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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 21.30-23.00. 
 
Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 

 

Kenneth Bäcklund, Martin Nilsson, Kristina Taimi, Pernilla Granberg, Lina Karlsson 
och Johan Lundgren. 
 
Tjänstgörande ersättare: 
 

Leif Enberg, Rikard Skiöld, Patrik Åman, Jonas Granberg, Tycho Johansson och Iren Ögren. 
 
 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ulf Starefeldt, T.f kommunchef 

Liselott Sandström, sekreterare 
 
 
 
 
 

 
 
Utses att justera Lars Ralph och Tycho Johansson 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2016-10-13 kl. 15.00 
plats och tid 
 
    
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström  Paragrafer: 113-113 
 
    
 Ordförande Peter Rydfjäll 
 
      
 Justerande Lars Ralph  Tycho Johansson 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2016-10-06 
 
Datum för anslags 2016-10-13 Datum för anslags 2016-11-04 
uppsättande nedtagande 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 113 
 
Remiss - Delbetänkandet Regional indelning 
- Tre nya län (SOU 2016:48) 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Remiss - Delbetänkandet 
Regional indelning 
- Tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kf § 113 Dnr 00223/2016 109 
 
Finansdepartementet har överlämnat remiss till delbetänkandet ”Regional 
indelning – tre nya län” SOU 2016:498. Arvidsjaurs kommun är inte 
remissinstans, men har getts möjlighet att yttra sig. 
 

Norrbottens kommuner har utarbetat ett förslag till yttrande som grund för 
kommunernas egna yttranden. Lotta Åman informerade om att Norrbottens 
kommuner, i egenskap av intresseförening för norrbottenskommunerna, inte 
är remissinstans. Vid Norrbottens kommuners styrelsemöte 2016-09-22 
antogs förslaget till yttrande med enkel majoritet. Några kommuner 
reserverade sig, varav Arvidsjaur var en. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13 § 174 att hålla ett extra 
kommunstyrelsesammanträde för behandling av ärendet. 
Till mötet har socialdemokraterna och centerpartiet lämnat in var sitt förslag 
till yttrande. 
 

Förslag under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till centerpartiets förslag med följande ändringar; 
 

Under rubriken Sammanfattning stryks … 
 

Centerpartiet i Arvidsjaur stödjer en regionreform som omfattar upp till de 
fyra nordligaste länen förutsatt att; 
 

… och ersätts med 
 

Sammanfattningsvis vill Centerpartiet i Arvidsjaur framföra följande: 
 

En ny strecksats tillförs; 
 

- En samlad bedömning av förslaget och genomförandeplanen gör att 
Centerpartiet i Arvidsjaur inte kan tillstyrka förslaget om bildande av Region 
Norrland utan att frågan först prövas av kommunens invånare i allmänt val. 
 

Lars Ralph (m) 
Bifall till eget inlämnat förslag. 
 

Lotta Åman (s) 
Bifall till yttrande antaget av kommunstyrelsen. 
 

Johan Althén (l) 
Överprövning av kommunstyrelsens beslut. 
Nej till kommitténs förslag. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2016-09-27 § 175 
Remiss 

Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 

Kf § 113, forts. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. 
 

Motförslag till kommunstyrelsens förslag utses genom att; 

1. Lars Ralphs förslag ställs mot Johan Althéns förslag. 
2. Vinnande förslag ställs mot Bjarne Halds förslag. 

Kommunstyrelsens förslag ställs mot förslag som utsetts under punkt 2. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition enligt följande; 
 

Lars Ralphs förslag ställs mot Johan Althéns förslag. Efter avslutad 
proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Lars Ralphs förslag. 
 

Lars Ralphs förslag ställs mot Bjarne Halds förslag. Efter avslutad 
proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Lars Ralphs förslag. 
Votering begärs. 
Efter avslutad omröstning har Lars Ralphs förslag fått 18 röster och Bjarne 
Halds förslag 9 röster. Lars Ralphs förslag kommer således att utgöra 
motförslag till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Lars Ralphs förslag. Efter avslutad 
proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
Efter avslutad omröstning har kommunstyrelsens förslag fått 16 röster och 
Lars Ralphs förslag 11 röster. Det innebär att fullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. Resultatet framgår av voteringslista. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Yttrande avseende ”Remiss - Regional indelning – tre nya län” 
(SOU 2016:48) antas. 

_____ 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. Till förmån för Bjarne 
Halds förslag reserverar sig Rikard Skiöld (c), Kristina Lundberg (c), Jonas 
Granberg (c), Leif Andersson (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), 
Kristina Bäckström (c) och Sven-Olov Granlund (c). 
Lars Ralph (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Johan Althén (l) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2016-09-27 § 175 
Remiss 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-06 § 113. 
 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

 
 
YTTRANDE 
2016-09-27 
Ert dnr FI2016/02568/K 
 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
Regional indelning - tre nya län     SOU 2016:48 
 
Arvidsjaurs kommun har inbjudits lämna synpunkter på Indelningskommitténs 
delbetänkande i regionfrågan. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tillstyrker Arvidsjaurs kommun kommitténs förslag om färre län och 
landsting, men är däremot ytterst tveksam till den föreslagna förändringsstarten. Genom att 
senarelägga den föreslagna förändringen till 2023 kan många av de frågetecken som finns 
idag rätas ut. 
 
Arvidsjaurs kommun anser att utredarnas förslag inte tillräckligt belyser vilka positiva 
och/eller negativa effekter den föreslagna regionindelningen kommer att innebära för små 
inlandskommuner med långa avstånd. De befolkningstätaste delarna i den nya regionen 
blir med största sannolikhet vinnare på bekostnad av glesbefolkade kommuner. Norrlands 
län kommer att omfatta 44 kommuner av vilka de befolkningstätaste ligger vid kusten. Hur 
ska resterande kommuner garanteras delaktighet på lika villkor med de stora avstånd som 
finns i norra delarna av Sverige? 
 
Arvidsjaurs kommun menar också att i en redan stor geografi finns i dag betydande 
problem att upprätthålla kontakt med medborgarna. I en så stor region som de fyra nordliga 
länen utgör, nära 53 % av Sveriges yta, skulle dagens problem inte bli mindre. Den nya 
organisationen måste tydligt leverera god service av hög kvalitet inom både sjukvård och 
kollektivtrafik (som är en bristvara i inlandet) samt bidra med digital utbyggnad för 
utveckling av elektroniska tjänster även för de glest befolkade delarna av regionen. 
 
En sannolik positiv effekt av den nya regionen skulle vara slopande av dagens länsgränser. 
Härigenom kan ökad samverkan mellan små inlandskommuner ge dem möjlighet att 
överleva. 
 
Ett bättre samarbete mellan kommuner krävs för att undvika negativa konsekvenser som 
exempelvis svårigheter att rekrytera kompetent personal i konkurrens med tätbefolkade 
kustkommuner. Ett sådant samarbete kräver engagemang för invånarna i glesbygden från 
de större orterna där resurserna kommer att ligga. Ett engagemang som vi ser allt mindre 
och mindre av idag. 
 
Den otrygghet som redan nu finns i dagens sjukvård med bland annat långa avstånd till 
specialistsjukvård kommer med förslaget inte att minska. För att vända den ökade känsla 
av otrygghet som inlandsborna känner, måste den nya organisationen lämna garantier som 
medför att medborgarnas idag låga förtroende ökar. 



2 (2) 
 
Små inlandskommuner står inför en mängd utmaningar, där urbaniseringen är det största 
hotet. Arvidsjaurs kommun har en unik företagsstruktur, jämfört med övriga länet, med 
enbart små och medelstora företag. 
 
Arvidsjaurs kommun har en internationell prägel genom den växande fordonstestregionen, 
som kommunen befinner sig mitt i. Verksamheten är också snabbt växande. Det är därför 
mycket viktigt att ha kunskap kring hur den komplexa branschens behov ser ut, något som 
är en livsviktig komponent för fortsatt utveckling. Fordonstestning i kallt klimat omsätter 
över en miljard kronor i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. 
 
Tillgång till kompetens är avgörande för utveckling och en förutsättning för att företag ska 
känna trygghet inför nystart, utveckling eller en etableringsprocess. Försvinner viktiga 
samhällstjänster, eller blir svårare att ta del av, finns stora risker att större investeringar i 
inlandet uteblir och att företagen flyttar sina företag till de större orterna där den servicen 
finns. 
 
I ett större sammanhang kan det finmaskiga nätet av support kring de för oss så viktiga 
företagen splittras och upparbetade kommunikationskanaler förändras och till och med 
upphöra. 
 
Med förslaget har uppstått så många oklarheter att Arvidsjaurs kommun upprepar att den 
föreslagna förändringen bör senareläggas till 2023 så att de många frågetecken som finns 
idag kan rätas ut. 
 
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 



Bilaga, i enlighet med reservation, till kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-06 § 113. 1(3) 
 
Nya Moderaterna 
Norrbottens län 
 
 
 
Yttrande över delbetänkande Regional indelning — tre nya län (SOU 2016:48) 
 
Moderaterna avstyrker indelningskommitténs förslag om att Västernordands, 
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 1 januari 2018 ska läggas 
samman till ett län. Moderaterna avstyrker också kommitténs förslag om att 
Västernorrlands landsting, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting 
och Norrbottens läns landsting ska läggas samman till Norrlands läns landsting 
från den 1 januari 2019. 
 
Moderaternas sammanvägda bedömning av kommitténs förslag är att det medför 
bestående nackdelar för landstingens och länens medborgare av färre och större 
län/regioner. Moderaterna anser att kommitt6is förslag till tidsplan för bildandet 
av Norrlands län är orealistisk. Förslaget innebär en av de största 
samhällsförändringar någonsin och att genomföra detta utan ingående 
konsekvensanalys och utan bred politisk och folklig förankring är synnerligen 
olämpligt. Den stora geografiska ytan som skulle bilda Norrland län är 
utmanande vad gäller demokratiaspekter och lokalkännedom. Det är viktigt att 
vara lyhörda för den oro som många medborgare känner avseende avstånden. 
Moderaterna delar inte grundargumentet att framtida regioner skulle behöva i 
storleksordningen en miljon invånare för att kunna konkurrera med 
storstadsregionerna i Sverige. Det övertag som storstadsregionerna idag har 
beror inte på invånarantal, utan på befolkningstäthet, koncentration av många 
människor och företag på en begränsad geografisk yta. Oavsett länsindelning 
kommer storstadsregionerna att förbli överlägsna i ekonomisk och politisk 
konkurrenskraft. Det är fullt möjligt att de centrala delarna av det nya Norrlands 
län blir vinnare, men det skulle ske på bekostnad av de orter och län som hamnar 
i det nya storlänets periferi, såsom exempelvis Norrlands inland. 
 
Framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården löses inte genom bildandet 
av större regioner. Tidigare erfarenheter från storregionsbildningar visar att nya 
större regioner inte har kunnat ge bättre sjukvård, utan det är fortsatt mindre 
landsting som visar bäst resultat när det gäller medicinska resultat och ekonomi, 
inte heller har rekryteringen av sjukvårdspersonal visat sig underlättas med en 
större regionbildning. 
 
Det finns all anledning att inta en skeptisk hållning till den omfattande 
förändring som nu föreslås. Om förändringar i den regionala indelningen ska ske 
måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha 
stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runt om i länen. 



 2(3) 

 
 
Kommitténs förslag om ett nytt Norrlands län skapar många frågor som måste 
besvaras. Moderaterna anser att kommittén helt har valt att bortse från 
medborgarnyttan när man inte har kunnat besvara frågor om hur denna 
sammanslagning av fyra län påverkar medborgarnas möjligheter att påverka 
politiken och att uppleva sig delaktiga i en demokratisk process som berör dem. 
Möjligheten att få' demokratisk representation från alla delar av de 
hittillsvarande landstingen kommer att vara utmanande och riskerar att skapa 
avstånd mellan medborgare och förtroendevald. Moderaterna känner en stark 
oro att medborgarna i ett nytt Norrlands län kommer att uppleva att de beslut 
som fattas och som påverkar hälso- och sjukvården i deras närhet inte är 
legitima. Demokrati bygger inte enbart på majoritetsbeslut utan även på att de 
som beslutar har en legitim grund för att företräda dem de beslutar åt. 
 
Kommitténs teoretiska argument om stordriftsfördelar och regionförstoring 
klargör inte heller hur förändringen leder till bättre kvalitet, tillgänglighet och 
service inom hälso- och sjukvården. Oavsett storlek har alla landsting samma 
problem med de accelererande sjukvårdskostnaderna som bland annat den 
medicinska utvecklingen för med sig. Det krävs en djupanalys över hur en större 
region påverkar sjukvårdens tillgänglighet och struktur. 
 
Ett nytt Norrlands län innebär en vidsträckt geografi som motsvarar halva 
Sveriges yta med stora utmaningar. Till en av utmaningarna hör en i många delar 
eftersatt infrastruktur där möjlighet till kollektivt resande med exempelvis tåg 
saknas från flera orter och där vägnätet lämnar mycket att önska när det gäller 
framkomligheten. Mot den bakgrunden är det näst intill omöjligt att hålla 
samman en större region. 
 
Det är med oro Moderaterna noterar att kommitténs förslag saknar svar på hur 
en ny statlig, regional förvaltning i praktiken skall fungera. Moderaterna 
bedömer att det finns ett behov av ett tydligt mandat till länsstyrelserna, statens 
enda territoriellt organiserade myndighet, i synnerhet i rollen att främja länens 
regionala tillväxt och utveckling. Många delar av länsstyrelserna har stora behov 
av geografisk närhet till medborgare och företag. Förslaget innehåller inte 
förslag på de förändringar som bör ske för relevanta statliga myndigheter. Ett 
seriöst förslag hade haft sin utgångspunkt i hur man vill ha det, för att sedan 
driva en process för genomförande av exempelvis nya större länsstyrelser. Det är 
viktigt att starkare regionalt självstyre måste balanseras mot värdet av statlig 
närvaro och nationell likvärdighet. 
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Det är av största vikt att medborgarnas synpunkter och önskemål blir hörda 
vid en sådan genomgripande förändring som läns- och 
landstingssammanslagning innebär. Detta kan förslagsvis ske genom 
folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande metod. I Sverige finns 
en lång och god tradition av bred samsyn över blockgränsen när 
grundlagsnära förändringar skall beslutas. 
 
Arvidsjaur 2016-10-06 
 
Lars Ralph (M) 

 
 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 9 
 Moderata Samlingspartiet (m) 1 
Sammanträde: 2016-10-06 Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna (sd) 2 
 Summa 29 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g 
 

    § 113  § 113  
    (m) (c) Avst (ks

) 
(m) Avst 

1 Kenneth Bäcklund (v) - Leif Enberg X   X   
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X   X   
3 Bernt Vikström (s) 1  X   X   
4 Linda Stenvall (s) 1  X   X   
5 Johan Althén (l) 1  X - -  X  
6 Martin Nilsson (c) - Rikard Skiöld  X   X  
7 Kristina Lundberg (c) 1   X   X  
8 Bjarne Hald (c) 1   X   X  
9 Margot Holmqvist (v) 1  X   X   
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1  X   X   
11 Åsa-Marie Sundell (s) 1  X   X   
12 Kristina Taimi (s) - Patrik Åman X   X   
13 Roine Gustavsson (sd) - Frånvarande - - - - - - 
14 Tom stol (sd) - - - - - - - - 
15 Pernilla Granberg (c) - Jonas Granberg  X   X  
16 Leif Andersson (c) 1   X   X  
17 Lena Karlsson (s) 1  X   X   
18 Marcus Lundberg (s) 1  X   X   
19 Lina Karlsson (s) - Tycho Johansson X   X   
20 Ylva Stråhle Andersson (s) 1  X   X   
           
22 Lars Ralph (m) 1  X    X  
23 Ann-Karin Sörmo (c) 1   X   X  
24 Kristina Bäckström (c) 1   X   X  
25 Johan Lundgren (s) - Iren Ögren X   X   
26 Lotta Åman (s) 1  X   X   
          
32 Lennart Wigenstam (c) 1   X   X  
          
39 Peter Rydfjäll (s) 1  X   X   
40 Sven-Olov Granlund (c) 1   X   X  
41 Björn Lundberg (s) 1  X   X   
          

 SUMMA 21 6 ersättare 
1 frånvarande  
1 tom stol 

18 9  16 11  

 
_____ 
 


