäkter från interkommunala avgifter under första året är ca2 800 kkr 

Total kostnad ~ 133 kkr 
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ARVIDSJAUR

Sammanfattningsvis 

Arvidsjaur 2017-12-06 Arvidsjaurs kommun � 

De1ma satsning kommer initialt inte att bli någon ekonomisk inkomstkälla. Vi kan höja 

lönsamheten med att dubbla intaget, vilket skulle minska på lärarkostnaden och ge lite mera 

inkomster. Detta vill vi inte överväga omedelbart utan vi vill avvakta och se hur det går med 

en träningsgrupp per årskurs från bö1jan. Men vi är övertygade om att det finns många 

positiva kring-effekter med ett NIU, som med tiden kan vara mycket gynnsamma, på 

många sätt för kommunen. 

• Gyim1asieskolan konuner kännas mer levande och attraktiv
• Vi får ett antal högmotiverade elever till skolan, vilket troligtvis ko1mner att påverka

och höja motivationen hos många andra elever och göra skolan mer intressant för
elever i Arvidsjaur och höja resultaten hos en del elever.

• Fler elever från Malå, Sorsele Aljeplog och andra k01mnuner ko1mner överväga att
studera hos oss, även på andra program som vi erbjuder. Detta kan gyima oss
ekonomiskt.

• Vi konuner troligtvis få elever som lyckas och vinna tävlingar på elitnivå, vilket
k01mner att vara god reklam för Sandbackaskolan och Arvidsjaurs kommun

• Elitsatsande elever som tränar hårt, äter mycket enligt Svenska skidförbundet och
ko1mner förutom att köpa mycket mat, gy1ma företagare på orten på olika sätt.

• Vi kommer inte betala ut inackorderingsbidrag till elever som vill satsa på alpin
gyinnasieutbildning, vilket vi gör till flera ungdomar i dagsläget.

• Gyin blir mer besökta vilket kan höja intresset för fysiska aktiviteter hos våra andra
elever än mer.

• Vi kan få en viss inflyttning av familjer till Arvidsjaur när vi rekryterar tränare till
utbildningen.

• Vi håller humöret uppe hos oss själva när vi inte bromsar upp och drar oss tillbaka när
tiderna är tunga ekonomiskt och på andra sätt . Vi gör vad vi kan för att framöver,
fo1isatt vara en attraktiv, levande konu1rnn där mäimiskor inte bara bor kvar , utan dit
fler väljer att flytta.
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BILAGA 1 

Arvidsjaur 2017-12-06 

DIVERSE UTRUSTNING 2018 

Utn.tstni ng träina1re 

Borrmaskin 

Borrstål 

Slalomkäpp 

Storsl a I om käpp 

Radio 

Tränarkläder 

Pjäxtork 

B,a nsätta rm åttba n d 

Kortkäpp 

Portfl aggor 

Va Ila uitru stn i ng 

Valla till tränare 

Diverse väskor/fodral mm 

, Repa r.ati on sutru stn i nglverkityrg 

Utrustning ele•v 

Pjäxtork 

VaUajärn + verkt\t'g m.m. 

Övrigt 

FI äktar ti I i ski d11tå rd stJitD)'m m e 

Ombyggnaitiorn omklädningsrutm skåp 

Marknadsföring NILI 

kr/st 

4000 

1800 

300 

300 

3500 

1!0000 

500 

.rmo 

2!00 

l!OO 

5000 

5000 

4000 

2000 

500 

15000 

20000 

100000 

30000 

Arvidsjaurs kommun fl'J 

antal sum1ma 

2 8000 

2 3600 

30 9,000 

30 9000 

2 7000 

2 20000 

2 1000 

1 aoo 

30 6000 

25 25.00 

0 0 

0 0 

0 0 

1 2000 

8 4000 

1 15000 

41 80000 

1 100000 

1 30000 

Sum,ma: 297900 
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BILAGA 2 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Diverse kostnader 2019 {ht} 

Utrustning tr,änare 

Va 11 a utrustning 

Valla till tränare 

Diverse väskor/fodral mm 

Reparation sutrnstn i ng/verktl/g 

Digitalkamera+ stativ 

P•ersonal kostnader 

Tränare heltid (lön 34kkr/mån, aug-dec) 

Hjälptränare hahttid (fön 25kkr/mån, aug-dec) 

Lärare, heltid (lön 34kkr/mån, aug-dec 

Övrigt 

Leasing minibuss 

Försäkring minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnader 2500 mil 

Kostnader liftkort IKåbdalis 

Kostnader lift Anlidsjat.ff (!Kommunens) 

Marknadsföring Nm Arvidsjaur 

kr/st 

5000 

5000 

4000 

2000 

6000 

580 000 

210000 

580000 

78000 

5000 

2000 

37000 

3000 

1000 

30000 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun lZJ 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 4000 

1 2000 

1 6000 

0 

1 5!l0000 

0,42 88200 

0,42 243600 

0 

1 78000 

1 5000 

g 16000 

1 37000 

10 30000 

10 1!0000 

1 30000 

1139800 
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Bilaga 3 

Arvidsjaur 2017-12-06 

D�verse kostnader 2020 (vt+ht) 

Utn.tstni ng tr,äna re 

VaUautrustning 

·vana till tränare

Diverseväskor/fodra I mm

Reparation sutru stn i ng/verktyg

Digita I kam era + stativ

DIV

Pe•rsonal kostnader

lrrälf!lare heltid

Hjälpiträrrnre halvtid

lirärnare heltid

lärare heUid (1.,5 tjänst fr ht 2020}

Övrigt

leasirng minibuss

f'örsäkrirn,g minibuss

fi"�'m kort

B,e·n si 111 kostrn ad e·r 25 00 m i I

Kosltrn ad er I iftkort Kå bd a I is

Kostnader lift Antidsjaur (Kommunern

Kostnade,r pist111ing, .snökanoner?

kr/st 

5000 

5-000

4000 

2000 

5000 

30 000 

5&0 000 

420000 

580000 

5-801000

78000 

5000 

2000 

3,7 000 

3000 

:liOOO 

Sll vlMA: 

Arvidsjaurs kommun IJ 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 4000 

1 2000 

1 6000 

1 30000 

0 

1 580000 

015 210000 

0,42 243600 

1., 25 7'25000 

0 

1,5 117000 

1.,5 7500 

16 32000 

2 74000 

1.8 54000 

18 18000 

lJO 

2113110 
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Bilaga 4 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Di·verse kostnader 2021 (vt+ht) 

Utru�tning tränare 

Vallautrustning 

Valla till tränare 

DIV 

Perscmalko.stnader 

Tränare heltid 

Hjälptränare halvtid 

Tr.ä111are heltid 

Lärare heltid, 1,5 tjänst 

Övrigt 

Leasing minibuss 

Försäkring minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnader 2500 mil 

IKostnade•r li ftkort Kåbdalis 

Kostnader li ft Arvidsjaur (Kommunens) 

Kostnade·r pistning, snökanoner? 

kr/st 

5000 

5000 

30000 

580 000 

420 000 

580000 

530 000 

7;8000 

5000 

2:000 

37000 

3000 

l!OOO 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun ll 

antal summa 

1 5000 

1 5000 

1 30000 

0 

1 580000 

0,75 315000 

1 580000 

1.,5 ,870000 

0 

2 155000 

2 10000 

24 48000 

3 111000 

26 78000 

26 25000 

0 

0 

0 

2814000 
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Bilaga 5 

Arvidsjaur 2017-12-06 

Diverse kostnader 2022 (vt +ht} 

UtrUiStni ng tr.ä11are 

Va Ila utrustning 

Valla till tränare 

Diverse 

Personal kostnade·r 

Tr,ä 111 a re heltid 

Hjälpträ111are heltid 

'Tränare heltid 

Lärare 

övrigt 

Leasing minibuss 

Försakri111g minibuss 

Gymkort 

Bensinkostnade·r 2500 rrrnil 

Kost11ade-r liftkort Kåbdalis 

Kostnader Uft Arvidsjaur {Kommulilen 

Kostnader Pistni11g, s111ökanon eitc? 

kr/st 

5000 

5000 

40000 

580000 

420000 

580000 

580000 

73000 

5000 

.2!000 

:37000 

3000 

1000 

SUMMA: 

Arvidsjaurs kommun fl 

antal sun1m.ai 

1 5000 

1 5000 

1 40000 

0 

1 580000 

1 420000 

1 580000 

1.,5 8}0000
0. 

2 155000 

2 10000 

26 52JOOO 

3 111000 

26 78000 

26 2500IO 

293.3000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 

10 

Fördelning av tillfälligt 

kommunbidrag 2018 

avseende ensamkommande 

asylsökande unga 

Au § Dnr 00186/2018 047 

Regeringen har återigen beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka 

kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som 

fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo 

kvar i den kommun där de vistas. Pengarna, som finns i ett nytt ramanslag, 

kommer att betalas ut av Migrationsverket i augusti 2018. Den totala 

summan för landets samtliga kommuner är 200 miljoner kronor. 

Motsvarande ersättning betalades ut i december 2017 samt i februari 2018, 

då totalt 390 respektive 195 miljoner kronor fördelades mellan kommunerna 

på samma sätt. 

De två tidigare utbetalningarna från Migrationsverket till Arvidsjaurs 

kommun utgjorde tillsammans 653 814 kronor. Antalet ungdomar som 

berördes då var tio. Socialchef Ann-Sofi Levander lämnade vid det tillfället 

förslag på fördelning mellan berörda verksamheter. Förslaget blev också 

kommunstyrelsens beslut. 

De pengar som nu anvisats från Migrationsverket utgör för Arvidsjaurs 

kommuns del 209 754 kronor. De ungdomar som berörs är enligt uppgift 

tolv, vilket innebär att den summa Arvidsjaurs kommun uppbär inte fullt 

täcker kostnaden för en ungdom. 

Total kostnad per ungdom och år redovisas i tjänsteskrivelse. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Pengarna tillförs kommunstyrelsens budgetram för år 2018.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Åman 

Utdragsbestyrkande 
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Migrationsverket 
Operativ verksamhet 

Besöksadress Slottsgatan 81-82 Postadress 60170 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-485 87 26 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163

Tobias Lundin 

T.f. regionchef

Region Öst

Migrationsverket

Missiv 

2018-08-15 

Diarienummer 

7.1-2018-33413 

Till kommunstyrelsens ordförande 

200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna 
kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018 

Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka 

kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som 

fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo 

kvar i den kommun där de vistas. Medlen, som finns i ett nytt ramanslag 1:9 

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl, 

kommer betalas ut av Migrationsverket i augusti 2018. Då kommer 

Migrationsverket att betala ut totalt 200 miljoner kronor. Motsvarande 

ersättning betalades ut i december 2017 samt i februari 2018, då totalt 390 

respektive 195 miljoner kronor fördelades mellan kommunerna på samma 

sätt. 

Regeringen har beslutat att ersättningen ska fördelas proportionellt mellan 

kommunerna, utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och 

unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende, och som var 

inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. 

Kommunerna kan inte överklaga regeringens beslut om fördelning av 

ersättningen. 

Som betalningsreferens på utbetalningarna från Migrationsverket anges: 

”Andel 200 miljoner 2018” 

På regeringens webbplats finns mer information, inklusive listan över hur 

ersättningen ska fördelas mellan kommunerna.  

Om ni har frågor om ersättningen kan ni kontakta regionkansli öst. 

Med vänlig hälsning 

Tobias Lundin 

T.f. regionchef, region öst

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/tillfalligt-kommunstod-for-ensamkommande-unga-asylsokande-m.fl/
mailto:regionost-kansli@migrationsverket.se


Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-08-16 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Egen 

Kommunstyrelsen 

Direktval

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag 2018 avseende ensamkommande 

asylsökande unga 

Regeringen har återigen beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka 

kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 

18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den 

kommun där de vistas. Medlen, som finns i ett nytt ramanslag, kommer att betalas ut 

av Migrationsverket i augusti 2018. Totalen för landets samtliga kommuner är 200 

miljoner kronor. Motsvarande ersättning betalades ut i december 2017 samt i februari 

2018, då totalt 390 respektive 195 miljoner kronor fördelades mellan kommunerna 

på samma sätt. 

De två tidigare utbetalningarna från Migrationsverket till Arvidsjaurs kommun 

utgjorde tillsammans 653 814 kronor. En beräkning av socialchef Ann-Sofi Levander 

visade att den totala kostnaden för kommunen för en ensamkommande ungdom var 

21 510 (socialtjänst, skola och 18+-verksamheten), vilket på årsbasis blir 258 120 

kronor per ungdom. Antalet berörda ungdomar var då tio stycken. Eftersom 

statsbidraget långt ifrån räckte till att låta alla tio bo kvar, beslutade 

kommunstyrelsen att fördela pengarna mellan de verksamheter som berörs. 

Ur de medel som nu utbetalas får Arvidsjaurs kommun 209 754 kronor. Antalet 

ungdomar som skulle beröras är enligt uppgift tolv stycken. De pengar 

Migrationsverket anvisar täcker inte helt årsutgifterna för en ungdom. 

Med anledning av ovanstående föreslås därför att anslaget fördelas till berörda 

verksamheter enligt socialchefens tidigare rekommendationer; 

18+-verksamheten 102 780 kr 

Socialtjänsten 67 120 kr 

Skolan 39 854 kr 

209 754 kr 

Lotta Åman 

Kommunstyrelsens ordförande 

mailto:kommun@arvidsjaur.se
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Kommunen har fått förfrågan om att sälja mark vid Camp Gielas. 

Köparens avsikt är att uppföra ett aktivitetscenter med bland annat bowling 

och restaurang vid Tvättjärnen. I etableringsplanerna ingår även att bygga en 

övervåning med konferenslokaler, gym, personalutrymmen och lager. 

För framtiden finns tankar om att hitta en hyresgäst till övervåningen och att 

bygga och hyra ut del av denna som kontor. 

I kommunens översikts- och tillväxtplan är markområdet utlagt som camping 

och utgör en del av campingområdet för Camp Gielas. 

Aktuellt markområde är i gällande detaljplan utlagd som Ra Fritidsområde, 

en våning. Prickmark (mark som inte får bebyggas) om 10 meter är på 

fastigheten utlagt mot stranden och Storgatan. Mot industriområdet är 

prickmark om 18 meter i bredd utlagt. Kommunens bygglovshandläggare har 

gjort bedömningen att det är möjligt att bevilja bygglov för ett 

aktivitetscenter inom användningen Fritidsområde. 

Enligt kommunens riktlinjer ska prissättning av mark alltid göras utifrån ett 

aktuellt kommunalekonomiskt perspektiv. De kostnader som uppstår för 

kommunen med anledning av försäljningen behöver sedan läggas på priset 

vid en eventuell försäljning. 

Planingenjör Britta Lundgren har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. Hon 

föreslår att markområdet säljs under förutsättning att köparen beviljas 

bygglov/förhandsbesked för anläggningen. 

Yrkande under sammanträdet 

Marcus Lundberg (s) 

Marken säljs till Roland Sandgren enligt förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslaget varefter hon förklarar att 

arbetsutskottet beslutat enligt Marcus Lundbergs yrkande. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Britta Lundgren Ksau 28/8 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Del av Arvidsjaur 8:14 säljs till Roland Sandgren under förutsättning att

exploatören beviljas bygglov/förhandsbesked för planerad anläggning.

2. Markområdet säljs till ett pris av 775 696 kronor, vilket även inkluderar

de kostnader som uppstår för kommunen med anledning av

exploateringen.

3. Om exploatören väljer en placering av byggnaden som inte inkräktar på

fjärrvärme- och bredbandsledningen kan markpriset sänkas med den

kostnad som det hade inneburit att flytta fjärrvärme- och

bredbandsledningen. I detta fall säljs fastigheten för 455 696 kr.

Detta innebär att fjärrvärme- och bredbandsledningarna behöver säkras

med servitut innan försäljning.

4. Kostnaden för fastighetsreglering betalas av köparen.

5. Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman och kommunchef Ulf

Starefeldt uppdras att underteckna erforderliga köpehandlingar när

bygglovet vunnit laga kraft.

_____ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Komplettering från planingenjören: 

Planingenjören har under föregående vecka haft samtal med bygglovshandläggaren 

som inte kommer att pröva byggnadens utformning i ett ev. förhandsbesked, utan 

enbart platsen och användningen. 

Planingenjören föreslår därför att ordet förhandsbesked stryks i 

beslutsformuleringen. Därmed kommer byggnadens utformning att vara prövad i 

bygglovet före en försäljning. Givetvis under förutsättning att kommunstyrelsen 

beslutar att sälja. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun 2018-08-15 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Britta Lundgren 

Direktval

0960-15565 

Köp av mark vid Camp Gielas (del av Arvidsjaur 8:14) 

1. Bakgrund/sammanfattning

Roland Sandgren (Rolles Krog/exploatören) har inkommit med en förfrågan om att

få köpa mark på Camp Gielas. Exploatören önskar uppföra ett aktivitetscenter med

bland annat bowling och restaurang vid Tvättjärnen. Eventuellt önskar Roland

också bygga en övervåning med konferenslokaler, gym, personalutrymmen och

lager. I en eventuell framtid har Roland även en tanke om att hitta en hyresgäst för

övervåningen och att bygga och hyra ut denna som kontor. Detta är dock enbart på

idéstadiet.

Exploatören ser att en exploatering av liknande slag skulle gynna såväl 

arvidsjaurborna, besöksnäringen, testnäringen och campingen genom ett utökat 

utbud av aktiviteter även vid dåligt väder samt ytterligare ett alternativ för 

restaurangbesök.  

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018-08-21 

Dnr 00188/2018     -253 
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Exploatören har valt lokalisering utifrån att markområdet ligger tillräckligt nära 

samhället, nära tänkt verksamhet på Karlavagnen, i naturskönt läge och i anslutning 

till Camp Gielas. Exploatören tänker sig en byggnad om maximalt 35*29 meter 

samt en tillhörande uteservering. Tänkt placering framgår av bifogade filer.  

2. Gällande detaljplan

I kommunens översikts- och tillväxtplan är markområdet utlagt som camping och

utgör en del av campingområdet för Camp Gielas.

Aktuellt markområde är i gällande detaljplan utlagd som Ra Fritidsområde, en

våning. Prickmark (mark som inte får bebyggas) om 10 meter är på fastigheten

utlagt mot stranden och Storgatan. Mot industriområdet är prickmark om 18 meter i

bredd utlagt.

Figur 1. Utdrag ur gällande detaljplan 25-P84/21 

Kommunens bygglovshandläggare Monika Hornig-Breitbach har gjort 

bedömningen att det är möjligt att bevilja bygglov för ett aktivitetscenter med 

restaurang, konferenslokaler, gym, personalutrymmen och lager för restaurangen 

inom användningen Fritidsområde. Användningen kontor ryms dock inte inom 

gällande detaljplan. Om kontor önskas byggas på övervåningen krävs därmed en 

detaljplaneändring.  

Eftersom det av detaljplanen framgår att högsta våningsantal är en våning på 

aktuellt markområde samt att delar av marken är utlagd som mark som inte får 

bebyggas (prickmark) behöver nämnden vid en bygglovsansökan ta ställning till om 

tänkt placering av byggnaden och dess höjd är förenlig med detaljplanen.  

Byggnadens utformning i övrigt är inte reglerad i detaljplanen men enligt plan- och 

bygglagen, 2 kap 6 § gäller alltid att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas 

och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. På aktuellt markområde är byggnadens 

utformning viktig för att säkerställa en trevlig miljö för campingsgästerna. Frågan 

om byggnadens eventuella utformning får hanteras närmare i bygglovet.  
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En prövning av bygglovet kan inte göras innan ritningarna är klarta. En ytterligare 

möjlighet skulle kunna vara att ansöka om ett förhandsbesked då planerna innebär 

en avvikelse från detaljplanen. På så sätt kan utformningen och placeringen prövas 

innan alla andra handlingar behöver vara klara och ett förhandsbesked utgör också 

en lägre kostnad.  

Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att försäljningen av marken bör 

ske först efter att ett bygglov/förhandsbesked för verksamheten vunnit laga kraft.  

3. Tänkt placering av ny byggnad och tänkt ny fastighet

Efter dialog med Camp Gielas och samhällsbyggnadsförvaltningen har Roland 

presenterat en karta över tänkt placering av byggnaden. Placeringen framgår av 

bilaga Alternativ 2b. 

Inom tänkt markområde finns ett antal kommunala ledningar. Med anledning av 

föreslagen placering av byggnaden behöver fjärrvärmeledningen och 

bredbandsledningen flyttas för att möjliggöra alternativ 2 b. Även Skanova har 

ledningar inom området som behöver flyttas. Eftersom ledningarna inte är säkrade 

med ledningsrätt behöver kostnaden för flytt av ledningar tas ut i markpriset. 

Där uteserveringen är tänkt att placeras finns kommunal en spill- och 

dagvattenledning. Uteserveringen behöver därför byggas på ett sådant sätt att den 

enkelt går att öppna upp för eventuella åtgärder på ledningen. En inglasad altan är 

därför inte ett alternativ utan det bör vara en altan med ett däck som enkelt går att 

lyfta bort. 

Roland har med anledning av fjärrvärme- och bredbandsledningarnas placering 

även tittat på ett ytterligare alternativ där byggnaden minskas ner för att kunna 

inrymmas utan att inkräkta på dessa ledningar, alternativ 2 c. Om Roland väljer 

detta alternativ skulle markpriset därmed kunna sänkas med den kostnad som det 

hade inneburit att flytta ledningarna. I så fall behöver fjärrvärme- och 

bredbandsledningarna säkras med servitut innan försäljning. Uteserveringen 

behöver i så fall även med anledning av dessa ledningar byggas på ett sådant sätt att 

däcket enkelt går att lyfta bort för att kunna utföra eventuella åtgärder på 

ledningarna. 

En befintlig infart finns till området från Storgatan. Infarten nyttjas idag främst av 

badgäster till sandstranden och vid infarten finns även ett antal parkeringsplatser. 

Det finns även ett servitut utlagt om rätt för fastigheten Tummaren 1 att nyttja ett 

område om 6 meters bredd för utfart där befintlig infart är belägen.  

Tänkt placering innebär att parkeringsplatserna till badet försvinner. Kommunen 

avser att ansöka om bygglov för nya allmänna parkeringsplatser mot Storgatan 

(blått område längs Storgatan på bifogade kartor) som ersättning till de 

parkeringsplatser som försvinner. Denna ansökan kan lämpligen ske i samband med 

att exploatören ansöker om bygglov/förhandsbesked för anläggningen. Enligt PBL 

Kunskapsbanken1 är det inom allmän plats natur och park möjligt att anordna ett 

mindre antal parkeringsplatser om platsen medger detta. 

1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-

plats/Parkeringsplats/ 
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Bygglov krävs dock för att kunna anlägga parkeringsplatserna eftersom området 

inte är utlagt som allmän plats gata eller torg i detaljplanen. Kostnaden för 

anläggande av ny allmän badplatsparkering samt för den nya infartsvägen till 

Rolands verksamhet behöver tas ut i markpriset. För kommunens behov behöver 

dessa parkeringsplatser inte skottas vintertid då de är tänkta för badgästerna men om 

exploatören önskar skotta parkeringarna för att ha fler parkeringar för sin 

verksamhet är detta fritt fram. För att tänkt exploatering ska vara möjlig behöver 

exploatören även anordna parkeringsplatser för sin verksamhet inom den nya tänkta 

fastigheten. Planerade parkeringsplatser för verksamheten framgår av den ljusgröna 

ytan på kartorna.  

Exploatören behöver även säkerställa att varutransporter blir möjliga till den egna 

verksamheten innan byggnation.  

4. Påverkan på Camp Gielas

Som Roland Sandgren själv påpekar bedöms ett aktivitetscenter med restaurang

innebära positiva effekter för såväl Camp Gielas som deras gäster till campingen

och till badplatsen. Eftersom en eventuell exploatering skulle innebära att del av

Camp Gielas befintliga campingområde tas i anspråk är det dock viktigt att

analysera även andra effekter för Camp Gielas.

Först och främst kan konstateras att det utgör en viss risk att ta in en extern aktör

inom campingområdet om tänkt verksamhet inte skulle bli lyckad och ställa till med

bekymmer för campingen. Tänkt exploatering skulle även innebära att Camp Gielas

planerade investering i ytterligare husvagnsplatser vid den nuvarande cykelbanan

inte skulle kunna genomföras.

Ovanstående två aspekter får dock ställas i relation till den fördel ett aktivitetscenter

med restaurang skulle innebära för campingen och samhället i sin helhet.

Det faktum att verksamheten är tänkt att inbegripa en restaurang med

alkoholservering kan riskera att innebära störningar för campingens besökare. På

campingen finns bland annat en regel om att det ska vara tyst och lugnt på området

vid 23.00. Genom kommunens alkoholtillsyn kan dock verksamheten och

öppettiderna styras genom att exempelvis begränsa öppethållandet till senast 23:00.

Föreslagen placering av den nya byggnaden har valts för att säkerställa möjligheten

för Stockstugan att stå kvar på aktuell plats. Stockstugan behövs enligt Camp Gielas

för deras verksamhet då Camp Gielas är i behov av en samlingslokal. Lokalen

nyttjas bland annat för skidläger, grupper inom biltest, husvagnsgäster, tältgäster

och av hundklubbar vid jaktprov. För tältgäster är det enligt Gielas ett lagkrav att ha

tillgång till en samlingslokal. För övriga gäster utgör det faktum att en

samlingslokal finns tillgänglig en uppskattad service. Camp Gielas har nyligen

öppnat upp Stockstugan för husvagnsgästerna och det har varit mycket uppskattat.

Campingen behöver, för gästernas skull, vara inhägnad. Av bilagorna framgår

förslag till omdragning av stängslet samt grindar. Kostnaden för ny inhägnad får tas

ut i markpriset.
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5. Ekonomisk analys vid en försäljning

Om kommunen önskar sälja markområdet gäller det att göra en värdering. Följande

framgår av kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd

mark i Arvidsjaurs kommun;

Vid övriga markförsäljningar skall köpeskillingen för varje enskild förfrågan

beräknas utifrån följande metoder.

Ortsprismetod

Vid användande av ortsprismetod samlas data (transaktionsbelopp) in för liknande fastigheter eller

råmarksförsäljning. Med liknande fastigheter menas tidigare omsatta fastigheter i samma område

eller liknande områden med likartad prisbild.  Det insamlade materialet analyseras och utgör grund

för värdering av fastigheten. Användandet av en ortsprismetod innebär att köpeskillingen skall

motsvara det pris kommunen hade erhållit om den valt att sälja fastigheten på den öppna marknaden.

Kostnadsmetod

Vid värdering av en fastighet enligt kostnadsmetod utgår aktörerna från de kostnader som kan

hänföras till fastigheten. Kommunen utgår från ett självkostnadstänkande och ambitionen är att få

täckning för samtliga kostnader som kan hänföras till fastigheten. Kostnader som kan hänföras till

fastigheten kan tillexempel vara bokfört värde, kostnader för framdragning av vatten och avlopp,

kostnader för att dra fram el eller anlägga en väg.

Avkastningsmetod

Vid värdering av en fastighet enligt avkastningsmetod utgår aktörerna från vilka värden marken

genererar. Avkastningsbedömningar basteras på metoder som bygger på en omvandling av framtida

nyttor till ett kapitalvärde (i nuvärde). Ur metodiksynpunkt är avkastningsbedömningar lika med

nuvärdesbaserad investeringskalkylering. Användningsområde för vilken fastigheten skall nyttjas i

framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid värdering enligt

avkastningsmetoden.

Ekonomiska förutsättningar i Arvidsjaurs kommun

Prissättning av råmark skall göras utifrån ett aktuellt kommunalekonomiskt perspektiv. Det bokförda

för fastigheter är av mycket stor vikt vid prissättning av kommunens mark. Övrig värdering måste

göras vid den enskilda handläggningen i varje ärende, med utgångspunkt i de olika

värderingsmetoderna.

I aktuellt ärende behöver kostnaderna för ny infartsväg, allmänna parkeringsplatser

längs Storgatan, flytt av ledningar samt ny inhägnad räknas in i priset. Aktuellt

markområde ligger också vid Storgatan samt vid Tvättjärnen och tätortens badplats

och torde ut detta perspektiv betinga ett relativt högt värde i förhållande till andra

markområdet inom Arvidsjaurs samhälle.

Enligt ortprismetoden ska data för liknande fastigheter eller råmarksförsäljning

samlas in och analyseras för att utgöra en grund för värderingen av fastigheten.

Användandet av ortprismetoden innebär att köpeskillingen ska motsvara det pris

som kommunen hade erhållit om man valt att sälja fastigheten på den öppna

marknaden.

Kommunen avser att köpa två markområden inom kvarteret Lommen av

Arvidsjaurhem varav ett område avses planeras som ny affärsfastighet med bostäder

eller kontor på övervåningen. Arvidsjaurhem har värderat markområdet till 262 kr

per kvadratmeter. Markområdet utgör cirka 970 kvm vilket innebär ett pris på

254 140 kr.
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Kommunen har även sålt mark till Arvidsjaurhem i anslutning till kvarteret Skogen 

för 63 kr/kvm, vilket är ett markområde som ligger förhållandevis centralt men inte 

i ett lika bra läge som detta läge. Detta är också det pris som brukar tillämpas vid 

utökningar av tomter inom Arvidsjaurs samhälle. I övrigt finns inte så många 

liknande försäljningar av detaljplanelagd mark utan tillhörande byggnader att 

jämföra med.  

Enligt kostnadsmetoden utgår man från de kostnader som kan hänföras till 

fastigheten och strävar efter att få täckning för samtliga kostnader som kan hänföras 

till fastigheten. När det gäller fastigheten Arvidsjaur 8:14 finns ett bokfört värde på 

marken om 1 836 200 kr. Landarealen för Arvidsjaur 8:14 uppgår till 148 705 kvm 

vilket innebär ett bokfört värde om 12 kr/kvm för aktuell fastighet. Så länge vi inte 

säljer marken för under 12 kr per kvadratmeter påverkas alltså inte kommunens 

bokslut negativt. Det markområdet som önskas köpas är inte förknippat med några 

nedlagda kostnader för kommunen utöver det som redan nämnts.  

Vid värdering av en fastighet enligt avkastningsmetod utgår man från vilka värden 

marken genererar. Användningsområde för vilken fastigheten skall nyttjas i 

framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid 

värdering enligt avkastningsmetoden. Marken avses nyttas för restaurang med 

uteservering vid vattnet och aktivitetscenter och bör därmed betinga ett relativt högt 

värde. 

Enligt kommunens riktlinjer ska prissättning av mark alltid göras utifrån ett aktuellt 

kommunalekonomiskt perspektiv. Därav är det viktigt att räkna in de kostnader som 

markförsäljningen innebär för kommunen. Kostnaden för flytt av bredbands- och 

fjärrvärmeledningar uppskattas till 320 000 kr. Kostnaden för flytt av Skanovas 

ledningar beräknas till 30 000 kr. Kostnaden för iordningsställande av allmänna 

parkeringsplatser och infartsväg samt instängsling beräknas till 250 000 kr. De 

kostnader som uppstår för kommunen utgör därmed sammanlagt cirka 600 000 kr.  

De kostnader som uppstår för kommunen med anledning av försäljningen behöver 

sedan läggas på priset vid en eventuell försäljning.  

För att få en värdering av vad markområdet är värt på den öppna marknaden har 

länsförsäkringar anlitats för att göra en värdering. Värderingen bifogas. Utifrån 

denna samt ovanstående analys föreslår förvaltningen ett pris om 79 kr/kvm för 

aktuellt markområde dvs. 175 696 kr (2224 kvm*79 kr)  plus kostnaderna som 

uppstår för kommunen med anledning av försäljningen behöver läggas på priset vid 

en eventuell försäljning. 

6. Förutsättningar för en eventuell avstyckning

Lantmäteriet har kontaktats för att undersöka möjligheterna till en avstyckning från 

fastigheten Arvidsjaur 8:14 om man skulle vilja sälja markområdet till exploatören. 

Enligt en kontakt på lantmäteriet beror det hela på vad man kan tolka in i Ra 

Fritidsområde och vad avstyckningen ska användas till. Om det är tänkt att fortsätta 

som ett komplement till campinganläggningen behöver man inte göra någon 

planändring men om exploatören har stora planer och vill expandera utanför vad 

som inryms i begreppet Fritidsområdet blir det litet knepigare. Men planen som 

sådan hindrar inte någon avstyckning i området och så länge man håller sig till 

ändamålet och hänvisar till pågående verksamhet borde det gå bra enligt vår 

kontaktperson 
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Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden skulle, enligt vår kontaktperson, med fördel 

kunna skicka med ett samrådsyttrande som tillstyrker avstyckningen. 

Om en detaljplaneändring ändå skulle visa sig krävas för att kunna genomföra en 

avstyckning är detta en kostnad som exploatören får ta.  

7. Förutsättningar för att sälja direkt till intressenten

Kontakt har tagits med Olof Moberg, jurist vid Sveriges kommuner och landsting

för att undersöka förutsättningarna för att sälja markområdet direkt till intressenten.

Olof Moberg såg inga problem med att sälja markområdet direkt till intressenten

(dvs. utan att markområdet läggs ut på anbud) under förutsättning att kommunen tar

ut ett marknadspris vid försäljningen. Hittills har kommunen använt sig av

anbudsförfaranden när det har varit fråga om fastigheter med tillhörande byggnader

såsom Kvarteret Skogen, Vittjåkk, Moskosels skola m.fl. Däremot har kommunen

använt sig av fastställda priser vid försäljning av villatomter och planlagd

industrimark och i ärenden där fastställt pris ej funnits istället gjort en värdering av

marken, antingen själva eller genom att anlita en värderare.

Enligt tidigare kontakter med SKL:s jurister i liknande ärenden är det vid

värderingar viktigt att det vid värderingstillfället är tydligt vad markområdet är

planlagt för samt vilken verksamhet som avses bedrivas på den tänkta fastigheten,

eftersom detta påverkar värdet på marken. I detta fall är detta tydligt och klart.

8. Alternativet att erbjuda ett arrende

En möjlighet vore att, istället för att sälja markområdet, upprätta ett arrendeavtal för

anläggningen. Att låta någon köpa ett markområde inne på sin camping innebär

alltid en risk om tänkt verksamhet inte skulle bli lyckad och ställa till med

bekymmer för campingen. Om man istället arrenderar ut marken, i likhet med

upplägget för Laponiakåtan, bibehåller kommunen och campingen en större kontroll

över verksamheten.

Dock är exploatören självklart beroende av att hitta en finansiering för att kunna

genomföra aktuellt projekt. I dialogen med bankerna har det, enligt Roland, varit

tydligt att en finansiering förutsätter att exploatören själv äger marken. Av denna

anledning är ett arrende inte ett alternativ.
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9. Slutsats samt förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att markområdet säljs till Roland Sandgren under

förutsättning att exploatören beviljas bygglov/förhandsbesked för anläggningen.

Markområdet har värderats till 175 696 kr. Förvaltningen föreslår därför att

markområdet säljs till ett pris om 775 696 kr vilket även inkluderar de kostnader

som uppstår för kommunen med anledning av exploateringen.

Om Roland väljer en placering av byggnaden som inte inkräktar på fjärrvärme- och

bredbandsledningen kan markpriset sänkas med den kostnad som det hade inneburit

att flytta fjärrvärme- och bredbandsledningen, dvs sänkas till 455 696 kr. I så fall

behöver fjärrvärme- och bredbandsledningarna säkras med servitut innan

försäljning.

Uppdra åt kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna

erforderliga köpehandlingar när bygglovet vunnit laga kraft.

Kostnaden för fastighetsregleringen betalas av köparen.

Bilaga

Karta över tänkt exploatering, alternativ 2b samt förslag till ny fastighetsgräns

Karta över alternativ exploatering, alternativ 2c

Värdering från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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Lekpark på gräsområdet 

vid korsningen 

Fjällströmsvägen/Gamla 

Landsvägen 

(Medborgarförslag) 

Au §  Dnr 00148/2018 253 

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 

” Jag tycker att kommunen borde ta och ställa iordning lekparken på 

gräsplätten vid korsningen Fjällströmsvägen/Gamla Landsvägen. Den har 

ju då funnits med på stadsplaneringen tidigare, om den inte gör det 

fortfarande. Är ett område med många barn och även om man gjort en 

lekpark vid Nyborgstjärn så finns det ju behov av flera. Då lekplatsen vid 

korsningen Fjällströmsvägen/Gamla Landsvägen varit/är med på 

stadsplaneringen, så borde man ju inte bara skiva saker på ett papper och 

inte genomföra det.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 59 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Gatuchef Erika Harr har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande;

Området är detaljplanerat för bostäder och inte för parkändamål.

Kommunen ser i dagsläget inget behov av att anlägga fler lekplatser.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Utdragsbestyrkande 



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

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

Datum 1(2) 

Arvidsjaurs kommun 2018-08-08 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Erika Harr 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-155 73 

Lekpark på gräsområdet vid korsningen Fjällströmsvägen/Gamla Landsvägen 

(Medborgarförslag)- Dnr 000148/2018 

1. Bakgrund/sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med följande innehåll:

" Jag tycker att kommunen borde ta och ställa iordning lekparken på

gräsplätten vid korsningen Fjällströmsvägen/Gamla Landsvägen. Den har

ju då funnits med på stadsplaneringen tidigare, om den inte gör det

fortfarande. Är ett område med många barn och även om man gjort en

lekpark vid Nyborgstjärn så fmns det ju behov av flera. Då lekplatsen vid

korsningen Fjällströmsvägen/Gamla Landsvägen varit/är med på

stadsplaneringen, så borde man ju inte bara skiva saker på ett papper och

inte genomfdra det."

2. Området

Området, markerat med rött i bilden nedan, är en del av kommunens fastighet

Arvidsjaur 6:1.

Området är detaljplanelagt 1990 och avsett för bostadsändamål. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018-08-21 

Dnr 00148/2018     -253 



2(2) 

Det finns ingen anledning att anlägga en lekplats på detta område. Dels är den 

planerad för bostadbyggande och vi anser att det är bra att ha mark klar för detta om 

någon aktör vill bygga. Dels så finns det nio lekplatser i tätorten, 16 om vi räknar 

med de som finns på skolor och förskolor och som går att nyttja efter stängningstid 

samt att det även finns en på Gielas. Kommunens linje är att hålla det vi har i gott 

skick istället för att skapa fler vilket är ett politiskt ställningstagande i och med att 

lekplatsprogrammet beslutades i kommunstyrelsen 2015-06-09 §147 

3. Slutsats samt förslag till beslut

Området är detaljplanerat för bostäder och inte för parkändamål samt att vi ser inte

behovet att av anlägga fler lekplatser i dagsläget.

Erika Harr Åsa Andersson 

Gatu- & VA-chef Samhällsbyggnadschef 
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Integrationsplan för 

Arvidsjaurs kommun 

Au § Dnr 00151/2017 003 

Sverige har i princip alltid haft invandring, både i form av människor som 

väljer att komma till vårt land för att studera eller arbeta och människor som 

flytt hit på grund av konflikter i sina hemländer. Bara på senare tid har det 

kommit arbetskraftsinvandring på 70-talet, krigsflyktingar på 80- och 90-

talen och vidare till idag då det kommer både arbetskraftsinvandring, 

kärleksinvandring och de som flyr från krigsområden. 

Några av de som kommit till Sverige från andra länder under senare år har 

bosatt sig i Arvidsjaurs kommun eller blivit placerade i kommunen via 

Migrationsverket. 

För att underlätta arbetet med integration har kommunen inrättat en tjänst 

som ska arbeta med integrationsinsatser. Med integration menas kortfattat 

den process som människor från andra länder och kulturer genomgår för att 

anpassa sig till sitt nya land. 

Kultur- och integrationsförvaltningen har tagit fram förslag till en 

integrationsplan för Arvidsjaurs kommun. En integrationsplan är ett 

vägledande dokument där integrationsarbetets inriktning tydliggörs. 

Kommunstyrelsen fastställde 2016-05-10 § 83 dokumentet 

”Verksamhetsmål för flyktingmottagning och mottagning av 

ensamkommande barn/ungdomar, till vilket integrationsplanen utgör ett 

komplement. 

Ett förslag till integrationsplan har inlämnats. Kommunstyrelsen beslutade 

2018-03-27 § 75 att återremittera ärendet för komplettering. 

Reviderat förslag till integrationsplan har inlämnats 2018-06-27. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Integrationsplan för Arvidsjaurs kommun antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till integrationsplan 

Au 2017-05-23 § 34 

Förslag till integrationsplan 

Utdragsbestyrkande



Integrationsplan 

Bakgrund 

Arvidsjaurs kommun har under en följd av år tagit emot nyanlända, både sådana som 
anvisats av Migrationsverket såväl som egenbosatta som valt att flytta till Arvidsjaur, och 
även ett relativt stort antal ensamkommande ungdomar. Detta har medfört en ökad 
mångfald i kommunen avseende kultur, språk och religion då det i dagsläget finns cirka 10 % 
invånare i kommunen med utländsk bakgrund. De nyanlända utgör en resurs som bör tas 
tillvara och genom utbildning, främst i svenska men även mer praktiskt t.ex. olika former av 
yrkesutbildning, så fort som möjligt ges möjlighet att etablera sig i samhället och komma ut i 
egen försörjning.  

Arvidsjaurs kommun bör i alla delar av verksamheten präglas av ett gott mottagande av både 
dem som anvisas hit av Migrationsverket likväl som de nyanlända som väljer att bosätta sig i 
kommunen på egen hand. Mottagandet är en central del i arbetet att få dem som flyttar till 
Arvidsjaurs kommun att också stanna kvar. Utan nyanlända och övriga inflyttande skulle 
kommunen ha ett minskande antal invånare vilket i längden skulle medföra avsevärda 
problem inom kommunens verksamheter. Därför är det av yttersta vikt att få alla att känna 
sig välkomna och inkluderade, och se individerna som en resurs, när de kommer till 
Arvidsjaurs kommun. Kommunen samarbetar aktivt med andra myndigheter till exempel 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl. för att individen skall få ett så adekvat stöd som 
möjligt. Detta sker i samverkan och regleras genom olika former av överenskommelser på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Integration 

Med integration avses i detta program att alla individer respekteras oavsett etnisk, religiös 
eller kulturell bakgrund ges möjlighet att vara delaktiga i samhället på lika villkor. 
Integrationen skall ses som en långsiktig process som bygger på ömsesidig förståelse och 
som omfattar alla i samhället. Nyanlända skall ges möjlighet att bibehålla sin kultur, språk 
m.m. parallellt med att man integreras i det svenska samhället för att på så sätt ge
förutsättningar för att Arvidsjaurs kommun skall präglas av mångfald som berikar hela
kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018-06-27 

Dnr 00151/2017 -003 



Grundsyn 

Alla människor har samma värde oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Alla har 
också samma rättigheter och skyldigheter, och det gäller både infödda svenskar och 
invandrare/nyanlända. Samhället har stort ansvar att medverka till att invandrare/nyanlända 
integreras i vårt samhälle, men det bygger också till stor del på att den enskilde individen är 
delaktig och aktiv i processen. Den viktigaste nyckeln till integration är egen försörjning 
genom arbete, vägen dit går via kunskaper i svenska språket via eventuell komplettering av 
yrkesutbildning eller mer teoretisk utbildning, och även förståelse och insikt om hur det 
svenska samhället är uppbyggt och hur det fungerar.  

Syfte 

Denna integrationsplan omfattar alla kommunens verksamheter och syftar till att göra 
Arvidsjaurs kommun till ett välintegrerat samhälle där kompetens avseende integration på 
alla nivåer tas till vara. I integrationsplanen anges ett antal övergripande mål som kan vara 
både långsiktiga och kortsiktiga, men varje nämnd, förvaltning och kommunalt bolag 
ansvarar för att man bryter ner de övergripande målen till konkreta mål för respektive 
verksamhet. 

Mål 

Arbetet skall präglas av målsättningen att ge alla individer förutsättningar för att så snabbt 
som möjligt kunna ordna egen försörjning och därigenom också bli mer delaktiga i samhället. 
Mångfald skall ses som en styrka och bidra till att utveckla Arvidsjaurs kommun och ge så bra 
livsförutsättningar som möjligt för alla kommunens invånare. 

 Arvidsjaurs kommun skall aktivt verka för att eliminera hinder och ta till vara den
enskilda individens kompetens och egna initiativ.

 Arvidsjaurs kommun skall kraftfullt motarbeta alla former av rasism och
främlingsfientlighet, oavsett i vilken form detta tar sig uttryck. Det kan handla om
negativa attityder eller klotter, men skall bemötas så fort som möjligt för att
förhindra att problemen eskalerar.

 Kommunen skall aktivt arbeta för att underlätta för personer med utländsk bakgrund
att delta i den demokratiska processen.

 Invandrare/nyanlända skall få individuellt anpassat stöd och hjälp för att känna sig väl
mottagna och därmed också goda förutsättningar att komma in i samhället och dess
gemenskap.

 Varje enskild individs erfarenhet och kompetens skall tas till vara. Det kan vara
yrkeskunskaper som är av vikt för samhället eller kunskap om andra kulturer som i sig
kan vara av nytta i olika verksamheter såväl som samhället i stort.



 Alla som inte har svenska som modersmål skall få undervisning i svenska som andra
språk. Denna undervisning skall vara anpassad utifrån den enskilda individens
förutsättningar och behov.

 Integrationsarbetet skall genomsyra alla kommunens verksamheter och inte enbart
de verksamheter som oftast kommer i kontakt med invandrare/nyanlända.

 Arvidsjaurs kommun skall i möjligaste mån motverka segregation avseende boendet,
främst i sitt egna bostadsbestånd via det kommunala bostadsbolaget.

 Kommunen skall medverka till, och uppmuntra, att naturliga mötesplatser skapas där
alla kan mötas oavsett etnicitet, religion och kultur.

 Arvidsjaurs kommuns integrationsarbete skall bedrivas i nära samverkan med övriga
aktörer i samhället, exempelvis föreningar, studieförbund och religiösa samfund.

Introduktion i samhället 

Alla nya invånare skall bli väl mottagna och känna sig välkomna i Arvidsjaurs kommun och få 
en bra introduktion till samhället, oavsett varifrån man kommer och anledningen till att man 
bosätter sig i kommunen. Introduktionen skall vara utformad utifrån den enskilde individens 
förutsättningar och behov. 

 Den lagstadgade etableringsplanen utgör grunden för de nyanlända som anvisas till
Arvidsjaurs kommun av Migrationsverket. Denna plan utformas tillsammans med den
nyanlände, och utgår från de individuella behov som finns. Syftet är att ge individen
förutsättningar att så fort som möjligt kunna försörja sig själv genom arbete, även om
denna tid kan variera beroende på individens tidigare utbildningsbakgrund och
yrkeserfarenhet.

 De nyanlända som har behov av stöd för att bearbeta traumatiska upplevelser skall i
möjligaste mån erbjudas detta. Samverkan mellan berörda verksamheter och
myndigheter skall ske i detta arbete.

 Samhällsinformation skall ges regelbundet och kan omfatta såväl undervisning i
skola, SFI samt de verksamheter som regelbundet kommer i kontakt med nyanlända.
Varje verksamhet har ett ansvar att upplysa individen om gällande regler och
rättigheter vid kontakt med nyanlända.

 Precis som för andra grupper skall försörjningsstöd i möjligaste mån undvikas, till
förmån för etableringsersättning och liknande.

 Föreningar och andra ideella organisationer med huvudsakligen utländska
medlemmar skall få stöd och uppmuntran i sitt arbete att bli en naturlig del av det
civila samhället så att de kan introducera nyanlända i det svenska samhället på ett
bra sätt.



SFI 

Nyckeln till en bra introduktion och integration i det svenska samhället är att lära sig det 
svenska språket. Detta görs bäst genom en bra språkundervisning som är anpassad utifrån 
den enskildes förutsättningar. 

 SFI-undervisningen bygger på flexibilitet och utformas individuellt efter den enskilde
individens förutsättningar. Beroende på individens tidigare utbildningsnivå och
yrkeserfarenhet m.m. kan utbildningstiden inom ramen för SFI variera.

 SFI-undervisningen bör kombineras med olika former av praktik, då en kombination
av teori och praktik underlättar etableringen i samhället.

Arbete 

Alla invånare i Arvidsjaurs kommun skall på likvärdiga villkor ha tillgång till arbetsmarknaden 
och möjlighet till egen försörjning, oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Om man 
av någon anledning står utanför arbetsmarknaden skall alternativ vara tillgängliga som 
exempelvis utbildning, praktik eller annan meningsfull sysselsättning. Det är av vikt att 
motverka sysslolöshet för att undvika att individen blir passiv och hamnar i utanförskap.  
Alla människor skall ses som en tillgång för kommunen. 

 Utbildning och praktik skall utvecklas i samverkan mellan utbildningsanordnare, det
lokala näringslivet, berörda myndigheter, intresseorganisationer och inte minst
individen själv. Denna samverkan mellan olika aktörer är av vikt för att på sikt stärka
individens möjligheter till arbete och egen försörjning.

 I stället för passivt försörjningsstöd skall man i möjligaste mån efter individuell
prövning kunna anvisa individen olika former av kompetenshöjande insatser, för att
på så vis dels motverka passivisering och dels stärka individens möjligheter att kunna
ta ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

 Kommunen skall aktivt verka för att sprida kunskap om att mångfald i det lokala
arbetslivet är utvecklande och berikande.

 Kommunen skall aktivt motarbeta alla former av diskriminering i arbetslivet.
 Kommunen skall i möjligaste mån stödja och uppmuntra de nyanlända som är i

behov av validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, för att på så sätt
underlätta för individen att få tillträde till den lokala arbetsmarknaden.



Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare – mångfald 

Arvidsjaurs kommun skall gå i bräschen för mångfald och vara ett föredöme som 
arbetsgivare på denna punkt, för att vara ett gott exempel för övriga arbetsgivare 
verksamma i kommunen. 

 Kommunen skall aktivt verka för att personalsammansättningen i kommunens
verksamheter speglar befolkningens sammansättning i Arvidsjaurs kommun.

 Mångkulturell kompetens och flerspråkighet skall ses som en värdefull resurs.
 Särbehandling och diskriminering i alla dess former skall motverkas i alla kommunens

verksamheter.
 Kommunen skall aktivt arbeta för att tillhandahålla praktikplatser inom sina

verksamheter, och dessa skall anpassas utifrån individens förutsättningar och behov.

Boende 

Arvidjaurs kommun skall vara en attraktiv kommun att bosätta sig och leva i. Alla invånare i 
kommunen skall ha rätt till en bra och trygg boendemiljö.  

 Det kommunala bostadsbolaget skall verka för att förhindra diskriminering och
segregation på bostadsmarknaden. Privata aktörer på bostadsmarknaden bör
uppmanas och uppmuntras att vidta liknande åtgärder.

 Kommunen bör agera för att förebygga boendesegregation när nyanlända anvisas till
kommunen av Migrationsverket.

 Föreningsverksamhet och olika typer av sociala nätverk i bostadsområden bör
uppmuntras och på olika sätt stödjas, för att ge förutsättningar för de boende att
vara delaktiga i frågor som rör deras egen boendemiljö.

Barn och ungdomar 

Alla barn och ungdomar i Arvidsjaurs kommun skall få en god uppväxt och ges lika 
möjligheter att utvecklas och bli delaktiga kommuninvånare och delta i samhällslivet. 
Barnomsorgen och skolan har en nyckelroll avseende språkutveckling och 
integrationsprocessen, och skall verka för interkulturell förståelse och integration. 

 Varje tillfälle till träning och utveckling av det svenska språket kall tas till vara
avseende da barn och ungdomar som har bristfälliga kunskaper.

 Barn och ungdomar med annan etnisk, kulturell eller religiös bakgrund skall erbjudas
möjlighet till modersmålsundervisning samt fördjupad kunskap om sitt ursprung och
sin kultur.

 Personal som arbetar med barn och ungdomar skall på ett pedagogiskt sätt integrera
frågor gällande etik och demokrati i sin verksamhet. Personalen skall också motverka
alla former av rasism och diskriminering och även stärka barns och ungdomars
självkänsla, öppenhet, förståelse och respekt för varandra.



 Skola och barnomsorg skall arbeta med olika aktiviteter för att främja integration
mellan barn och ungdomar från olika miljöer. I detta arbete skall barns och
ungdomars kunskaper från olika kulturer tas till vara och ses som en tillgång.

 Skola och barnomsorg skall verka för goda relationer till barnens/ungdomarnas
föräldrar oavsett om de är svenskar eller invandrare. Goda kontakter mellan
skola/barnomsorg och föräldrar är av vikt för att föräldrarna skall få förståelse för
verksamheten, och de rättigheter och skyldigheter man har som förälder.

Kultur och fritid 

Förenings- och kulturverksamheten är viktiga delar för att främja sociala relationer mellan 
människor med olika bakgrund. Här kan man mötas kring ett specifikt intresse där etnisk, 
kulturell och religiös tillhörighet är av mindre vikt än specialintresset. Det gemensamma 
intresset för en förening eller kulturell verksamhet utgör i sig en bra grund för naturlig 
integration. 

 Kulturaktiviteter, fritidsgårdar, idrott och föreningsliv skall vara utformade så att alla
ges samma möjligheter att delta i verksamheterna.

 Alla invånare i Arvidsjaurs kommun, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet
skall uppmuntras till ett aktivt deltagande i kommunens förenings-, idrotts- och
kulturliv.

 Kommunen skall aktivt stödja och uppmuntra de invandrare/nyanlända som vill bilda
egna föreningar eller önskar vara delaktiga i befintliga sådana. Föreningslivet är en
viktig länk i integrationsarbetet mellan samhället och de enskilda individerna, därför
skall sådana initiativ i möjligaste mån stödjas. I Arvidsjaurs kommun utgörs stödet till
olika föreningar främst av att kommunen tillhandahåller gratis möteslokaler, och
därför bör man också säkerställa att alla föreningar får goda förutsättningar att på
lika villkor bedriva sin verksamhet.

Äldre och funktionshindrade 

Äldre och funktionshindrade med annan etnisk, kulturell eller religiös bakgrund kan ha 
särskilda individuella behov när de är i behov av kommunens hjälp för sin dagliga livsföring. 
Det kan exempelvis bero på att man inte lärt sig språket eller inte förstår den svenska 
kulturen och därför behöver extra hjälp. 

 Kommunens äldre- och handikappomsorg skall eftersträva ha personal som har
mångkulturell och flerspråkig kompetens.

 Anhörigvårdare till personer med utländsk bakgrund skall på samma sätt som andra
ges det stöd man är i behov av.



Genomförande 

Arvidsjaurs kommun skall vara pådrivande i arbete för att skapa och upprätthålla ett 
integrerat samhälle där alla är lika mycket värda. Kommunen skall aktivt samverka och 
samarbeta med myndigheter och det civila samhället för att gemensamt hitta lösningar för 
att främja integrationen. Integrationsarbetet är inte enbart det offentligas ansvar, utan 
bygger till lika stor del på kommuninvånarnas delaktighet i arbetet. 

 Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag skall upprätta konkreta
åtgärdsplaner för respektive verksamhet avseende hur man arbetar med
integrationsfrågorna.

 I samband med årsredovisning skall respektive nämnd, förvaltning och kommunalt
bolag redogöra för föregående års integrationsinsatser.

 Kommunstyrelsen skall regelbundet följa upp arbetet avseende integrationsplanens
genomförande.

Ovanstående punkter bör kunna hanteras inom ramen för befintlig budget i respektive verksamhet. 
De konkreta arbetsuppgifterna utförs redan i dagsläget, och det handlar till största delen om att 
beskriva det arbete som bedrivs avseende integrationsinsatser i respektive verksamhets 
årsredovisning och åtgärdsplan.  
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Medfinansiering av projekt 

”Flernivåsamverkan för 

kapacitetsbyggande i 

Region 10” 

Au § Dnr 00178/2018 008 

Sedan i januari 2018 har det arbetats aktivt inom Region 10 för att etablera 

och få igång ett gemensamt projekt när det gäller utveckling av 

förutsättningarna för företagande i vår gemensamma geografi. Initiativet har 

tagits av näringslivscheferna i Region 10 med Storuman i spetsen. En första 

diskussion genomförs med nationella och regionala och lokala aktörer i 

samband med Västerbottensdagarna på Grand, i januari 2018. 

Projektidén och uppbyggnaden av densamma har presenterats för 

kommunchefsgruppen i Region 10 vid två tillfällen, styrelsen för Region 10 

och naturligtvis näringslivschefsgruppen i samma region. 

Projektet har förankrats hos Region Västerbotten, Tillväxtverket och 

Region Norrbotten, dit ansökan om medfinansiering inlämnats och håller 

som bäst på att handläggas. 

Övergripande syfte med projektet är att tillsammans ta reda på varför 

samhällets struktur för näringslivsfrämjande insatser ser ut som det gör och 

hur det påverkar våra företag. Projektet syftar till att få till stånd ett 

långsiktigt hållbart näringsfrämjande arbete i Region 10 och skapa 

förutsättningar för ett framtida ramprogram. 

Medfinansiering för Arvidsjaurs kommuns del är totalt 74 231 kronor 

fördelat på åren; 

2018  -  15 144 kr 

2019  -  37 115 kr 

2020  -  21 972 kr 

Näringslivskontoret föreslår att medfinansiering tas ur anslaget för 

”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet Arvidsjaurs kommun”. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Medfinansiering av projekt ”Flernivåsamverkan för

kapacitetsbyggande i Region 10” för åren 2018 (15 144 kr),

2019 (37 115 kr) och 2020 (21 972 kr).

2. Pengarna tas ur anslaget för Utveckling av näringslivet och

företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun”

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Projektansökan 

Utdragsbestyrkande 



Storuman 9 juni 2018 

Kommunstyrelsen i Arjeplog kommun 

Kommunstyrelsen i Arvidsjaur kommun 

Kommunstyrelsen i Dorotea kommun 

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun 

Kommunstyrelsen i Malå kommun 

Kommunstyrelsen i Norsjö kommun 

Kommunstyrelsen i Sorsele kommun 

Kommunstyrelsen i Storuman kommun 

Kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun 

Kommunstyrelsen i Åsele kommun 

Arvids'aurs kommun 
f<c .� .. ·1uri2'yro!sen 

2018 -06- 2 1 

Dnr/?&)J.-()/J-ö(J 'g 

Ansökan om medfinansiering av projektet "Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i 

Region 10". 

Sedan i januari 2018 har det arbetats aktivt inom Region 10 för att etablera och få igång ett 

gemensamt projekt när det gäller utveckling av förutsättningarna för företagande i vår 

gemensamma geografi. Initiativet har tagits av näringslivscheferna i Region 10 med 

Storuman i spetsen. En första diskussion genomförs med nationella och regionala och lokala 

aktörer i samband med Västerbottensdagarna på Grand, i januari 2018. 

Projektiden och uppbyggnaden av densamma har presenterats för kommunchefsgruppen i 

Region 10 vid två tillfällen, styrelsen för Region 10 och naturligtvis näringslivschefsgruppen i 

samma region. 

Dessutom har projektet förankrats hos Region Västerbotten, Tillväxtverket och Region 

Norrbotten, dit ansökan om medfinansiering inlämnats och håller som bäst på att 

handläggas. 

övergripande syfte med projektet är att tillsammans ta reda på varför samhällets struktur 

för näringslivsfrämjande insatser ser ut som det gör och hur det påverkar våra företag. 

Projektet syftar till att få till stånd ett långsiktigt hållbart näringsfrämjande arbete i Region 

10 och skapa förutsättningar för ett framtida ramprogram. 



Under resans gång har vi upplevt enbart positiva signaler från alla inblandade vilket vi ser 

som att vi är på "väg åt rätt håll", dessutom tillsammans. 

Med denna ansökan medföljer en förkortad presentation av projektet och en enkel 

tjänsteärendebeskrivning inför beslut. Om ni önskar mera upplysningar och information går 

det alldeles utmärkt att kontakta mig via telefon eller mail 

Vi emotser bifogat medfinansierngsintyg senast 2018-09-15, till adress Storuman Kommun, 

Näringslivskontoret, 923 81 STORUMAN. 

Med vänlig hälsning 

Johan Duvdahl 

Näringslivschef 

Storuman kommun 

070-3793115

johan.duvdahl@storuman.se 

Bilaga 

Medfinansieringsintyg 

Kortpresentation av projektet 

Tjänsteförslag 



Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10 (KS/201 ?:???) 

Storumans kommunföretag AB har på uppdrag av Region l 0 styrelse 2018-04-12 upprättat en 

projektplan för Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10. Storumans 

kommunföretag AB ansöker om med finansiering för 2018, 2019 och 2020. 

Projektbeskrivning 

Näringslivets utveckling är en grundläggande förutsättning för kommunens möjligheter till 
bibehållen och ökad tillväxt. Problembilden är att företag inom Region l 0 ges inte eller tar 
inte del av de befintliga nä1ingsfrämjarnas stöd och insatser i tillräckligt stor omfattning. Det 
finns många bra verktyg för att stödja företagens utveckling. Men tillgången till dem och 
upplägg passar inte alltid våra företag. 

Projektet syftar till att klargöra orsakerna till problembilden: 

-identifiera kapacitetsb1ister, dubbelarbete, stymingsbrister, anpassningsbrister,
uppföljningsbrister hos nätingsfrämjare på alla nivåer.

Kartläggningen och analysarbetet ska avstämmas mot ko1mnunernas delvis förändrade roll 
där översiktsplanering i större utsträckning kopplas till regionala utvecklingsstrategier för att 
på ett tydligare sätt hänga ihop med Eu:s 2020 strategi. 

Region 10 kommunernas attraktivitet ur aspekten "väl anpassat stöd till företag" som ska leda 
till att stärka deras konkurrenskraft hehöver förbättras. Idag är det i många fall attraktivare 
för företag att vara nära städer och universitetsorter för att näringsfrämjande systemet är mer 
utvecklat och anpassat där. 

Sammanfattning av projektets kort och långsiktiga mål. En gemensamt accepterad 
kartläggning av nuläget och en grund till en flemivåsamverkansmodell som är långsiktig. 
Ökat samarbete mellan kommunerna i Region 10 som har lett till en ökad attraktionskraft och 
tillväxt. Region 10 har stärkt kopplingen mellan kommunerna och de regionala 
utvecklingsansvaret. 

Projektets aktiviteter är främst: 

Uppstart av projektet 

Kunskapsinsamling 

Dialog och förankring 

Dialog med företag 

Extern kommunikation och resultatspridning 

Utvärde1ing och lärande 

Byggande av ramprogram 

A vslutsarbete 



Projektorganisation ;f�] 

Projektägare Storuman Kommunföretag AB. 

Som styrgrupp för projektet fungerar komrnunchefsgruppen inom Region 10. 

Projektperiod 

2018-08-01-2020-07-31 

Kostnads budget 

Personal I 344 672 kronor 

Köp av tjänst 23 7 500 kronor 

Resor och Logi 23 7 500 kronor 

Kontor och omkostnader 200 000 kronor 

Marknadsföring och material 75 000 kronor 

Totalt 2 094 672 kronor 

Finansiering 

Region 10 kommuner är rnedfinansiärer och medfinansiering söks från Region Västerbotten, 

Region Norrbotten och Tillväxtverket. 

Beredande organs förslag 

Utredare??????? ??????? tjänsteutlåtande 201 ?-??-??. 

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att rnedfinansiera projektet 

att medfinansieringen, ???? kronor, tas ur???????? 



Vilka är vi, vad är problemet och vad vill vi göra? 

Region 10 - tio inlandskommuner i samverkan 

lnlandskommuner i samverkan 

Johan Duvdahl - Näringslivschef Storumans kommun 



Basfakta om projektet? 

Projektnamn: Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10 

Projektstart 2018-08-01 Projektavslut 2020-07-31 

Projektägare Storuman Kommunföretag AB 
Övriga Region 10 kommuner är medfinansiärer och vi söker medfinansiering från Region Västerbotten, Region Norrbotten och 
Tillväxtverket. 

Totalkostnadsbudget för projektet är 2 094 672 kronor 

Som styrgrupp för projektet fungerar kommunchefsgruppen inom Region 10. Projektägaren ansvarar för att styrgruppen tillsätts. 
Styrgruppsmötena genomförs i samband med kommunchefsgruppens gemensamma möten. 
Projektet innehåller också två olika referensgrupper, den ena bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna inom Region 10, den andra 
bestående av ett antal aktörer från såväl regional som nationell nivå. 

REG1(!1N 
_.,,._,,,..,..,..,,.,.,, 



Vad är problemet? 

Företag inom Region 10 ges inte eller tar inte del av de befintliga stödsystemens insatser i tillräckligt stor omfattning. 

Det finns många bra verktyg för att stödja företagens utveckling. Men tillgången till dem och upplägg passar inte alltid företagen i 
glesbygd. 

Detta beror dels på: 
- fysiska avstånden, kunskapen och vetskapen om dessa insatser. Vi ser även att
- brister i samordning, rollfördelning och samverkan mellan insatser från olika aktörer

Detta leder till att företagen tappar förtroende för näringsfrämjande systemet som i sin tur leder till att företagen tappar 
konkurrenskraft. 



Vad ska vi göra? 

Vi behöver klargöra orsakerna till problembilden: 

-identifiera kapacitetsbrister, dubbelarbete , styrningsbrister, anpassningsbrister, uppföljningsbrister hos näringsfrämjare på alla

nivåer.

Dvs vi behöver kartlägga detta och analysera. Dessutom koppla kartläggningen och analysarbete till kommunernas nya roll där 

översiktsplanering i större utsträckning kopplas till regionala utvecklingsstrategier för att på ett tydligare sätt hänga ihop med 

Eu:s 2020 strategi. Vilken påverkan har det för det näringsfrämjande arbetet?! 

Vår attraktivitet ur aspekten "väl anpassat stöd till företag" som ska leda till att stärka deras konkurrenskraft behöver markant 

förbättras. Idag är det i många fall attraktivare för företag att vara nära städer och universitetsorter för att näringsfrämjande 

systemet är mer utvecklat och anpassat där. 

DVS problembilden behöver lösas för att stärka konkurrenskraften för företag i glesbygd. Företag som inte är lönsamma har helt 

enkelt svårare att hitta medel för utveckling och tappar därför konkurrenskraft. 



Vad ska det leda till konkret? 

Projektmål 1: Det finns en gemensamt, mellan Region 10 kommunerna, de regionalt utvecklingsansvariga, berörda nationella 
myndigheter och näringslivet en accepterad kartläggning av samhällsstrukturerna utformning, styrkor, svagheter och effekter för företag 
i glesbygd utifrån ett näringslivsperspektiv. 

Långsiktigt mål 1: Fler och växande företag inom Region 10 som tar del av hela samhällets näringsfrämjande insatser. 

Projektmål 2: Det finns en gemensamt mellan Region 10 kommunerna, de regionalt utvecklingsansvariga, berörda nationella 
myndigheter och näringslivet en accepterad grund till en flernivåsamverkans modell. Modellen ska präglas av en lärandeprocess som ger 
lokala bestående, kunskaper, erfarenheter och färdigheter samt bygga på platsbaserad utveckling med fokus på attraktivitet och 
entreprenörskap. Målet ska ligga i linje med Regionernas utvecklingsstrategi och följa Regeringens ansats med smart industri med tyngd 
mot industri 4.0. 

Långsiktigt mål 2: Det finns en gemensam långsiktig modell för näringsfrämjande arbetet till företag i glesbygd (inbegriper alla nivåer) 
som är förankrad såväl hos nationella aktörer, regionala aktörer och kommun som hos näringslivet. 

Projektmål 3: Ökat samarbete mellan kommunerna i Region 10 som har lett till en ökad attraktionskraft och tillväxt. Region 10 har stärkt 
kopplingen mellan kommunerna och de regionala utvecklingsansvaret. 

Långsiktigt mål 3: Region 10 är en aktör som länkar, stärker och kvalitetssäkrar kopplingen mellan kommunala översiktsplaner och 
smart specialisering mot Regionernas RUS vidare mot nationella strategin och EU2020. 



Det finns många bra verktyg för att 
stödja företagens utveckling ... Men 
tillgången till dem och upplägg passar 
inte alltid företagen i glesbygd 

Det brister i samordning, rollfördelning 
och samverkan mellan insatser från 
olika aktörer 

Företagen tappar förtroende för 
näringsfrämjande systemet 

Företagen tappar konkurrenskraft 

Vad är problemet? 



Vad vi vill göra - utveckla en plats och nivå anpassad samverkans modell 

• Anpassad till glesbygd
• Samverkan mellan nivåerna
• Uppföljningsbar och långsiktig

Spetsinsatser til 
företag 

rojekt eller regionala aktöre 

,/)Riktade.insatser, affärsutveckling 
' _;,s;. ··.· . ._, ... ·- �-. • 

Basen - Näringslivsfunktionerna 
Bygga, vårda utveckla relation till företagen -

måste finnas nära - generella insatser 

Exempel på aktörer med insatser 
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Vår gemensamma vision 

''Ar 2030 är företagens stärkta konkurrenskraft och samhällets 
kapacitetsbyggande för näringsfrämjande insatser i Region 10 ett föredöme i 
Sverige och i det europeiska samarbetet" 



Medfinansieringsintyg 
Förbindelse av medfinansiär av projekt inom Tillväxtverkets program 

Stämpel 

Försäkran 

Härmed försäkrar undertecknad att projektet (projektnamn) 

Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10 

med stödmottagare 

Storuman Kommunföretag AB 

kommer att medfinansieras med totalt SEK 

74 230 kr 

Finansiering 

Kontant insats 

2018 

2019 

2020 

Bidrag i annat än pengar Timkostnad 

Underskrift 
Företags-/Organisationsnamn 

Arvidsjaur kommun 

Ort och datum 

Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Sida 1(1) På www.tillvaxtverket.se finns adresserna till våra nio kontor. 

I 
Ärende-ID (fylls i av Tillväxtverket) 

Kronor 

15144 

37115 

21972 

I 
Antal timmar 

Total finansiering 74231 

Organisationsnummer 

212000-2650 
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Representant i Stiftelsen 

Systrarna Karlsson i 

Gallejaur 

Ks § Dnr 00000/2018 000 

Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur bildades år 2008 för att bevara den 

unika helhetsmiljö till den del som ingår i kultur- och naturreservatet 

Gallejaur. Stiftelsen ska även vårda marken, byggnaderna och lösöret så att 

det kulturhistoriska arvet kvarstår för framtida generationer, samt verka för 

att besökanden ska få en god beskrivning av levnadssättet och de 

levnadsvillkor som funnits på fastigheten. 

I stiftelsens stadgar står att Arvidsjaurs kommun ska utse en representant i 

stiftelsen. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Projektansökan 

Utdragsbestyrkande 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Försäljning av fastigheten 

Moskosel 3:57 

”Tallkottens förskola” i 

Moskosel 

Ks § Dnr 00158/2018 253 

Barn och ungdomsnämnden har 2018-03-05 § 7 beslutat att avveckla 

förskoleverksamheten i Moskosel. (Tallkottens förskola). 

Förskoleverksamheten har varit inrymd i ett Älvsbyhus som köptes och 

anpassades för verksamheten 2013. 

Förskoleverksamheten i Moskosel upphörde i augusti och ingen annan 

kommunal verksamhet är i behov av lokalerna. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 119 att uppdra till fastighetschef 

Sara Persson att påbörja försäljningsprocessen. 

Fastigheten har legat ute på anbudsförfarande under tiden 2018-07-03--

2018-08-06. Fem anbud hade lämnats efter anbudstidens utgång; 

Anbud 1 – Privatperson 115 000 kr 

Anbud 2 – Privatperson 52 145 kr 

Anbud 3 – Privatperson 100 000 kr 

Anbud 4 – Privatperson 68 888 kr 

Anbud 5 – Intressegrupp 1 kr 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 



Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-09-11 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Sara Persson 

Direktval

0960-15578 

Försäljning av fastigheten Moskosel 3:57 Dnr 00158/2018 

1. Bakgrund/sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 att ge fastighetschefen i uppdrag att

påbörja försäljningsprocessen av Moskosel 3:57 (fd Tallkottens förskola)

Annonsering om försäljningen har gjorts på kommunens hemsida och på Blocket

under tiden 2018-07-03—2018-08-06

Fem anbud har inkommit. (se bilaga anbudssammanställning)

1. 115 000 kr

2. 52 145 kr

3. 100 000 kr

4. 68 888 kr

5. 1 kr

2. Ekonomisk analys

Kostnader per år för fastigheten: (exkl städ- och vaktmästarkostnader)

Värme o VA: -36 tkr

Skatt o försäkring:- 4 tkr

Kapitalkostnader: -34 tkr

Övr kostnader: -17 tkr

tot: -91 tkr

Bokfört värde 2017-12-31 är ca  386 tkr

3. Slutsats samt förslag till beslut

Att sälja Moskosel 3:57 till högstbjudande. Dvs anbudsgivare nr 1 för 115 000 kr.

att Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att underteckna

erforderliga köpehandlingar.

Sara Persson Åsa Andersson 

Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018-09-11 

Dnr 00158/2018     -253
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Försäljning av f.d. sågen i 

Moskosel (Spånhålan) 

Ks § Dnr 00199/2018 020 

Kommunen äger ett antal fastigheter kring den nedlagda sågen i Moskosel. 

Det finns ett antal byggnader kvar i form av magasin, uthus samt en 

personalbyggnad på ca 300 m2. I personalbyggnaden finns även en 

bagarstuga. 

Marksanering i området utfördes under 2013. Ingen kommunal verksamhet 

bedrivs i de kvarvarande lokalerna. Personalbyggnaden har sedan år 2014 

hyrts ut till Moskosels IF. Föreningen betalar en självkostnadshyra och ska 

stå för allt underhåll.  

Byggnaderna står utspritt och berör flera fastigheter. Samhällsbyggnads-

kontoret förordar att sälja tre fastigheter och har lämnat tre alternativ. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 



Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-09-11 

Árviesjávrien kommuvdna

1(2) 

Handläggare 

Sara Persson 

Direktval

0960-15578 

Försäljning av f.d. sågen i Moskosel (Spånhålan) 

1. Bakgrund/sammanfattning

Kommunen äger ett antal fastigheter kring den nedlagda sågen i Moskosel.(se

bifogad karta) Det finns ett antal byggnader kvar i form av magasin, uthus samt en

personalbyggnad på ca 300 m2. I personalbyggnaden finns en bagarstuga.

Marksanering i området har utförts under 2013. Ingen kommunal verksamhet

bedrivs i de kvarvarande lokalerna. Personalbyggnaden har sedan år 2014 hyrts ut

till Moskosels IF. Föreningen betalar en självkostnadshyra och ska stå för allt

underhåll.

Samhällsbyggnadskontoret ser inget framtida behov av lokalerna och vill därför

sälja dessa till Moskosels IF

2. Vilken mark ska säljas?

Byggnaderna står utspritt och berör flera fastigheter. Samhällsbyggnads förordar att

sälja de tre fastigheter som berörs av byggnaderna för att undvika kostnaden för en

fastighetsreglering och man bedömer att kommunen inte har något större behov av

marken. (alternativ 1)

Ett andra alternativ är att man genomför en fastighetsreglering och bildar en ny

fastighet som bara omfattar byggnaderna (alt.2) eller en som även innefattar lite mer

mark (alt. 3) .

Alternativ 2 förutsätter att servitut upprättas för att säkra rätt till utfart för Moskosel

7:1.

3. Ekonomisk analys

För närvarande har kommunen inga större kostnader då hyran täcker

driftskostnaderna. (ca 55 tkr/år). Kommunen har en försäkring på 5 tkr samt

avskrivningskostnader (amortering + internränta) på 13,6 tkr.

Kvarvarande bokfört värde är 121 tkr.

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018-09-11 

Dnr 00199/2018     253 



2(2) 

Inga större underhållsåtgärder har utförts under senare år. Framtida 

underhållskostnader är inte utredda. 

Om föreningen väljer att avsluta hyreskontraktet och inget underhåll är utfört så står 

kommunen med framtida okända kostnader för renovering eller rivning. 

4. Slutsats samt förslag till beslut

att sälja fastigheterna Moskosel 1:102, Moskosel 1:74 och Moskosel 7:1 till

Moskosels IF för 1 kr.

att uppdra åt fastighetsschefen att utföra annonsering för att infordra anbud om

Moskosels IF inte vill köpa fastigheterna.

Sara Persson  Åsa  Andersson 

Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 
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Förlängning av anställning 

som tillförordnad 

ekonomichef 

Au § Dnr 00278/2017 023 

Nina Ask anställdes som tillförordnad ekonomichef till och med 

2018-10-31 på grund av ordinarie befattningshavares sjukdom. 

Det har uppstått behov av att förlänga förordnandet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Förordnandet för Nina Ask som ekonomichef förlängs till och med

2018-12-31.

________ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Förlängning av anställning 

som tillförordnad 

näringslivschef 

Au § Dnr 00182/2018 023 

Peter Manner anställdes som tillförordnad näringslivschef till och med 

2018-08-31 med anledning av att ordinarie näringslivschefs tjänstledighet. 

Ordinarie näringslivschef har avslutat sin anställning under sommaren för 

nytt arbete. 

Det har uppstått behov av att förlänga förordnandet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Förordnandet för Peter Manner som näringslivschef förlängs till och

med 2018-12-31.

________ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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20 
Preliminär Mål- och 

resursplan 2019-2021 

- Hela kommunen

Kf § 76 Dnr 00115/2018 041 

Diskussionspunkt. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Tidigareläggning av 

investering, Camp Gielas 

- Fyrhjuling till

Arvidsjaurs Ryttarförening

Au § Dnr 00125/2017 041 

I sitt dagliga underhållsarbete använder Arvidsjaurs Ryttarförening en 

fyrhjuling som Camp Gielas äger. Fyrhjulingen används bland annat till att 

transportera höbalar, sladda ridhusets banor, snöröjning samt diverse 

underhållsarbete på anläggningen. 

Ryttarföreningen drivs som ideell förening och anläggningen sköts av ett 

kollektiv av hästägare. På anläggningen finns i dagsläget 22 hästar varav 

hälften är ridskolehästar. 

Arvidsjaurs Ryttarförening har skrivit till kommunen om att de är i behov av 

en fyrhjuling med större prestanda än den de lånar idag. De har även den 

senaste vintern haft stora bekymmer med att den fungerat dåligt. När 

fyrhjulingen inte kan köras kan maten inte köras ut till hästarna i rätt tid. Det 

innebär att risk för bråk mellan djuren är stor och att de tar sig ut ur hagarna. 

Arvidsjaurs Ryttarförening hemställer hos kommunen att investeringsmedel 

för anskaffning av fyrhjuling tidigareläggs till 2018. 

Katarina Landstedt, Chef Camp Gielas har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 

Ärendet behandlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-08-28. 

Utskottet begärde komplettering av uppgifter gällande fordonets 

driftkostnader, regler eller dylikt för användandet, reparationskostnader 

2017-2018 samt eventuellt förslag till alternativ finansiering. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



2018-06-01 

Arvidsjaur Ryttarförening Org.nr 899100-3495 Mejl: faktura.arf@gmail.com 
Järnvägsgatan 112  BG: 5434-5897 Telefon: 070-2203550 
93334 Arvidsjaur 

Fyrhjuling till Arvidsjaur Ryttarförening 

Kort om Arvidsjaur Ryttarförening 
Arvidsjaur Ryttarförening drivs som ideell förening och anläggningen sköts av ett kollektiv av 

hästägare. På anläggningen finns i dagsläget 22 hästar varav hälften är ridskolehästar. Cirka 12 timmar 

per dag står hästarna utomhus i våra hagar.  Hästarna har fri tillgång till foder i hagarna, vilket innebär 

att vi har 1-3 höbalar (rundbalar) i våra fem vinterhagar och som behöver fyllas på varannan till var 

tredje dag (beroende på flockens storlek). Anläggningen består av en stallbyggnad, ridhusbyggnad 

(med stall och klubbrum), ett flertal hagar och en utomhusridbana. Mycket på anläggningen behöver 

regelbundets underhållas och repareras. 

Fyrhjulingens användningsområden 
Fyrhjulingen används bland annat till att 

 Transportera höbalar (rundbalar upp till 600 kg) till hagar

 Sladda ridhusets bana

 Sladda ridbana utomhus

 Snöröjning vid och i hagar

 Diverse underhållsarbete på anläggningen

Förbättrad arbetsmiljö och minskad skaderisk 
Många arbetsuppgifter är mycket tunga att genomföra på anläggningen. Fyrhjulingen gör att det går 

enklare och snabbare samt att skaderisken på medarbetare och hästägare minskas.  

Viktigt underhåll för hållbarhet 
Underhållet på våra ridbanor är viktigt ur några synpunkter. 

 Att ridbanorna som har varit kostsamma att anlägga ska hålla över längre period

 Att våra ridskolehästar som rids på underlaget flera timmar per dag i sitt arbete, ska hålla och

inte få skador

 Att träningen i ridhuset och på utomhusbana ska vara säker för våra ryttare och hästar

Prestanda och pålitlighet 
Vi är i behov av en fyrhjuling med mer prestanda än den som vi lånar idag. Våra tunga höbalar (600 kg) 

ska släpas eller rulla längre sträckor och ofta på ojämnt underlag och ibland i mycket snö. Vi behöver 

också kunna lita på att den fungerar. Under vintern 2017/2018 har vi haft stora bekymmer med att 

den inte har startat och att den har stannat under tiden som vi använder den.  

En risk när vi inte får ut mat i tid till våra hästar är att de börjar bråka och skadar sig samt att de tar sig 

ut ur hagarna. Med detta önskar vi att ni ska omfördela investeringsmedel 2018, så att anskaffning kan 

ske inför hösten 2018., med anledning av de angivna bristerna. 

Tea Wännman (ordförande) Anna Torstensson (ridskolechef) 

070-2203550 070-386 29 00

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2018- 

Dnr 00125/2017     -041 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

 

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

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2018-09-05 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Katarina Landstedt 

Ulf Starefeldt 

 Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-556 61 

0960-155 04 

 

 

 

 

 

 

Fyrhjuling till Ryttarförening 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

 

En förfrågan har inkommit från Arvidsjaurs ryttarförening angående köp av en ny 

fyrhjuling.  

 

Ryttarföreningen använder i dagsläget en fyrhjuling som kommunen äger. Nu vill 

föreningen att den byts ut därför att den inte fungerar tillfredsställande. 

 

Det finns i dagsläget ett investeringsäskande till en ny fyrhjuling i 2020 års 

investeringsbudget. Investeringsäskandet är totalt på 100 tkr. 

 

Arbetsutskottet beslutade 28/8 att ge Katarina Landstedt i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde 18/9 lämna uppgifter om: 

- fordonets driftskostnader 

- regler eller dyligt för användandet 

- reparationskostnader för 2017-2018 

- samt eventuellt förslag till alternativ finansiering 

 

2. Nulägesrapport 

 

För kommunens del är driftskostnaden en försäkring för cirka 300 kr per år. 

Ryttarföreningen bekostar drivmedel till fordonet och har full nyttjanderätt. Service- 

och reparationskostnader för åren 2017-2018 är cirka 7 000 kr. 

 

Alternativ 

 

Ett förslag till alternativ finansiering är att ge Ryttarföreningen ett engångsbelopp till 

en ny fyrhjuling. Därefter äger och ansvarar Ryttarföreningen själva för fordonet. 

Fritidsenheten har tyvärr inte 100 tkr till att finansiera en ny fyrhjuling i 2018 års 

budget. 

 

Ett annat förslag är att ge Ryttarföreningen ett årligt bidrag med exempelvis 10 tkr, 

så att föreningen kan köpa traktortjänst av en entreprenör. Då kanske fyrhjulingen 

kan avveckas så småningom. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-09-05 
 

Dnr 00125/2017     -041 



 

 

3. Förslag till beslut 

 

I första hand undersöka möjligheten till reparation. Om reparation inte är 

kostnadseffektivt, se över möjligheten att tidigarelägga investeringen av en 

fyrhjuling till år 2018 eller 2019 om kommunens ekonomi tillåter detta. 

 

  

Katarina Landstedt    Ulf Starefeldt 

Fritidschef      Kommunchef 



Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 

22 

Tidigareläggning av 

investering 

- Nytt övningsområde för

Sandbackaskolans

fordonsprogram

Ks § Dnr 00016/2018 612 

Dnr 00015/2018 041 

Marken där Sandbackaskolans nuvarande övningsområde är placerad 

kommer, enligt kommunstyrelsens beslut 2017-10-17, att säljas till Hotell 

Laponia när en ny detaljplan för området vunnit laga kraft. Arbetet med 

detaljplanen har påbörjats och det brådskar därför med att förbereda för ett 

nytt övningsområde för Sandbackaskolans fordonsprogram. 

Olika alternativ för det nya övningsområdet har undersökts i samråd med 

skolan. Sandbackaskolan har lämnat sina synpunkter på de olika 

alternativen. 

I den preliminära investeringsbudgen för 2019-2023 har 3,0 Mkr avsatts år 

2020 för iordningställande av ett nytt övningsområde. I 

investeringsäskandet från avdelningen var investeringen satt till 2019 och 

har i beslutet flyttats fram till 2020. 

Samhällsbyggnadskontoret har kontaktat kommunstyrelsen och vill att 

pengarna omfördelas till 2019. Anledningen är att Sandbackaskolans 

övningsverksamhet vid fordonsprogrammet inte ska påverkas negativt. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Projektansökan 

Utdragsbestyrkande 



Investeringsäskande 2019-2023 År 
2019 

År 
2020 

År 
2021 

År 
2022 

År 
2023 

Del-
summa 

GATU- OCH PARKENHETEN 

e, ök Belysningsarmaturer Arbetet fortsätter med att byta ut natrium och halogen till LED. 300 300 600 

e, ök Belysningskabel vid markförläggning Buffertpengar så att vi snabbt kan vara med i samband med att 

vattenfall markförlägger sin kabel där vi också har kabel i Vattenfalls 

stolpar. Tar Vattenfall bort sin kabel så övertar vi ägandet och 

därmed drift och underhållsansvaret för de stolpar vi har kvar för vår 

belysningskabel. Pengarna används bara vid sådana tillfällen där 

detta uppstår. Dessutom blir det en samordningsvinst mot om vi 

själva skall markförlägga vår belysningskabel. 

200 200 200 100 100 800 

ök Gator Arvidsjaur Större delen av kommunens gator är i dåligt skick. Det största 

problemet är att gatorna oftast saknar en riktig överbyggnad. Det 

måste göras en långsiktig plan över i vilken ordning investeringar på 

VA och gata ska göras för dessa två går hand i hand. Om VA byts ut 

har oftast halva vägen påverkats och istället för att bygga upp en 

ordentlig överbyggnad endast på den del som påverkats av 

ledningsbytet så bör hela överbyggnaden ses över. 2016 genomfördes 

en inventering av vägnätet. Denna kommer att ligga till grund för en 

upprustningsplan. 

3 500 3 500 4 000 4 000 4 000 19 000 

ök Gång och Cyckel-vägar Vissa av kommunens GC-vägar är i dåligt skick. Detta beror främst 

på att de inte är dimensionerade för de fordon (snöröjning) som 

färdas på dem. 2016 genomfördes en inventering av GC-nätet. Denna 

kommer att ligga till grund för en upprustningsplan. 

500 500 1 000 

ny v Övningsområde sandbackaskolan Marken där befintligt övningsområde ligger ska säljas. Då behövs ett 

nytt övningsområde på andra sidan Rymmarstadion. Det finns tre 

alternativ beskrivna i skrivelse daterad 2018-01-09 (Dnr 

00016/2018). När detaljplanen ändras för 9:4 måste 

övningsområdet säkerställas. 

3000 3000 

ök Lommen Utveckling av kvarteret Lommen. Detaljplan är under framtagande. 

Summan är grovt uppskattad då vi inte exakt vet utformningen av 

området med avseende på belysning, plattläggning, vilken kantsten 

ska väljas etc. 

1 000 1 000 2 000 

SUMMA GATU- OCH PARKENHETEN 5 500 8 500 4 200 4 100 4 100 26 400 
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Reglemente för lokalt 

partistöd 

Au § Dnr 00113/2018 104 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 § 97 ”Reglemente för lokalt 

partistöd”. Reglementet har reviderats med anledning av ändringar i 

kommunallagen. 

Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att bland annat 

tydliggöra begränsningar i utbetalning av stöd med anledning av för sent 

inlämnad redovisning och granskningsrapport (KL 5:50). 

Förslag till nytt reglemente har lämnats av socialdemokraterna och 

centerpartiet. 

Yrkande under sammanträdet 

Marcus Lundberg (s) 

Bifall till socialdemokraternas förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition varefter hon förklarar att 

arbetsutskottet bifallit detsamma. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reglemente för lokalt partistöd antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Åman 

Utdragsbestyrkande 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Förslag - Reglemente för lokalt partistöd 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018- 

Fullmäktige beslutar i detta reglemente om komplettering till kommunallagens 
bestämmelser om partistöd. 

§1

Fullmäktige ska efter valet, besluta om storlek på dels grundstöd till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, dels storlek på det mandatbundna stödet. Beslutet 
gäller under hela mandatperioden och förändras först när ett parti blir helt orepresenterat 
i fullmäktige. 

§2

Partier som finns representerade i kommunfullmäktige får ett grundstöd som är lika för 
alla samt ett mandatbundet stöd som är baserad på antal mandat i kommunfullmäktige 
som kommunfullmäktige fastställt (vallagen 2005:837). 

§3

Partierna ska enl. KL 4:31 skriftligen till fullmäktige redovisa att partistödet använts på det 
sätt som anges i KL 4:29. 

Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari – 31 december föregående år, ska vara 
inlämnad till kommunens kansli senast 30 april för beslut vid fullmäktiges 
junisammanträde. 

§ 4

Redovisningen ska lämnas på särskild blankett som kommunen tillhandahåller.

Fullmäktige beslutar att inte betala partistöd för föregående år till ett parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport i enlighet med KL 4:31 samt § 3 i detta 
reglemente. 

§ 5

Partistöd ska inte betalas till ett parti som inte längre finns representerat i fullmäktige. 
Partistödet upphör om ett parti blir helt orepresenterat i fullmäktige. Om vald ledamot 
under en mandatperiod väljer att lämna det parti den representerar och blir s.k. vilde, 
påverkar det inte partiets rätt till mandatbundet stöd under resterande del av 
mandatperioden. 

§ 6

Partistödet betalas ut under juli månad efter beslut i fullmäktige enligt bestämmelserna i 
KL 4:32 samt §3, andra stycket i detta reglemente. 

__________ 



Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt 
partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det 
erhållits efter tillämpningen av redovisningsbestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan 
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 
information se ”Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun”. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 30 april 
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli,  Arvidsjaurs kommun,  933 81 Arvidsjaur 

Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se 

Parti Org.nr Adress Telefon 

Redovisningen avser år  Erhållet partistöd Sparat partistöd från föregående år 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 

Överföring av partistöd 

Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som 
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin:  

Underskrift 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum  Ort och datum  

mailto:kommun@arvidsjaur.se


Granskningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 

Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 

bifogas med blanketten. 

Granskningsintyg *) 

Intygas av Namnförtydligande 

Ort  Datum 

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Reglemente för lokalt partistöd 
Återremiss av fullmäktige 2018-06-18. 

Bakgrund 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort 
det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet 
stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. 
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i 
fullmäktige. 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet 
använts för sitt ändamål. 

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva 
sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in 
en redovisning respektive en granskningsrapport. 

I Arvidsjaurs kommun gäller följande 

Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett 
politiskt parti som är en juridisk person, som är representerat i Arvidsjaurs 
kommunfullmäktige och som har en registrerad lokal partiförening som kan ta emot 
stödet. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) (s.k. tomma stolar). 

Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott inför varje ny mandatperiod av 
kommunfullmäktige och utbetalas fyra två gånger per år, sista kalenderdagen i juli 
månad och januari månad året efter om det inte vid ett särskilt tillfälle finns skäl att 
senarelägga betalningen. 

Vid valår, andra utbetalningstillfället, gäller följande; 
Om något parti upphör att vara representerat efter det att allmänna val hållits, betalas 
partistöd ut till och med oktober månad. För parti som ej tidigare varit representerat och 
valts in i fullmäktige betalas stöd ut från och med oktober månad. 

Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas 
inte partistöd nästkommande kvartal vid nästa utbetalningstillfälle. 



Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare 
undertecknad granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för 
föregående år vara inlämnad till kommunen senast den 20 mars 30 juni året efter. 

Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in årsredovisning respektive en 
granskningsrapport. 

_____ 



Reglemente för lokalt partistöd           Centerpartiet

Bakgrund 

Regler för partistöd i kommuner regleras i kommunallagen (2017:725) 
kapitel 4. 29 -32§. 

Lagen reglerar syfte, representation och redovisning. Lagen reglerar inte 
utformning och storlek.  

Det är fullmäktige som ska besluta i ärenden som berör partistöd. 

- I 29 § framgår att partistöd får ges för att stärka den kommunala
demokratin. Stödet får enbart ges till partier som är representerade i
fullmäktige.

- I 30 § framgår att fullmäktige ska besluta om omfattning och former.

- I 31 § framgår att partistödet ska redovisas årligen och att det använts
för det ändamål som anges i 29§.

- I 32 § framgår att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.

Med anledning av ovanstående har fullmäktige att besluta om formerna 
för hur partistödet ska redovisas samt på vilket sätt som partier som inte 
följer reglementet ska påverkas i syfte att konsekvenserna ska vara kända 
och att alla partier behandlas lika, oaktat vilken majoritet som för tillfället 
har makten. 

I Arvidsjaur kommun ska därutöver gälla: 

1 § Rätt till partistöd 

Partistöd erhålls av ett politiskt parti som är en juridisk person som är 
representerade i fullmäktige och som har en registrerad lokal parti-
förening. Den lokala partiföreningen ska vara registrerad hos 
Skattemyndigheten och ha ett organisationsnummer. 

Vid beräkning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt Vallagen (2005:837) kapitel 14.  



2 § Partistöd 

Storleken på partistödet besluta årligen av fullmäktige senast under juni 
månad, avseende kommande års partistöd. 

Det lokala partistödet består av: 
- ett grundstöd, lika för alla partier
- ett mandatstöd som baseras på antal mandat.

3 § Utbetalning 

Partistödet utbetalas årsvis i förskott efter att fullmäktige godkänt 
föregående års redovisning dock senast sista december.  

4 § Utebliven närvaro 

Är ett parti inte representerad i fullmäktige tre sammanträden i följd ska 
hälften av utbetalt partistöd, grund- och mandatstöd, återbetalas till 
kommunen senast inom tre månader från det tredje sammanträdet som 
man uteblivit från.  

Ett parti, som tre fullmäktige sammanträden i följd, inte haft ledamöter i 
enlighet med antalet mandat, en eller flera, ska återbetala hälften av det 
mandatstyrda mandatstödet för varje frånvarande ledamot. Återbetalning 
ska ske senast inom tre månader från senaste fullmäktigesammanträdet.  

Krav om återbetalning ska ske genom faktura från kommunen. 

5 § Redovisning och granskning 

Partier som har erhållit kommunalt partistöd ska årligen skriftligen 
redovisa hur partiet använt föregående kalenderårs partistöd. 
Redovisningen ska vara inlämnad senast den 30 juni (KL 2017:725) till 
kommunen. Redovisningen ska ske på fastställd Granskningsrapport med 
Granskningsintyg gällande perioden 1. Januari – 31 december, fg 
kalenderår. (bilagor till reglementet)  

Beredning av inlämnade Granskningsrapport och Granskningsintyg ska 
genomföras av fullmäktiges presidium och vara klar senast den 15 
september och behandlas på fullmäktigesammanträde i oktober. 

Granskningen ska omfatta. 

- att handlingarna är inlämnade i rätt tid och med rätt underlag enligt
reglementet.
- att handlingarna är undertecknade av icke jävig person.



- att handlingar redovisar på ett trovärdigt sätt genomförd verksamhet 
och bedöms vara överensstämmande med verkligheten. 
 
Presidiet ska ge parti som inte uppfyller reglementets regler möjlighet att 
genomföra rättelse/förklaring innan ärende behandlas i fullmäktige. 
 
Presidiet ska till fullmäktige avge en rapport avseende granskningen, av 
rapporten ska framgå ev. brister samt förslag till beslut i enlighet med 
detta reglemente. Av rapporten ska framgå om presidiet är enigt eller 
oeniga i beslutsförslaget. 
 

6 § Jäv 

Ledamot i fullmäktiges presidium anses jävig om denne har undertecknad 
Granskningsrapport och/eller Granskningsintyget.  

Ledamöter i kommunfullmäktige anses vara jäviga när ”eget” partis 
partistöd ska behandlas.  

 

7 § Regler för fullmäktige vid godkännande: 

- parti som inlämnat redovisning i tid, rätt ifyllt och undertecknat samt har 
använt stödet i enlighet med kommunallagen och Arvidsjaur kommuns 
regler ska beviljas full partistöd kommande år. 

- parti som inlämnat redovisning högst 30 dagar försent, men i övrigt 
uppfyller kraven, erhåller 15 % lägre grundstöd nästa verksamhetsår. 

- parti som inlämnat redovisning högst 45 dagar försent, men i övrigt 
uppfyller kraven, erhåller 30 % lägre grundstöd stöd nästa 
verksamhetsår. 

- parti som inlämnat redovisning mer än 45 dagar försent, erhåller inget  
mandatstyrt stöd nästa verksamhetsår. 

- parti som inte inlämnar någon redovisning före behandling i fullmäktige 
erhåller inget partistöd kommande år och är återbetalningsskyldiga för 
hela det mandatstyrda partistödet som erhållits. 

- parti som använt partistöd felaktigt erhåller avdrag på nästa års 
partistöd med motsvarande belopp som man felaktigt använt partistödet 
föregående år. 



- parti som under ett kalenderår uteblivit från fullmäktige tre fullmäktige 
sammanträden i följd och därmed blivit återbetalningsskyldig, erhåller inte 
något nytt partistöd, innan återbetalning skett.  

- parti som under ett kalenderår vid tre sammanträden i följd, haft en eller 
flera vakanta plats i fullmäktige, erhåller inte något nytt partistöd, innan 
återbetalning skett. 

- parti som inlämnat underlag i tid men inte undertecknat 
Granskningsrapport eller Granskningsintyg ska ges möjlighet att ”göra 
rätt”, inlämning anses då ha skett vid den tidpunkt som undertecknat 
underlag registrerats som inkommen handling. 

- parti som inlämnat underlag i tid men inte fyllt i Granskningsrapport 
eller Granskningsintyg på rätt sätt, ska ges möjlighet att ”göra rätt”. 
Inlämning anses då ha skett vid den tidpunkt som fullständigt underlag 
registrerats som inkommen handling. 

8 § Beslut 

Presidiets förelägger fullmäktige förslag till beslut grundat på reglementet, 
skulle ett läge uppstå där reglementet inte ger stöd, ska presidiet med 
reglements intentioner som grund föreslå förslag till beslut och förslag om 
ändring av reglementet i enlighet med beslutsförslagets intention. 

 

 

 



Reglemente för lokalt partistöd 

Socialdemokraterna 

Kommentar till nedanstående förslag till reglemente för Lokalt Partistöd Arvidsjaur 

kommun. 

Av förarbeten framgår att Lagen sätter inte upp några hinder för att lokala partiorganisationer 

med t.ex. ett årligt belopp ersätter distriktsorganisationen för att det organisatoriska och 

politiska stöd den kan erhålla för sitt lokala arbete (tillgång till studier, organisatoriskt och 

praktiskt stöd av distriktsfunktionärer, utarbetande av politiska program och förslag, 

kostnader för deltagande i distriktskonferens och andra konferenser ) Däremot ska 

partierna  redovisa att en sådan ekonomisk överföring har gjorts samt vilka motprestationer 

som erhållits. 

 

För att ett parti ska kunna få partistöd måste det vara representerat i kommunfullmäktige. Det 

innebär utsedd ledamot (namngivet) per mandat. Ett parti som fått mandat men saknar 

kandidater kan inte få partistöd. Partistödet upphör om partiet under mandatperioden blir helt 

orepresenterat i fullmäktige.  

Ett parti (lokalförening) måste inte besätta samtliga mandat för att få partistöd det räcker med 

att minst ett mandat är besatt för att anse att partiet är representerat. Observera att de personer 

som utsetts till mandaten inte måste tillhöra partiet.  

Att valda företrädare under mandatperioden lämnar det parti de formellt representerar och blir 

sk. vildar, påverkar inte partiets rätt till partistöd. 

(ytterligare ett argument till att beslut om partistödets storlek ska tas för hela mandatperioden. 

§ 32 Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 

 

KL anger bara ett fall där fullmäktige får besluta att partistödet inte ska betalas ut 
§29 sista stycket. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte 

lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra stycket denna paragraf. 

OBS!  

Fullmäktige ska alltså inte göra någon egen bedömning om de redovisningar som lämnas är 

rättvisande eller om partistödet använts på ett avsett sätt. Redovisningen är i första hand till för ge 

underlag för offentlig granskning och debatt om hur partierna använder partistödet. 

 

De nya möjligheterna (2014) ger möjligheter men inte skyldigheter för kommunen att reducera 

partistödet med hänsyn till ”tomma stolar” (mandat som är obesatta). 

En stol ska betraktas som ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå vid 

röstsammanräkningen. Att ledamöter och ersättare helt uteblir från 

fullmäktigesammanträden är inte grund för reducerat partistöd. 

 

Enl. SKL cirkulär 14:12 framgår att kommunen i sitt reglemente ska besluta om minskat partistöd 

vid tomma stolar och om stödet ska upphöra omedelbart eller om möjlighet att trappa av stödet 

under max ett år ska tillämpas. 



§1 KF beslut som ska gälla hela mandatperioden storlek på grundstöd och 

mandatbundet stöd 

§ 2 KF beslut om att det i Arvidsjaur ska vara uppdelning i grundstöd och 

mandatbundet stöd 
 

¶ 

§ 3 Redovisning samt sista dag för redovisning. 

       30 april gör att ärendet hinns beredas för beslut i juni månad och utbetalas i juli månad. I 

annat fall får partierna vänta på utbetalning tills efter oktober månads 

fullmäktigesammanträde. 

 

¶ 

§4 Blanketten måste anpassas till de beslut som tas rörande reglementet.  

 

¶ 

§ 5 sk tomma stolar är först när länsstyrelsen inte har något namn att sätta på stolen 

 

¶ 

§ 6 utbetalas juli månad se kommentar till § 3. 

 



Reglemente för lokalt partistöd 

Kommunallagen 

Regler	för	partistöd	i	kommuner	regleras	i	kommunallagen	(2017:725)	kapitel	4.	§§	29	-32.		

Kap	4	Förtroendevalda	
Partistöd	
§	29	Kommun	och	Landsting	får	ge	ekonomiskt	bidrag	och	annat	stöd	till	politiska	partier	för	
att	stärka	deras	ställning	i	den	kommunala	demokratin	(partistöd).	
Partistöd	får	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	fullmäktige	och	som	är	
juridiska	personer.	Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	fullmäktige	för	vilken	
en	vald	ledamot	är	fastställd	enligt	vallagen	(2005:837)	
Partistöd	får	också	ges	till	ett	parti	som	har	upphört	att	vara	representerat	i	fullmäktige,	
dock	endast	under	ett	år	efter	det	att	representationen	upphörde.	
	

§	30	Fullmäktige	ska	besluta	om	partistödets	omfattning	och	formerna	för	det.	Stödet	får	
inte	utformas	så	att	det	otillbörligt	gynnar	eller	missgynnar	ett	part.	Fullmäktige	får	besluta	
att	endast	mandat	för	vilket	en	vald	ledamot	är	fastställd	enligt	14	kap	vallagen	(2005:837)	
ska	beaktas	vid	fördelning	av	partistödet.		
	
§	31	Beslut	om	partistöd	ska	innehålla	ett	krav	på	att	mottagaren	av	partistödet	årligen	ska	
lämna	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	för	det	ändamål	som	
anges	i	§	29	första	stycket.	
Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	–	31	december	och	ges	in	till	fullmäktige	senast	
sex	månader	efter	redovisningsperiodens	utgång.	En	av	mottagaren	utsedd	särskild	
granskare	ska	granska	om	redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	
använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
Fullmäktige	får	besluta	att	stöd	inte	ska	betalas	till	ett	parti	som	inte	lämnar	redovisning	och	
granskningsrapport	enligt	första	och	andra	styckena.	
	
§	32	Beslut	om	att	betala	ut	partistöd	ska	fattas	av	fullmäktige	minst	en	gång	per	år.	

	

	

	

	

	



	

Fullmäktige	beslutar	i	Reglemente	för	lokalt	partistöd	om	komplettering	till	kommunallagen.	
	

§1	Fullmäktige	ska	efter	valet,	besluta	om	storlek	på	dels	grundstöd	till	de	partier	som	finns	
representerade	i	kommunfullmäktige,	dels	storlek	på	det	mandatbundna	stödet.	
Ovanstående	beslut	gäller	under	hela	mandatperioden	och	förändras	först	när	ett	parti	blir	
helt	orepresenterat	i	fullmäktige.	

	
§2	Partier	som	finns	representerad	i	kommunfullmäktige	får	ett	grundstöd	som	är	lika	för	
alla	samt	ett	mandatbundet	stöd	som	är	baserad	på	antal	mandat	i	kommunfullmäktige	som	
är	fastställd	(vallagen	2005:837).		
	
§3		Partierna	ska	enl.	KL	4:31	skriftligen	till	fullmäktige	redovisa	att	partistödet	använts	på	
det	sätt	som	anges	i	KL	4:29.	
Redovisningen	som	omfattar	perioden	1	januari	–	31	december	föregående	år,	ska	vara	
inlämnad	till	kommunens	kansli	senast	30	april	för	beslut	vid	fullmäktiges	junisammanträde.	

§	4	Ovanstående	redovisning	ska	lämnas	på	särskild	blankett	som	kommunen	tillhandahåller.	
Fullmäktige	beslutar	att	inte	betala	partistöd	för	föregående	år	till	ett	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	i	enlighet	med	KL	4:31	samt	§	3	i	detta	reglemente.	

§	5	Partistöd	ska	inte	betalas	till	ett	parti	som	inte	längre	finns	representerat	i	fullmäktige.	
Partistöd	upphör	om	ett	parti	blir	helt	orepresenterat	i	fullmäktige.	
Om	vald	ledamot	under	en	mandatperiod	väljer	att	lämna	det	parti	de	representerar	och	blir	
sk.	vilde,	påverkar	det	inte	partiets	rätt	till	mandatbundet	stöd	under	resterande	del	av	
mandatperioden.	
	
§	6	Kommunfullmäktige	beslutar	att	Partistödet	betalas	ut	under	juli	månad	efter	beslut	i	
fullmäktige	enl.	KL	4:32	samt		§3	st	2.	i	detta	reglemente.	
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Regler för uthyrning av 

allmänna lokaler i 

Arvidsjaurs kommun 

- inklusive taxa

Au § Dnr 00161/2018 061 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 103 att anta Regler för 

uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun. 

Dokumentet har reviderats. Bland annat har vissa tydliggöranden lagts in, 

kommunens egna verksamheter getts företräde vid större utbildningar etc. 

samt att f.d. Galaxen har öppnats för uthyrning till allmänheten på helger. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2018-04-16 § 19 beslutat att nämndens

lokaler ej ska upplåtas till religiösa organisationer och föreningar. Beslutet 

har skickats till kommunstyrelsen inför revidering av reglerna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. ”Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun -

inklusive taxa” antas.

3. Regler och taxa börjar gälla från och med 2019-01-01 varvid

kommunfullmäktiges beslut 2014-06-30 § 103 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Bun 2018-04-16 § 19 

Utdragsbestyrkande 



1 () 

FÖRSLAG 

Regler 
För uthyrning av allmänna lokaler 
i Arvidsjaurs kommun 
– inklusive taxa



2 () 

Villkor för uthyrning 

 Kommunens grundregel är att ideella föreningar och organisationer i Arvidsjaurs kommun

hyresfritt skall kunna nyttja kommunala allmänna lokaler för egen verksamhet.

 Uthyrning sker för enstaka och/eller återkommande sammankomster, dock ej för permanent

verksamhet.

 Verksamheter som bedrivs med vinstsyfte äger ej rätt till hyresfritt nyttjande. Undantag gäller för

ideella föreningar som bedriver verksamhet för att få in pengar som ska finansiera verksamheter

för barn- och ungdomar, handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer.

 Vissa lokaler kan nyttjas av privatpersoner.

 Enskilda och kommersiella organisationer betalar hyra, liksom föreningar utom kommunen, samt

privatpersoner.

 Kommunens egna verksamheter äger rätt att nyttja lokalerna utan erläggande av hyra.

 Bokning av Medborgarhusets lokaler får ske en termin i taget, kommunal verksamhet har

företräde (utbildningar, konferenser etc).

 Lokalhållarens egna planerade verksamheter går före annan verksamhet. Samråd ska ske om

lokalen är bokad av annan innan lokalen tas i anspråk.

 Ideella föreningar med läns- och riksorganisation äger rätt att två gånger per år kostnadsfritt

disponera kommunalägda lokaler.

 Ansvarig tjänsteman inom respektive verksamhet äger rätt att avgöra vad som gäller i tveksamma

fall.

Allmänna regler vid förhyrning 

1. I lokalen skall det finnas myndig ansvarig ledare under hela aktiviteten.

2. Endast förhyrd lokal får disponeras.

3. Rökning får ej ske i lokalen. På skolor och förskolor gäller rökförbud på hela området enligt

tobakslagen.

4. Ledaren ansvarar för att ytterdörren hålls låst under hela tiden som verksamheten pågår. Lokalen skall

lämnas städad, se till möbler och materiel är tillbaka på rätt plats, fönster stängda, ljuset släckt,

vattenkranar avstängda och dörrar låsta.

5. Eventuella uppkomna skador skall omedelbart anmälas till felanmälan, tfn 155 78.

6. Ansvarig förhyrare får kvittera ut nyckel. Förhyraren ansvarar för nyckeln under hela hyresperioden.

Nyckeln skall återlämnas omedelbart efter upplåtelsetidens slut. Vid utkvittering av nyckel kan ansvarig

uthyrare ta ut en depositionsavgift på 500 kronor. Depositionsavgiften återlämnas efter returnering av

nyckel.

7. Förbrukningsmateriel och övrig utrustning som finns i lokalen eller på anläggningarna får nyttjas efter

överenskommelse med ansvarig uthyrare och mot erläggande av avgift.

8. Anmälan om trasigt material och utrustning ska omedelbart göras till uthyraren.

Ersättning för skada av material och utrustning skall göras omedelbart till uthyraren.

9. Specialsalar och lokaler för speciella verksamheter upplåts enligt särskilda regler som varje verksamhet

upprättar.



3 () 

10. Förhyrare ansvarar själva för personlig egendom.

11. Förhyrare som hyr lokal för kursverksamhet skall ha erforderlig ansvars- och olycksfallsförsäkring som

gäller för samtliga kursdeltagare. Kopia på försäkringen skall överlämnas till uthyraren.

12. All uthyrning som kräver extra personalinsatser (städning, möblering, av- och påkoppling av larm,

iordningställande av datasal, IT-support etc.) debiteras med faktisk timkostnad. Detta gäller även de som

nyttjar lokalerna hyresfritt.

13. Kommunens lokaler är larmade. Förhyraren är skyldig att informera sig om vilka tider som gäller för

aktuell lokal. Om inbrottslarmet utlöses debiteras förhyraren en avgift om 1 500 kronor.

14. Underlåtenhet att följa av kommunen fastställda regler medför avstängning och/eller

ersättningsskyldighet.

Särskilda regler för specialsalar, datasalar och lokaler för speciella verksamheter 

Specialsalar utlånas till föreningar och studieförbund efter särskild överenskommelse med 

skolenhetens rektor eller annan verksamhetsansvarig. I vissa fall kan självkostnad krävas för nyttjande 

av utrustning. 

Lokaler för speciella verksamheter, till exempel datasalar eller liknande kan ställas till förfogande efter 

överenskommelse med rektor eller annan verksamhetsansvarig som särskilt godkänner kursledaren 

eller ansvarig förhyrare. I vissa fall kan självkostnad krävas för nyttjande av utrustning. Vad gäller 

nyttjande av datasal skall alltid kontakt tas med IT-ansvarig. 

Livsmedelslagstiftningen och egenkontrollprogrammet (rutiner för t.ex. rengöring, personalhygien, 

temperaturer och livsmedelsförvaring) påverkar verksamheten i kommunens kök. Lokalansvariga 

beslutar i samråd med Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden vilka uthyrningsregler som gäller för 

tillagningskök respektive utbildningskök för att kunna garantera goda hygieniska rutiner.  

Kostenheten kök hyrs inte ut på grund av ansvaret för: 

 Livsmedelssäkerheten

Vi har känsliga kundgrupper så som barn och gamla och måste ha kontroll på säkerheten i

köken. Uthyrning medför bla risker för kontaminering, dvs att få in främmande ämnen i köken

som kan ge allergiska reaktioner och då kan vi inte kontrollera säkerheten

 Maskinparken

Den kräver kunnig användare och vi kan inte riskera handhavande fel som gör att vi själva står

utan utrustning till vår dagliga drift eller risken att få dyra kostnader för reparationer och

underhåll.
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Regler för uthyrning av Medborgarhusets kök 

 Nyckel hämtas på avtalad tid då också lokalen med maskiner visas för hyresgästen.

 Privatpersoner betalar kontant i förskott vid utlämnandet av nyckel.

 Tillträde till lokalen enligt överenskommelse med personalen.

 Ska lokalen användas på normalt larmad tid (22.30-06.00) måste detta meddelas.

Eventuell utryckning som görs på grund av falsklarm där personalen ej informerats bekostas av

hyresgäst.

KOMMUNALÄGDA LOKALER 

Lokaler som uthyres och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag eller tillägg kan 

förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal eller anläggning. 

Medborgarhuset Fri lokalhyra har 

 Ideella föreningar registrerade i Arvidsjaurs kommun som bedriver egen

verksamhet i icke kommersiellt syfte. Undantaget för arrangemang i samarbete

med privat näringsidkare som ej kan påvisa att intäkten tillfaller hjälporganisation

eller liknande.

 Kommunens egen verksamhet.

Extra utrustning samt övriga personalinsatser debiteras även de som har fri 

lokalhyra. 

Betalande hyresgäster och hyresgäster med fri lokalhyra har möjlighet att ta med 

eget fika. 

För kommersiell verksamhet debiteras per tillfälle (dygn) hyra enligt prislista: 

Biografen 2 500 kr 

Danslokal 2 500 kr 

Cafeteria 1 300 kr 

Konferenser, långtidsuthyrning m m enligt offert 

Galaxen 

Bokningsbar på helger för privatpersoner, 100 kr/tim 

max tre timmar per bokning 

Priserna inkluderar grundstädkostnader; danslokalen 2 tim, 

biolokalen 2 tim samt cafeterian 1 tim. 

Övrig städkostnad debiteras med 250 kr/timme. 
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Medborgarhusets kök 

Kommunal verksamhet 300 kr/dag 

Privatpersoner, företag i samband med hyra av 1000 kr/dag 

annan lokal (Rotunda / Cafeteria) 

Privatpersoner, Företag - enbart kök 1500 kr/dag 

I hyran ingår lån av porslin, bestick, glas, uppläggningsfat osv. 

Fritt nyttjande av de maskiner/kylar/frysar som finns samt förbrukningsmaterial såsom diskmedel, 

hushållspapper samt el. 

I hyran ingår ej engångsartiklar såsom pappersbägare, servetter, bitsocker osv. 

Innan lokalen lämnas ska den städas, allt porslin m.m. diskas och plockas tillbaka där det togs samt att sopor 

ska avlägsnas. Om detta ej uppfylls debiteras en straffavgift på 1 000 kr. Detta gäller samtliga hyresgäster. 

Lokalerna ska lämnas i samma skick som vid tillträde. Städkostnader vid undermålig städning samt skador 

debiteras den faktiska kostnaden – detta gäller samtliga hyresgäster. 

Avgift – nyttjande Mikrofon o enkel ljudutrustning 150 kr 

av utrustning i Mikrofon, trådlös (mygga) 350 kr 

samband med Ljus 500 kr 

hyra av lokal på  PA ljudanläggning 4 000 kr 

Medborgarhuset 

Föreningar/kommun Företag 

Avgift - nyttjande BIO projektor 

av utrustning i Start 350 kr 700 kr 

samband med Timkost inkl maskinist 450 kr 900 kr 

hyra av lokal på 

Medborgarhuset 35 mm. projektor 
Start 300 kr 

Timkostn. inkl maskinist 300 kr 

Sporthallar Särskilda regler gäller förutom de allmänna reglerna. 

Enskilda och företag kan hyra sporthall för idrottsverksamhet till en kostnad av 

100 kronor/timme. 

För kommersiell verksamhet debiteras 2 000 kronor/dygn. 
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Idéum Hyresfritt har alla icke kommersiella föreningar och organisationer inom kommunen 

samt kommunens egna verksamheter. Notera att dock att faktisk kostnad alltid 

debiteras för extra personalinsatser för möblering, 

städning, av- och påkoppling av larm, iordningställande av datasal, 

IT-support m.m. 

Kommersiell verksamhet, föreningar utom kommunen samt enskilda: 

Tingssalen 150 kr/tillfälle 

Torg 150 kr/tillfälle 

Kök/café/torg 200 kr/tillfälle 

Datasal * 60 kr/deltagare och dag/kväll/tillfälle

*) Debiteras även de som har hyresfritt. 

Camp Gielas anläggningar 

Anläggningarna kan hyras ut när verksamheten ej har behov av dessa. Särskilda regler för uthyrning gäller 

eftersom anläggningarna nyttjas mer eller mindre säsongsvis och i kommersiellt syfte.  

Kommunstyrelsen beslutar om regler och avgifter, efter förslag från verksamhetsansvarig. 



7 () 

SKOLLOKALER 

Lokaler som uthyrs och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag eller tillägg kan 

förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal.  

OBS! Barn- och utbildningsnämndens lokaler upplåts ej till religiösa organisationer / föreningar. 

(Bun 2018-03-26 § 19) 

Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning 

Klassrum 

Parkskolan3 salar Kursverksamhet, möten och Utan avgift 

Sandbacka 4 salar sammanträden för föreningar 

Fridhem 4 salar 

Kommersiell verksamhet och 

föreningar utom kommunen 

100 kr/ tillfälle 

eller dygn 

Samlingssal/ 

matsalar 

Kursverksamhet, möten, sam- 

manträden för föreningar inom 

kommunen 

Utan avgift 

Kommersiell verksamhet och 

och föreningar utom 

kommunen samt enskilda 

Glommersträsk 200 kr/ tillfälle 

eller dygn 

Ringelskolan 500 kr / tillfälle 

eller dygn 

Nyborgs fritids 350 kr / tillfälle 

eller dygn 

Sandbackaskolan (samlingssal) 500 kr / tillfälle 

eller dygn 
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Salar för speciell verksamhet 

Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning 

Undervisningskök 

Fridhemsskolan Kursverksamhet, möten, 

sammanträden för föreningar 

inom kommunen 

Utan avgift 

Glommersträsk i enlighet med 

allmänna och 

särskilda 

regler 

Datasalar/lektionssalar 

Sandbacka Kursverksamhet 60 kr/deltagare per 

och dag/ 

kväll/tillfälle. I 

övrigt sker 

debitering i enlighet 

med allmänna och 

särskilda regler. 

Debiteras även de 

som har hyresfritt 

Textilslöjdsalar 

Fridhemsskolan Kursverksamhet Utan avgift Symaskiner är 

Ringelskolan undantagna 

från uthyrning 

Glommersträsk 

Trä- och metallslöjd 

Kursverksamhet Utan avgift 

_________ 
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Taxor för 

kostenhetens 

verksamhet år 2019 

Ks § Dnr 00000/2018 020 

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så 

snart den anställda har ätit av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att 

göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i 

princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid 

tjänsteresa eller konferens. 

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett 

om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen, så länge 

förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig 

även om en anställd får den utomlands. 

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand 

frukost, lunch eller middag. Kostförmån värderas schablonmässigt och 

värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider. 

Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller 

via nettolöneavdrag, minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp. 

Om arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för måltiden, beskattas den 

anställda för skillnaden mellan det pris som den betalat för måltiden och 

schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för 

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. 

Skatteverkets schablonvärde för 2018 är 47 kronor för frukost och 94 kronor 

för lunch och middag. 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostenhetens taxor ska revideras årligen 

för att anpassas till Skatteverkets schablonvärde. 

Förslag till taxor för år 2018 har upprättats. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 60 2018-03-27 

Förslag till taxor 

Utdragsbestyrkande



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

 

 

 Datum 1(3) 

Arvidsjaurs kommun 2018-09-10 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Kostchef Camilla Grahn  

 Kommunstyrelsen 
Direktval 
0960-156 25  

 

 

 

 

 

Taxor för kostenheten 2019 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Den förändringen vi föreslår till 2019 är att kaffe/te/choklad debiteras med samma 

summa. En förenkling för verksamheterna och i övrigt samma 2019 som för i år. 

 

Vid antagande av nya taxor är skatteverkets regler styrande och vi har den 

ambitionen att inte bedriva osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet. 

Taxorna ska revideras en gång per år, antas under hösten och gäller då från 1 januari 

kommande år. 

 

Förmånsbeskattning 

Skatteverkets schablon för kostförmån ligger för 2018 på 94 kr för lunch och 

middag, 47 kr för frukost och 235 kr för 3 helt fria måltider. Enligt Skatteverket så 

är det att räkna som löneförmån om vi säljer en måltid under det priset till vår egen 

personal och det ska då förmånsbeskattas av den enskilde individen. (SKVFS 

2017:11 Inkomstbeskattning Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i 

Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018; ISSN 1652-

1420) 

 

Dessa måltider är att räkna som skattefria: 

 Pedagogiska måltider inom förskola, skola och äldreomsorg 

 Terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 

 Måltider för personliga assistenter 

 

En skriftlig riktlinje ska finnas för dessa måltider och måltiden ska intas vid samma 

bord och tillsammans med den man har uppdrag att inta måltiden med. Skolan och 

äldreomsorgen har riktlinjer för dessa måltider och ansvarar för att uppdatera dessa. 

 

Vi vill vidare hålla våra priser gentemot externa gäster på en jämförbar nivå med de 

lokala aktörerna på marknaden för att motverka osund konkurrens med det lokala 

näringslivet. Vi hänvisar till de lokala aktörerna vid förfrågan om extern försäljning. 

Detta gäller även gentemot föreningslivet. En dagens lunch i Arvidsjaur kostar ca 

95 kr och man tar halva priset för barn under 12 år. Restaurang Spiskroken på 

Ringelsta har öppet för externa gäster utifrån. Det rör sig om ett tiotal ätande per 

dag och dessa gäster är anhöriga, pensionärer och kommunens personal. Skolans 

restauranger har inte öppet för externa gäster och gästas vid ett fåtal tillfällen av 

någon förälder, lärare, kökspersonal och ibland av någon av skolans gäster. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2018-09-10 
 

Dnr 00198/2000     -020 
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Faktiska kostnader 

Debiteras verksamheterna vid interna beställningar och dessa priser varierar med 

aktuell prislista.  

 

Självkostnadspris 

Används för intern debitering av måltider och beställningar till verksamheten. 

Underlaget till självkostnadspriset är de faktiska kostnader för året som varit och 

ligger till grund för  nästkommande år. Dvs; faktiska kostnader för 2016 ligger till 

grund för beslut kring priser 2018. Måltider som personalen bjuds på i sin tjänst ska 

av löntagaren registreras i lönesystemet och av arbetsgivaren konteras som intern 

representation. 

 

Övriga priser 

Gäller på alla kommunens restauranger och avser externa gäster, ex; kommunens 

personal, pensionärer, vuxenstuderande och anhöriga. 

 

Förslag till taxor 2018    inkl. moms exl. moms (12%) 

Lunch/middag     94 kr  84 kr   

Lunch/middag för barn under 12 år    50 kr    45 kr 

11 kuponger lunch     940 kr  839 kr 

Självkostnadspris       65 kr    58 kr 

 

Sallad ca 2dl, liten assiett     30 kr  27 kr 

 

Salladslunch, inkl bröd, smör och dryck  65 kr  58 kr 

Grötlunch, inkl bröd, smör och dryck  65 kr  58 kr 

Självkostnadspris     65 kr  58 kr 

 

Jullunch skolan     188 kr  168 kr 

2 rätters äldreomsorgen    200 kr  179 kr 

2 rätters studentlunch    200 kr  179 kr 

Självkostnadspris     130 kr  116 kr 

 

Julbuffé äldreomsorgen    250 kr  223 kr 

3 rätters äldreomsorgen    250 kr  223 kr 

Självkostnadspris     160 kr  153 kr 

 

Frukost      47 kr  42 kr   

Självkostnadspris     35kr  31 kr 

 

Mellanmål/kvällsmål    25 kr  22 kr   

Självkostnadspris     20 kr  18 kr 

 

Caféutbud           

Kaffe/Choklad/Te     10 kr  9 kr 

Läsk, kolsyrat vatten och lättöl    15 kr  13 kr 

Smörgås liten      25 kr  22 kr 

Smörgås stor      30 kr  27 kr 

Bulle/Gobit      15 kr  13 kr 

Tårta, efterrätt och större gobitar    30 kr  27 kr 

Kaka liten         5 kr  4,5 kr 

Frukt         5 kr  4,5 kr 
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2. Övrigt 

All personal har en skyldighet att betala för den mat man äter enligt gällande 

prislista. Livsmedel inom kommunens verksamheter är att anse som kommunens 

egendom och det är att beakta som stöld att utan betalning ta för sig av denna 

egendom. Det är dessutom förbjudet och olagligt att göra egna privata inköp av 

livsmedel via kommunens avtalsprislistor. 

 

Det är upp till varje enhet att sträva efter god ekonomisk hushållning vad gäller 

beställningar, lager och matsvinn. 

 

3. Slutsats samt förslag till beslut 

 

 Föreslår att man antar kostenhetens taxor enligt förslaget ovan. 

 

Föreslår vidare att revidering av taxorna sker årligen, antas på hösten och gäller 

from 1 januari kommande år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Camilla Grahn Åsa Andersson 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018 
Antagen av kommunfullmäktige 2018- 

Allmänt 

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så snart den anställda har ätit 
av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 
Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa 
eller konferens. 

Vid antagande av nya taxor är skatteverkets regler styrande och kommunen har den ambitionen att inte 
bedriva osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet. 
Taxorna ska revideras en gång per år, antas under hösten och gäller då från 1 januari kommande år. 

Förmånsbeskattning 

Skatteverkets schablon för kostförmån ligger för 2018 på 94 kr för lunch och middag, 47 kr för frukost 
och 235 kr för 3 helt fria måltider. Enligt Skatteverket så är det att räkna som löneförmån om 
kommunen säljer en måltid under det priset till egen personal och det ska då förmånsbeskattas av den 
enskilde individen. (SKVFS 2017:11 Inkomstbeskattning Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige 
för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018; ISSN 1652-1420). 

Dessa måltider är att räkna som skattefria: 

 Pedagogiska måltider inom förskola, skola och äldreomsorg

 Terapeutiska måltider inom äldreomsorgen

 Måltider för personliga assistenter

En skriftlig riktlinje ska finnas för dessa måltider och måltiden ska intas vid samma bord och 
tillsammans med den man har uppdrag att inta måltiden med. Skolan och äldreomsorgen har riktlinjer 
för dessa måltider och ansvarar för att uppdatera dessa. 

Kommunen vill vidare hålla priser gentemot externa gäster på en jämförbar nivå med de lokala aktörerna 
på marknaden för att motverka osund konkurrens med det lokala näringslivet.  

Övrigt 

All personal ska betala för den mat man äter enligt gällande prislista. Livsmedel inom kommunens 
verksamheter är att anse som kommunens egendom och det är att betrakta som stöld att utan 
betalning ta för sig av livsmedel. Det är dessutom förbjudet och olagligt att göra egna privata inköp av 
livsmedel via kommunens avtalsprislistor. 

Det är upp till varje enhet att sträva efter god ekonomisk hushållning vad gäller beställningar, lager och 
matsvinn. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018 
Antagen av kommunfullmäktige 2018- 

Taxor 2018 

Inkl. moms, kr Exkl. moms, kr 

Lunch / middag 94 84 

Lunch / middag, barn under 12 år 50 45 

Lunchkuponger, 11 st 940 839 

- Intern debitering (självkostnadspris) 65 58 

Sallad, liten assiett (ca 2 del) 30 27 

Sallandslunch, inkl bröd, smör, dryck 65 58 

Grötlunch, inkl bröd, smör och dryck 65 58 

- Intern debitering (självkostnadspris) 65 58 

Jullunch skolan 188 168 

2-rätters studentlunch 200 179 

- Intern debitering (självkostnadspris) 130 116 

Julbuffé äldreomsorgen 250 223 

2-rätters äldreomsorgen 200 179 

3-rätters äldreomsorgen 250 223 

- Intern debitering (självkostnadspris) 160 153 

Frukost 47 42 

- Intern debitering (självkostnadspris) 35 31 

Mellanmål/kvällsmål 25 22 

- Intern debitering (självkostnadspris) 20 18 

Kaféutbud 
Kaffe/Choklad/Thé 15 10 13 9 

Thé 10 9 

Läsk, kolsyrat vatten och lättöl 15 13 

Smörgås liten 25 22 

Smörgås stor 30 27 

Bulle/Gobit 15 13 

Tårta, efterrätt och större gobitar 30 27 

Kaka liten 5 4,5 

Frukt 5 4,5 

Faktiska kostnader 

Debiteras verksamheterna vid interna beställningar. 

Självkostnadspris 

Används för intern debitering av måltider och beställningar till verksamheten. Underlaget till 
självkostnadspriset är de faktiska kostnader för året som varit och ligger till grund för nästkommande år. 
Dvs; faktiska kostnader för 2016 ligger till grund för beslut kring priser 2018. Måltider som personalen 
bjuds på i sin tjänst ska av löntagaren registreras i lönesystemet och av arbetsgivaren konteras som intern 
representation. 

Övriga priser 

Gäller på alla kommunens restauranger och avser externa gäster, ex; kommunens personal, pensionärer, 
vuxenstuderande och anhöriga. 

__________ 
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Information från 

samhällsbyggnadskontoret 

- Verksamhetsuppföljning

Ks § Dnr 00001/2018 101 

Biträdande samhällsbyggnadschef Åsa Andersson har lämnat följande 

information: 

Stadsnät 

Bredbandsutbyggnad på tätorten pågår. Fyra av nio områden är helt klara. 

Ytterligare två områden håller på att färdigställas. Det innebär att ytterligare 

50 kunder ansluts i år. Bredbandsutbyggnad påbörjades i Renträsk v.37 och 

planerad byggstart är v.39 i Pjesker. Grävtillstånden från Trafikverket är inte 

klara för Järvträsk ännu. 

VA/Gata 

Utvärderingar har gjorts efter den s.k. ”vattenkrisen”. 

Samhällsbyggnadskontoret stödjer flyget i de åtgärder som behöver 

genomföras där efter konstaterad PFAS-förorening. 

Omfattande ledningsåtgärder behöver genomföras längs en sträcka i 

Glommersträsk, vilket kan innebära de åtgärder som planerats längs Gamla 

Landsvägen i år inte hinns med. 

Fastighet 

Skolan och samhällsbyggnads har i samråd med kommunchefen fattat ett 

gemensamt beslut att inte gå vidare med en central vaktmästarorganisation 

avseende skolans vaktmästare och samhällsbyggnads fastighetsskötare. Den 

problematik som funnits har gått att lösa utan att genomföra 

centraliseringen. 

Plan- och mark 

För tillfället är sju detaljplaner under upprättande. Den 11 september 

genomförde samhällsbyggnads och näringslivsenheten en uppföljande 

stadspromenad för att se vad som återstår att göra sedan sist. 

Avfall 

Regeringen beslutade den 28 juni om nya avfallsregler. Regeringen 

beslutade att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för 

insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 

insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, 

vilket innebär en stor förändring från dagens system där 

återvinningsstationer är huvudregel. För att aktörerna ska få tid att anpassa 

sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.  

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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26 forts. 
Ks §   , forts. 

Avfall, forts. 

Den 28 juni beslutade regeringen även om krav på att kommunerna ska 

erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen senast år 

2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om matavfall 

från 2018 till 2020. 

Miljö- och bygg 

Till och med den 31 aug har man handlagt 610 ärenden, vilket motsvarar 

cirka 19 ärenden i veckan, vilket är i nivå med förra året. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag för miljötaxa som är mer behovsstyrd 

än nuvarande modell. Med anledning av detta har ett arbete med att revidera 

nuvarande miljötaxa påbörjats för att anpassa den efter det nya underlaget. 

När förslaget är klart behandlas det först av miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden för att så småningom beslutas av kommunfullmäktige. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer och delegation 

för utbetalning av 

ekonomiskt bistånd 

(förskott på förmån) inom 

flyktingenheten 

Ks § Dnr 00197/2018 003 

Kommunchefen har gett flyktingmottagningen i uppdrag att upprätta förslag 

till riktlinjer för återkrav i handläggningen av ekonomiskt bistånd i det s.k. 

glappet enligt Växjö kommuns modell. I Växjö (och Vansbro kommun) 

beviljas ekonomiskt bistånd i glappet som förskott på förmån mot återkrav.  

Glappet avser den period från det att Arvidsjaurs kommun tagit emot den 

nyanlände till dess att personen fått sin etableringsplan/etableringsersättning 

och socialförsäkringstillhörighet. Den enskilde hamnar i ett glapp på grund 

av etableringsersättningen utbetalas av Försäkringskassan i efterskott. Det 

är viktigt att påpeka att det inte är den enskilde som skapar glappet. 

Kommunen får schablonersättning från staten för kostnader i glappet som 

dock inte täcker hela kostnaden. Försäkringskassan har för närvarande 

(2018-08-23) en handläggningstid upp till 7 månader innan de nyanlända 

får sin socialförsäkringstillhörighet. 

Enligt befintliga rutiner fattas inte beslut om förskott på förmån med 

återkrav i etableringsersättning. Ersättningen räknas som inkomst den 

månad utbetalningar sker. Om personen/hushållet har ansökt om 

socialförsäkringsförmåner såsom underhållsstöd, bostadsbidrag, 

föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension skickas en 

framställan till Försäkringskassan och/eller Pensionsmyndigheten med 

begäran om utbetalning till kommunen som täckning för utlagt förskott. 

Förslag till riktlinjer och delegation har upprättats av flyktingverksamheten. 

Riktlinjerna innebär bland annat att ekonomiskt bistånd i glappet ska 

utbetalas som förskott på förmån. 

Delegationerna ska säkerställa att verksamheten fungerar vid ordinarie 

befattningshavares frånvaro. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Riktlinjer och delegation för utbetalning av ekonomiskt bistånd vid

”glappet” antas.

2. Delegationerna tillförs kommunstyrelsens delegationsordning.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christina Eliasson, chef Resurscentrum 

Utdragsbestyrkande 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Förslag – Riktlinjer för utbetalning av 
ekonomiskt bistånd (förskott på förmån) 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018- 

Riktlinjer

Flyktingenheten ska betala ut ekonomiskt bistånd enligt normberäkning, i de fall försäkringskassan på grund 
av långa handläggningstider inte betalar ut etableringsersättning och socialförsäkringar i tid, 
(det s.k. glappet). Utbetalningen utgör förskott på förmån. 

Flyktingenheten ska från första dagen som bistånd beviljas göra framställan till försäkringskassan och/eller 
pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning till kommunen av förskottet. 

Flyktingenheten ska även göra återkrav på förskott gällande barnbidrag och underhållsstöd. 

Delegationer 

- Flyktingsekreterare
- Handledare flyktingenheten i flyktingsekreterarens frånvaro

Utbetalning av ekonomiskt bistånd enligt normberäkning. 

Framställan till försäkringskassan och pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning till kommunen av 
förskott på förmån gällande etableringsersättningar och socialförsäkringar. 

Framställan till försäkringskassan med begäran om utbetalning till kommunen av förskott på förmån gällande 
barnbidrag och underhållsstöd. 

- Enhetschef Resurscentrum med ansvar för flyktingenheten
- Bitr. chef Resurscentrum i enhetschefens frånvaro

Godkänna utbetalning av ekonomiskt bistånd via check. 
(Gäller personer som inte ännu fått sitt samordningsnummer och därför inte kan teckna konto via bank). 

__________ 
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Handläggare 

Kommunstyrelsen 

Direktval

Riktlinjer och delegation för utbetalning av ekonomiskt bistånd (förskott på 

förmån) inom flyktingenheten 

Bakgrund 

Kommunchefen har gett flyktingmottagningen i uppdrag att beskriva hur Arvidsjaurs 

kommun kan införa återkrav i handläggningen av ekonomiskt bistånd i det s.k. 

glappet enligt Växjö kommuns modell. I Växjö (och Vansbro kommun) beviljas 

ekonomiskt bistånd i glappet som förskott på förmån mot återkrav.  

Glappet avser den period från det att Arvidsjaurs kommun tagit emot den nyanlände 

till dess att personen fått sin etableringsplan/etableringsersättning och 

socialförsäkringstillhörighet. Den enskilde hamnar i ett glapp på grund av 

etableringsersättningen utbetalas av Försäkringskassan i efterskott. För att den 

nyanlände ska klara sitt uppehålle i väntan på etableringsersättning beviljar 

flyktingenheten ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att påpeka att det inte är den 

enskilde som skapar glappet. Kommunen får schablonersättning från staten för 

kostnader i glappet som dock inte täcker hela kostnaden. För de nyanlända har 

Försäkringskassan för närvarande (2018-08-23) en handläggningstid upp till 7 

månader för att få sin socialförsäkringstillhörighet. 

Arvidsjaurs nuvarande rutiner 

Enligt befintliga rutiner i glappet fattas inte beslut om förskott på förmån med 

återkrav i etableringsersättning. Ersättningen räknas som inkomst den månad 

utbetalningar sker. Om personen/hushållet har ansökt om socialförsäkringsförmåner 

såsom underhållsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd och 

efterlevandepension skickas en framställan till försäkringskassan och/eller 

pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning till kommunen som täckning för 

utlagt förskott. 

mailto:kommun@arvidsjaur.se
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Resurscentrums bedömning 

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer enligt bilaga. Ekonomiskt bistånd som 

utbetalas i glappet ska utbetalas som förskott på förmån. Det medför att riktlinjer och 

delegation för handläggning av ekonomiskt bistånd i glappet behöver antas. 

Framställan bör även innefatta barnbidrag då barnbidrag och underhållsstöd betalas 

ut retroaktivt från Försäkringskassan. Görs inte framställan även för barnbidrag 

resulterar det i dubbla ersättningar då normberäkningarna redan inkluderar barnens 

kostnader. 

Goda rutiner finns utarbetade och inlagda i Treserva, rutinerna behöver dock 

uppdateras med delegationsrätt att göra framställan till Försäkringskassan och/eller 

Pensionsmyndigheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer och delegationer. 

Christina Eliasson 

Enhetschef Resurscentrum 

Bilagor: 

Dokumentation från Växsjö och Vansbro kommuner 



Riktlinjer

Flyktingenheten ska betala ut ekonomiskt bistånd enligt normberäkning, i de fall försäkringskassan på 

grund av långa handläggningstider inte betalar ut etableringsersättning och socialförsäkringar i tid, 

(det s.k. glappet). Utbetalningen utgör förskott på förmån. 

Flyktingenheten ska från första dagen som bistånd beviljas göra framställan till försäkringskassan 

och/eller pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning till kommunen av förskottet. 

Flyktingenheten ska även göra återkrav på förskott gällande barnbidrag och underhållsstöd. 

Delegationer 

- Flyktingsekreterare

- Handledare flyktingenheten i flyktingsekreterarens frånvaro

Utbetalning av ekonomiskt bistånd enligt normberäkning. 

Framställan till försäkringskassan och pensionsmyndigheten med begäran om utbetalning till 

kommunen av förskott gällande etableringsersättningar och socialförsäkringar. 

Framställan till försäkringskassan med begäran om utbetalning till kommunen av förskott gällande 

barnbidrag och underhållsstöd. 

- Enhetschef med ansvar för flyktingenheten

- Bitr. chef Resurscentrum i enhetschefens frånvaro

Godkänna utbetalning av ekonomiskt bistånd via check. 

(Gäller personer som inte ännu fått sitt samordningsnummer och därför inte kan teckna konto via 

bank). 

__________ 



Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (3) 

Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 
Tel. 0470-41000 Fax  Org.nr 212000-0662  
E-post veronica.ionescu@vaxjo.se  www.vaxjo.se

ÄRENDE 
Dnr NAV 2017-00022 
2017-02-16 

Gunilla Folkesson 
verksamhetsutvecklare 
Tel. 0470-410 00 

Nämnden för arbete och välfärd 

Beslut om hantering av ekonomiskt bistånd vid 

"glappet".  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att införa återkrav för utbetalat 

ekonomiskt bistånd i det så kallade Glappet från första dagen som bistånd 

beviljas, enligt modell från Vansbro kommun.   

Bakgrund 

Ordförande i Nämnden för Arbete och välfärd har givet Förvaltningen i 

uppdrag att beskriva hur Växjö kommun kan införa återkrav/etableringslån i 

handläggningen av ekonomiskt bistånd i Glappet i enlighet med Vansbro 

kommuns modell. I Vansbro kommun beviljas ekonomiskt bistånd i Glappet 

som förskott på förmån mot återkrav.  

Glappet avser den period från det att dagersättning från Migrationsverket 

(LMA) har upphört till dess att personen får sin 

etableringsplan/etableringsersättning. Den enskilde hamnar i ett glapp p g a 

det är två olika system som möts,  LMA betalas ut i förskott och 

etableringsersättningen i efterskott. Det är inte den enskilde som skapar 

Glappet. Kommunerna får schablonersättning från staten för kostnader i 

Glappet, som dock inte täcker hela kostnaden. 

Växjö – nuvarande rutiner  
Det finns goda rutiner för handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd i 

Glappet. 

Enligt befintliga rutiner för handläggningen i Glappet fattas inte beslut om 

förskott på förmån med återkrav i etableringsersättning. Ersättningen räknas 

som inkomst den månad utbetalning sker. Om personen/hushållet har ansökt 

om socialförsäkringsförmåner såsom underhållsstöd, bostadsbidrag, 

föräldrapenning och äldreförsörjningsstöd skickas en framställan till 

Försäkringskassan med begäran om utbetalning till kommunen i retroaktiv 

ersättning. 

Vansbro kommun 

I Vansbro kommun har man infört nya rutiner för handläggningen av 

ansökan om ekonomiskt bistånd i Glappet som innebär att allt ekonomiskt 

bistånd i Glappet beviljas som förskott på förmån mot återkrav. 



ÄRENDE 
Dnr NAV 2017-00022 
2017-02-16 

2 (3) 

Exempel 1: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1 

januari och har sitt etableringssamtal samma dag på Arbetsförmedlingen och 

blir berättigad till etableringsersättning     fr o m 1 januari. Denna ersättning 

kommer att betalas ut den 10 februari. I avvaktan på denna utbetalning 

ansöker personen om ekonomiskt bistånd. Vansbro kommun beviljar då 

ekonomiskt bistånd som förskott på den ersättning eller förmån som utgörs 

av etableringsersättning, etableringstillägg/bostadsersättning för januari och 

en återbetalningsplan upprättas. 

Exempel 2: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1 

januari men personen får vänta på sitt etableringssamtal på 

arbetsförmedlingen till den 20 januari och blir då berättigad till 

etableringsersättning för perioden 20/1 – 31/1. För perioden 1/1 – 19/1 får 

personen ingen ersättning. Personen ansöker om ekonomiskt bistånd för 

januari. Även i detta fall beviljar Vansbro kommun ekonomiskt bistånd för 

hela januari som förskott på den ersättning eller förmån som utgörs av 

etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning för januari och en 

återbetalningsplan upprättas. Detta görs även om den enskilde inte kan 

påverka när den får sitt etableringssamtal. 

Jurist på SKL 

Vid kontakt med jurist på SKL framkommer att rättsläget inte är tydligt, det 

saknas domar. Den dom som finns är Kammarrättsdom 2015 – 3571. 

Juristens tolkning är att domen öppnar upp för kommunerna att bevilja 

ekonomiskt bistånd i Glappet som förskott på förmån mot återkrav enligt 

exempel 1 från Vansbro kommun. Men juristen uttrycker tveksamhet till om 

domen är tillämpligt i exempel 2 från Vansbro kommun då den enskilde inte 

har någon ersättning att vänta för perioden 1/1 – 19/1 och att det inte beror 

på den enskilde. Det är inte den enskilde som har bidragit till att detta glapp 

uppstår. Konsekvenserna för den enskilde utifrån Vansbro exempel 2 bör 

beaktas. 

Förvaltningens bedömning 

Ett införande av förändrade rutiner att ekonomiskt bistånd i Glappet ska 

utbetalas som förskott på den förmån eller ersättning som utgörs av 

etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning medför att nya 

rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd i Glappet behöver utformas 

och ett nytt beslutsunderlag behöver formuleras. Goda rutiner för återkrav 

finns utarbetade och inlagda i förvaltningens ledningssystem. Rutinerna 

behöver dock uppdateras. 

Förändrat arbetssätt medför ökad administration. 2016 öppnades 227 

ärenden i Glappet. För socialsekreteraren innebär det att avtal om återkrav 

med avbetalningsplan ska upprättas som den enskilde ska skriva under. Detta 

kan medföra att besöket med den enskilde tar längre tid och att 
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socialsekreteraren kan behöva boka fler möten med den enskilde än vad som 

annars hade behövts. 

Det blir även en ökad arbetsuppgift för de administratörer som handlägger 

och följer upp återkrav. Det blir betydligt fler fakturor som månatligen ska 

skickas ut, följas upp och vid behov skicka påminnelse och även föra talan 

till Förvaltningsrätten. För den enskilde kan det under återbetalningsperioden 

uppstå behov, t ex inköp av glasögon, tandvård som påverkar att 

återbetalningsplanen måste revideras. Det är viktigt att tillse att personen inte 

hamnar under skälig levnadsnivå under återbetalningsperioden. 

Förvaltningen bedömer att genom att införa rutiner i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd i Glappet med beslut om förskott på förmån mot återkrav 

i etableringsersättning kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Glappet 

att minska. 

Mot bakgrund av utlåtande från jurist på SKL bedömer Förvaltningen att det 

är möjligt att införa återkrav i enlighet med exempel 1 från Vansbro 

kommun även om det finns en osäkerhet i rättsläget och att införandet av 

återkrav också får konsekvenser för den enskilde. 

Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att införa återkrav enligt 

exempel 2 från Vansbro kommun utifrån bedömning av jurist på SKL. 

Juristen menar på att i exempel 2 beslutas om ekonomiskt bistånd som 

förskott på förmån även för en period där den enskilde ej fått annan 

ersättning. Ett införande av återkrav enligt exempel 2 med återbetalning även 

för en period där den enskilde inte har haft annan ersättning skulle medföra 

konsekvenser för den enskilde. 

Beslutet skickas till 

För åtgärd 

Arbete och välfärd 

Per Sandberg 

förvaltningschef 

Elisabeth Malmefeldt 

avdelningschef 



Vansbro kommun 2017-01-10 

Från 1 januari får nyanlända personer med uppehållstillstånd inte 

längre något bidrag från Vansbro kommun för att klara sitt uppehälle 

i väntan på etableringsersättning med mera från arbetsförmedlingen. 

Istället införs ett slags förskottslån för det glapp som uppstår under 

tiden en nyanländ person väntar på att få etableringsersättning och 

andra statliga stöd utbetalda. 

− Vi är troligen först i landet med att införa den här förändringen mot

målgruppen nyanlända. Förskott på förmån, som det kallas, tillämpas 

normalt av socialtjänsterna, men inte just mot gruppen nyanlända. 

Det här är en rättvisereform, säger integrationschef Alireza Akhondi. 

Förändringen berör alltså nyanlända med uppehållstillstånd som bosätter sig i Vansbro kommun. 

När en person efter asyltiden har fått uppehållstillstånd har hen rätt att ansöka om 

etableringsersättning, etableringstillägg och bostadstillägg (för singelhushåll) via 

arbetsförmedlingen, samt bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg från försäkringskassan. 

Då ersättningarna betalas ut i efterskott innebär det att den sökande måste vänta på att få sina 

pengar till dess att ansökan är behandlad och godkänd, vilket i normalfallet tar en till två 

månader. Under den perioden har personen ingen inkomst, och är därför hänvisad till att söka 

ekonomiskt bistånd från boendekommunen, jämförbart med det som i folkmun kallas 

socialbidrag. 

− När sedan beslutet om etableringsersättning verkställs betalas dock pengarna ut retroaktivt från

försäkringskassan, vilket innebär att personen ifråga då får bidrag även för de månader som hen 

redan fått bidrag från kommunen för. Det finns inga andra bidrag i det svenska 

socialförsäkringssystemet som betalas dubbelt för samma period; tänk exempelvis på a-kassa, 

sjukpenning eller föräldrapenning, säger Alireza Akhondi. 

Får ett förskott 

För att komma tillrätta med systemorättvisan har Vansbro kommun, från och med årsskiftet, infört 

förskott på förmån, jämförbart med ett slags kortfristigt lån, istället för bidrag till den aktuella 

målgruppen. 

− Istället för ett bidrag får de aktuella personerna nu ett förskott från kommunen. När personen

fått sina pengar från arbetsförmedling och försäkringskassa görs en individuell avbetalningsplan 

för den eller de månader hen fått dubbel ersättning. I Vansbro kommun kommer det här att 

beröra cirka 100 personer årligen och innebära en besparing på mellan 1,5 och 2 miljoner kronor 

på årsbasis. Det är inte rimligt att skattebetalarna ska betala för ett dubbelt bidrag. Viktigt att 

poängtera är att det inte är kommunen som gjort fel tidigare, det är staten som har byggt in 

orättvisan i systemet, säger Akhondi. 

Vansbro kommun är troligen först ut i landet med reformen, som går helt i linje med övriga delar i 

Vansbromodellen, men Akhondi tror att många kommuner kommer att följa efter. 

− Jag är övertygad om att det här kommer att skapa en del oro bland de nyanlända eftersom

kommunerna runt om i Sverige hanterar det så kallade glappet väldigt olika. Eftersom vi är först 

ut med det här så har förändringen aldrig prövats rättsligt. Men vi gör den absoluta tolkningen av 

socialtjänstlagen att alla invånare i landet ska behandlas på exakt samma sätt och utifrån samma 

förutsättningar, säger Alireza Akhondi. 
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Avvikelserapportering 

Resurscentrum 

Ks § Dnr 00000/2018 000 

Resurscentrum har lämnat avvikelserapportering till kommunstyrelsen med 

anledning av att enheten visar en negativ prognos för 2018. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Avvikelserapportering Christina Eliasson 

Utdragsbestyrkande 



AVVIKELSERAPPORT 

Inledning 
Resurscentrum har byggt upp ett bra och fungerande samarbete med olika aktörer,  lokalt, 
nationellt och internationellt. Inom olika områden som utbildning, aktiviteter, introduktion i 
samhället, etc för att öka förutsättningarna för kommunen. 

Redan då den mindre budgeten för 2018 lades borde det ha planerats för  nedskärningar i 
verksamheten. Budgetnedskärningar blev inte heller kommunicerade till mig. Prognosen för 
2018 visar på ett bättre resultat än 2017 för samma period  januari till och med juni. Men i 
budgeten för 2018 finns det kraftiga  budgetnedskärningar för Resurscentrum. 

För att komma till rätta med detta behöver en rad åtgärder utföras för att bromsa  
Resurscentrums utflöde av pengar. Resurscentrums interna konsekvenser finns med i 
bifogade konsekvensanalyser. Andra enheter som får våra utlånade resurser  tillbakadragna 
har inte gjort någon konsekvensanalys. 

Resurscentrum  
Har i sin grundbemanning 5 stycken tjänster 4 heltider och 2 halvtider.  
Under tiden januari-maj 2018, har en tjänst på 100 % och en på 55 % avlönats med pengar 
från projektet KOFA, Kompetens för alla. 

Verktyg i verksamheten är

- Praktikplatser ordnas inom offentliga, privata och ideella sektorerna.

- Subventionerade anställningar som utformas för de individer som är inskrivna hos
socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. En bra start för individen och för att
tillgodose arbetsmarknadens olika kompetensbehov.

- Subventionerade anställningar är nystartsjobb, lönebidrag, instegsjobb, extratjänster
och offentligt skyddade anställningar (OSA).

- Projekt, där det senaste Kompetens för alla (KOFA) inbringat 2 077 800 kronor från
starten 20160101 till 20180531. Detta har finansierat en heltidslön för samordnare och
timtid för språklärare, handledare till folkhögskola och vägledare.

För en utförlig beskrivning av verksamheten se kommunstyrelsens protokoll 2018-05-08.
Dnr 00001/2018  

Subventionerade anställningar 
Offentligt skyddade anställningar (OSA) är placerade inom kommunens alla enheter men 
tillsätts via Resurscentrum av praktiksamordnaren i samråd med  socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen. Därför syns personalkostnaderna men även bidragen för dessa OSA 
anställningar i Resurscentrums budget. 

Viktigt är att OSA budget redovisats separat då löneutbetalningar till alla OSA  tjänster sker 
via Resurscentrum oavsett om du har tjänsten inom någon annan  kommunal verksamhet 
som till exempel skolan, tekniska, vården med mera. 



OSA har redovisats som en egen verksamhet 132 till och med 2017. Därefter har andra 
subventionerade anställningar hamnat under den verksamheten vilket har blivit totalt 
missvisande.  
 
Extratjänster, tilldelas ofta nyanlända och de som står allra längst från arbetsmarknaden 
dessa anställningar medför en ersättning för lön och handledarstöd.  
 
Nystartsjobb och lönebidrag är procentuellt utifrån arbetsförmedlingens bedömning.  
 
Alla subventionerade anställningar är tidsbegränsade. Med dessa anställningar medföljer 
statsbidrag vilket är kommunens ansvar att söka. Vissa bidrag söks först efter det att lönerna 
är utbetalade vilket blir missvisande för personalkostnader eftersom dessa ska balanseras 
mot intäkter och dessa bokförs tidigast månaden efter löneutbetalningarna. I dagsläget är 
det ekonomikontoret som söker dessa statsbidrag men vi på Resurscentrum kan ta på oss att 
ansöka för dem som tillhör oss.  
 
Internationellt arbete  
Se bifogad konsekvensanalys beträffande nedläggning av verksamhet.  
 
18 PLUS  
Se bifogad risk- och konsekvensanalys beträffande besparingar. 
 
Flyktingverksamheten 
Budget 2018 för personal är lagd på samma nivå som 2017 vilket redan då visade på ett 
minus. 
 
Under våren uppmärksammades att bidragen till nyanlända ökat drastiskt från hösten 2017. 
Genast efter att detta uppmärksammats (mars 2018) satte Resurscentrum igång att hitta 
orsakerna för att kunna vidta åtgärder. 
 
Vid genomgången upptäcktes att, trots utbetalningar via försäkringskassan och 
pensionsmyndigheten, hade försörjningsstöd (s.k. glappet*)) utbetalats utan att framställan 
om återbetalning från försäkringskassan gjordes. Detta innebär att det finns nyanlända som 
fått dubbla bidrag. Den totala summan uppgår till ca 375 000 kronor. 
 
Enheten har, för att kunna få tillbaka pengarna, lämnat in begäran hos försäkringskassan, 
pensionsmyndigheten och migrationsverket om återbetalning. Utsikten till detta är dock 
oviss i det fall personerna det gäller redan kvitterat ut pengarna. 
 
Hos dem som fått kommunalt förskott och inte hunnit få pengar från ovanstående 
myndigheter finns en möjlighet att utbetalningarna hinner stoppas. 
  



Budget för Resurscentrum  
Resurscentrum har 5 personer tillsvidareanställda, det är samma antal personer 2018 som 
2017. 
 
Den stora nedskärning som är gjord i budgeten för 2018 medför stora konsekvenser för den 
verksamhet som vi byggt upp under andra halvan av 2017. Dessa verksamheter har 
subventionerade anställningar i alla dess former.  
 
De verksamheter och subventionerade anställningar som hade höga kostnader borde ha 
minskats redan i januari 2018 då det gjordes en minskningen av budget.  Jag fick tyvärr ingen 
möjlighet att delta i budgetplaneringen för 2018 så det har inte varit lätt att förstå de nya 
tankarna för budgeten 2018 beträffande placering i verksamheter för de olika 
anställningarna. Jag hade som sakkunnig kunnat förklara vår verksamhet mer ingående och 
ökat förståelsen och förankringen, och därmed hade lämpliga åtgärder kunnat vidtas 
tidigare. 
 
Ekonomikontoret har tagit fram siffrorna som används i avvikelserapporten. I jämförelse 
med 2017 års budgetredovisning så har både kostnader och intäkter ökat för 2018. Det jag 
kan utläsa så är resultatet bättre 2018 än vad 2017 årsbudget visar motsvarande period 
januari till och med juni. Det beror på att intäkterna har ökat mer än kostnaderna. 
 
Åtgärder  
Subventionerade anställningar - arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har informerats 
om att vi inte har möjlighet att ge subventionerade anställningar. 
 
Beträffande subventionerade anställningar som redan är anställda så är nästa steg att 
kontakta arbetsförmedlingen och inleda uppsägningar. Undertecknad kontaktar 
socialförvaltningen så att de är förberedda på att deras deltagare kommer tillbaka till 
försörjningsstöd. 
 
Därefter avvecklar vi verksamheter där vi startar med de som inte har tillräcklig bemanning. 
Nästa grupp att avyttra är de som är 
 

Tillsvidareanställda.  
Internationellt arbete - Se bifogad konsekvensanalys 6.  
18 PLUS - Se bifogad risk- och konsekvensanalys 7.  
Flyktingmottagningen - Åtgärder är vidtagna.  
Lokaler- hyresreducering. 
  



Sammanfattning 
Resurscentrum, exkl. flykting och 18 Plus, har i prognos för juni månad förbrukat sin 
årsbudget. Den stora orsaken är att verksamheten 132 – Subventionerade anställningar – 
har för låg finansiell täckning för år 2018 jämfört med 2017. Budget för Resurscentrum 
(exkl. flykting och 18 Plus), har minskats med nästan hälften från 2017 till 2018. 

Verksamheten upptäckte avvikelsen i slutet av februari 2018 och signalerade genast och ett 
flertal gånger därefter till dåvarande chef. Tiden därefter har stor möda lagts vid att 
analysera och strukturera budgeten för 2018. Bland annat så har verksamheter, som tidigare 
redovisats för sig, för budgetåret 2018 slagits ihop (OSA-tjänster och subventionerade 
anställningar). Dessa anställningsformer finansieras till stor del av statsbidrag och intäkter av 
utförda arbeten. Min uppfattning är att det är väldigt olyckligt att dessa anställningsformer 
från 2018 inte fick redovisas för sig, som skett tidigare. Hade detta gjorts hade det stora 
underskottet kunna undvikas. 

Nu måste åtgärder vidtas för att komma i budgetbalans. Planerade åtgärder är att minska 
delar av Resurscentrums verksamhet.  

Det vi ser över just nu är personal med subventionerade anställningar vid caféverksamheten, 
tvätteriet och varmvattenbassängen. Med personaluppsägningar kommer automatiskt 
nedläggning av verksamheterna. Varför just dessa verksamheter kommer i fokus, är att de 
infördes under 2017 och att kostnaderna för dessa inte följt med till 2018. Det är också så att 
med minskad verksamhet kommer även handledarnas uppgifter att minska. 

Oavsett nerdragning av verksamhet så kommer Resurscentrum inte att kunna åtgärda 2018 
års förväntade underskott. 

Jag är tacksam om ni återkopplar era frågeställningar till mig. Jag finns tillgänglig på 
Resurscentrum och på telefon via kommunens växel. 

Christina Eliasson 
Chef Resurscentrum 
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Plats för företagets logotyp Dokumentnamn 

Arvidsjaurs kommun 
Riskbedömning och handlingsplan 

Företag Datum Version 
Resurscentrum 20180817 

Deltagare Framtagen av Godkänd av 

RC 

Michael Åhman, Jerry Renberg, Peter Bergstedt, Jan-Åge Lundman, Christina Eliasson och 
Anna Qvist (Vision) 

Riskkälla Riskbedömninq Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll 
låg med hög utfört. 

Datum. 
Kontrakt som är skrivna med utländska partners X Se över möjligheten att bryta dessa 

Minskad intäkt X Intäktsbortfall utifrån antalet grupper som är på 
kontrakt. 

Större intäkt 
Få mer aruooer hit=mer intäkter 

Våra icke intäktsbärande uppdrag som idag görs av deltagare från X 

grupper in - Typ LONA projektet, underhåll av vandringsleder, Vem ska utföra dessa uppdrag? 

underhåll av transportleder, naturvårdande insatser, vedhantering 
och andra liknande unndraa. 
Arvidsjaur blir en perifer ort som inte sätts på den europeiska X ? 

kartan 

Ger inga ungdomar i Arvidsjaur chansen att via projekt ut få en X ? 

livserfarenhet under ordnade former som stärker individen inför 
sina framtida åtaganden 

Beslut från KS finns där det specifikt uttrycks att RC (dåvarande X 

ldeum) ska arbeta transnationellt. DVS politiskt förankrat. Beslutet måste i så fall göras om 

(S' 



Plats för företagets logotyp 

Arvidsjaurs kommun 

Företag 
Resurscentrum 

Deltagare 
Michael Åhman, Jerry Renberg, Peter Bergstedt, Jan-Åge Lundman, Christina Eliasson och 
Anna Qvist (Vision) 

Riskkälla Riskbedömnina 
låg med hög 

X 

Utländska samarbetspartners försvinner. Negativt för framtida EU 
projekt (liknande KOFA) där transnationella inslag måste finnas i 
projekten. 

Viss inflyttning försvinner. Idag har 7 personer stannat i Arvidsjaur X 

efter sin projekttid och som ett resultat av det har 6 barn tillverkats 

Ett bra verktyg för integration försvinner X 

Minskad försäljning för framförallt dag varuhandeln i Arvidsjaur X 

Dokumentnamn 

Riskbedömning och handlingsplan 

Datum Version 
20180817 

Framtagen av Godkänd av 
RC 

Åtgärd Ansvarig 
r 

Hur behålla partners även om vi inte jobbar 
aktivt med dom. 

? 

? 

? 

Klart när? Kontroll 
utfört. 
Datum. 
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Besparingskrav Kommunstyrelsen 

Det har kommit oss personal på 18+ tillkänna att man lagt förslag på besparing i vår verksamhet. 

Därför vill vi presentera för er hur vi ser på detta besparingsting och berätta lite om vår verksamhet. 

Nuläget: 

18+ verksamheten består idag av fyra heltidsanställda handledare med olika 

kunskaper/erfarenheter/kön och ålder. Detta innebär att vi har olika kompetenser och i och med det 

kompletterar vi varandra väldigt bra i arbetet, vi täcker i och med det ungdomarnas olika behov av 

stöd och råd. 

Sedan verksamheten startade maj/juni 2013 har 20 ungdomar passerat genom 18+ utöver de 15 

ungdomar som idag är inskrivna. Av dessa 20 ungdomar har 8 stycken tagit studenten, 2 stycken har 

startat eget företag i Arvidsjaur, 2 stycken har flyttat p.g.a studier på annan ort, 5 stycken har skrivits 

ut eftersom familjen har återförenads och 3 ungdomar har ordat med eget arbete. 

Bland de 15 ungdomar som idag finns inskrivna kommer 5 stycken att ta studenten under 2019. 

En kommer att börja gymnasiet hästterminen 2018 och de övriga 9 ungdomarna kommer att läsa 

gymnasieförberedande program eller läsa på gymnasiet (detta beror helt på vad antagningsbeskedet 

kommer att visa som kommer under sommaren). 

Som handledare på 18+ är arbetsuppgifterna väldigt varierande. Under skolterminerna har vi en 

handledare i skolan dagtid, där vi arbetar som stöd/hjälp till våra inskrivna ungdomar i de 

gymnasieförberedande klasserna. 

Handledaren i skolan håller sig ajour med vilka läxor ungdomarna har samt vad ungdomarna skall 

studera inför ett kommande prov. 

Majoriteten av de anställda handledarna arbetar eftermiddagar/kvällar där man då har fokus på 

läxläsning. 

Ungdomarna som är inskrivna på 18+ kommer ofta förbi även om de inte för tillfället behöver 

studera, de kommer för att prata, dricka en kopp te eller spela spel med handledare eller annan 

ungdom. 

Att göra hembesök hos ungdomarna är också en arbetsuppgift som en handledare på 18+ har, för att 

se hur det går att bo själv i lägenhet, städning, tvättning, matlagning eller för att hjälpa till med 

andra frågor som kan uppkomma då man bor i egen lägenhet. 



När ungdomen fyller 18 år och skrivs in i 18+ verksamheten så bokar handledaren ett möte med 

banken för att ordna internetbank, bankkort, mobilt bank-id och hemförsäkring. 

Som handledare på 18+ lägger man mycket tid till att prata ekonomi med ungdomarna, hur en 

budget görs, vikten av ett sparande om tex oförutsedda utgifter skulle dyka upp, hur man undviker 

att hamna i en skuldfälla samt vilka konsekvenser det kan leda till om ungdomen hamnar hos 

Kronofogden. 

Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är att lotsa ungdomarna när de skall komma i kontakt 

med någon myndighet, hur ungdomarna bokar en läkar-/tandläkar tid, buss eller flygbiljett. 

Sedan starten 2013 har handledarna varit behjälpliga med körkortsteorin för ungdomarna eftersom 

många arbeten idag kräver att du minst har B-körkort. Detta har inneburit att sedan starten har 8 

ungdomar tagit körkortet och till dagens datum håller 6 ungdomar på att träna körkortsteorin. 

En dag/månad hjälper handledarna ungdomarna med att söka försörjningsstöd, vilket avlastar 

handläggarna på social kontoret. 

Målet med verksamheten 18+ är att ungdomarna skall stå på egna ben, bli skattebetalande 

människor som kan försörja sig själva. 

Konsekvenserna vi som personal på 18+ ser om man skulle dra ner på personal: 

Målgruppen för 18+ får ej rätt och tillräcklig handledning: 

Tänker man en eventuell neddragning på 1-2 heltids anställda handledare vid verksamheten 18+ så 

ser vi som handledare idag en HÖG RISK att samtliga ungdomar inskrivna i verksamheten kommer 

att tycka att de får för lite stöd och hjälp. 

De vi också kan se idag om detta skulle bli verklighet att man drar ner 1-2 heltids anställda 

handledare är att vi inte kommer att kunna vara till hjälp och stöd under skoltid. 

Idag lägger vi handledare fokus på att täcka upp så många vardagskvällar som möjligt. Verksamheten 

har idag öppet varje helg, helgerna bemannas av en handledare. Vilket mest troligt inte skulle vara 

möjligt om man gör en eventuell neddragning av handledare i verksamheten. 

Sämre resultat för ungdomarna i skolan: 

Stödet vid läxläsning minskar för samtliga ungdomar om man gör en eventuell neddragning av 

personalen i verksamheten. Detta ser vi som en HÖG RISK att ungdomarnas skolresultat försämras 

samt att skolnärvaron minskar. 

I förlängningen leder detta till att flertalet ungdomar skriver in sig hos socialtjänsten med stora 

ekonomiska utgifter för Arvidsjaur kommun. 

Ungdomarna/målgruppen kan själva skriva ut sig ur verksamheten: 

Ungdomarna som är inskrivna i 18+ verksamheten kan själva välja att skriva ut sig från verksamheten 

detta ser vi som handledare i verksamheten som en HÖG RISK. Ungdomarna skriver ut sig p.g.a att 

de inte får de stöd och den hjälp de behöver. Detta kommer då att innebära en direkt kostnad för 

Arvidsjaur kommun eftersom kommunen ej längre kan eftersöka pengar för dessa ungdomar. 
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Om en eventuell neddragning av handledare på 18+ skulle bli aktuell skulle det kanske innebära att 
flertalet skattebetalande handledare blir arbetslösa p.g.a att arbetsuppgifterna upphör, i och med 
att flertalet/samtliga ungdomar skriver ut sig från 18+ verksamheten. 

Detta leder i förlängningen till mindre inkomster för Arvidsjaur kommun och ett större sparkrav på 
andra kommunala verksamheter. 

Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta brev från oss handledare på 18+ 

Thomas E�ström 
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