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Kommunfullmäktige 2018-06-18 70 
 

 
Plats och tid Margaretasalen i Glommersträsk klockan 13.00-16.30. 
 
Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 

 

Johan Lundgren, Marcus Lundberg. Ingrid Tagesdotter, Kennet Bäcklund, Linda Stenvall, Lina 
Andersson, Roine Gustafsson, Patrik Lundqvist, Martin Nilsson, Leif Andersson och Pernilla 
Hellberg Granberg. 
 

Ann-Karin Sörmo fr.o.m. § 62. 
 
Tjänstgörande ersättare: 
 

Johnny Bäckström, Linus Laestander, Susann Lindberg, Patrik Åman, Lars Lindström, Bo 
Lundmark och Gudrun Vikberg. 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande Ulf Starefeldt, kommunchef 

Liselott Sandström, sekreterare 
 
 
 

 
 
Utses att justera Ylva Stråhle Andersson och Sven-Olov Granlund. 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2018-06-27 kl. 15.00 
plats och tid 
 
    
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström  Paragrafer: 52-99 
 
    
 Ordförande Peter Rydfjäll 
 
      
 Justerande Ylva Stråhle Andersson  Sven-Olov Granlund 
 

 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2018-06-18 
 
Datum för anslags 2018-06-28 Datum för anslags 2018-07-20 
uppsättande nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunstyrelsens kansli 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 52 
Val av justerare samt tid och plats för justering 
 
Kf § 53 Dnr 00282/2014 101 
Allmänhetens frågestund 
 
Kf § 54 Dnr 00282/2014 101 
Svar på fråga som ställdes vid allmänhetens frågestund 2018-02-27 
 
Kf § 55 Dnr 00282/2014 101 
Svar på fråga som ställdes vid allmänhetens frågestund 2018-04-17 
 
Kf § 56 
Delgivningar 
 
Kf § 57 Dnr 00150/2018 009 
Redovisning av inlämnad motion ”Tung trafik genom Arvidsjaur 
- Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan” 
 
Kf § 58 Dnr 000147/2018 311 
Ta bort utryckningsväg längs Domängatan (Medborgarförslag) 
 
Kf § 59 Dnr 000148/2018 311 
Lekpark på gräsområdet vid korsningen Fjällströmsvägen/Gamla 
Landsvägen (Medborgarförslag) 
 
Kf § 60 Dnr 00093/2018 001 
Överförmyndarorganisation mandatperioden 2019-2022 
 
Kf § 61 Dnr 00308/2017 009 
Motion – Fungerande skoterleder 
 
Kf § 62 Dnr 00012/2017 010 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2017 
 
Kf § 63 Dnr 00113/2018 104 
Reglemente för lokalt partistöd 
 
Kf § 64 Dnr 00127/2018 007 
Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 65 Dnr 00104/2018 007 
Övergripande granskning av Mål- och demokratiberedningen år 2017 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 66 Dnr 00243/2017 007 
Revisionsrapport - Granskning av VA-verksamheten 
 
Kf § 67 Dnr 00244/2017 007 
Revisionsrapport - Granskning av miljöarbete 
 
Kf § 68 Dnr 00112/2018 106 
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2017 
 
Kf § 69 Dnr 00111/2018 214 
Detaljplan för Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30 - Arvidsjaurs Flygplats 
 
Kf § 70 Dnr 00122/2018 214 
Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby 
 
Kf § 71 Dnr 00124/2017 041 
Mål- och resursplan 2018 
- Tilläggsbudget, pengar till administrativ förstärkning på skolkontoret 
 
Kf § 72 Dnr 00092/2018 042 
Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021 
 
Kf § 73 Dnr 00115/2018 041 
Investeringsbudget 2019-2023 – Hela kommunen 
 
Kf § 74 Dnr 00124/2017 041 
Utökning av investeringsbudget 
- Begäran om beslut och medel för om/tillbygg-nation av Ringelskolan/-
Tallbackaskolan 
 
Kf § 75 Dnr 00170/2018 007 
Budgetäskande för år 2019 – Revisorerna 
 
Kf § 76 Dnr 00115/2018 041 
Preliminär Mål- och resursplan 2019-2021 - Hela kommunen 
 
Kf § 77 Dnr 00274/2017 024 
Arvodesreglemente mandatperioden 2019-22 
 
Kf § 78 Dnr 00007/2018 051 
Taxa för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor, 
LSO, och lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 79 Dnr 00162/2018 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Kf § 80 Dnr 00130/2018 303 
VA-Policy och VA-plan för Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 81 Dnr 00075/2018 003 
Upphandlingspolicy för Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 82 Dnr 00153/2018 051 
Aktieägaravtal – Investeringar i Norrbotten AB 
 
Kf § 83 Dnr 00166/2018 998 
Allmän gruppundantagsförordning (GBER) för kommunalt stöd till 
flygplatser 
 
Kf § 84 Dnr 00167/2018 998 
Allmän gruppundantagsförordning (GBER) för statligt stöd till flygplatser 
 
Kf § 85 Dnr 00131/2018 998 
Utökning av lån - Arvidsjaur Flygplats AB 
 
Kf § 86 Dnr 00132/2018 003 
Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 
- Extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
 
Kf § 87 Dnr 00133/2018 109 
Plan för extraordinära händelser 2019-2022 
 
Kf § 88 Dnr 00134/2018 016 
Krisledningsplan 2018 
 
Kf § 89 Dnr 00310/2017 003 
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel 
 
Kf § 90 Dnr 00126/2018 003 
Reglemente för kommunalråd – med uppdragsbeskrivning och instruktion 
 
Kf § 91 Dnr 00335/2014 009 
Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 
 
Kf § 92 Dnr 00102/2018 009 
Motion – Nej till kärnkraftverk i Pyhäjoki 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 93 Dnr 00118/2018 102 
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 
– Pernilla Hellberg Granberg 
 
Kf § 94 Dnr 00118/2018 102 
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
– Pernilla Hellberg Granberg 
 
Kf § 95 Dnr 00118/2018 102 
Val ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
 
Kf § 96 Dnr 00118/2018 102 
Val av ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kf § 97 Dnr 00118/2018 102 
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
– Pernilla Hellberg Granberg 
 
Kf § 98 Dnr 00118/2018 102 
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kf § 99 Dnr 00118/2018 102 
Avslutning 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 
och plats för justering 
 
 
 

Kf § 52 
 
Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ylva Stråhle Andersson och Sven-Olov Granlund utses att justera 

protokollet. 

2. Patrik Åman och Lennart Wigenstam utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras 27/6 kl. 15.00. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Allmänhetens frågestund 
 

Kf § 53 Dnr 00282/2014 101 
 
Fullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. 
 
Vid dagens sammanträde ställdes följande fråga; 
 
Bilar kör mellan A-Färg och Systembolaget. 
 

Mina frågor är; 
Är vägen en gata? 
Om det är en gata, följs då trafikreglerna? 
 
Om det inte är en gata, men ska bli en gata, är mitt förslag att gatan får 
namnet Smygvägen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Delgivningar 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga som ställdes 
vid allmänhetens 
frågestund 2018-02-27 
 
 

Kf § 54 Dnr 00282/2014 101 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2018-02-27 ställde allmänheten 
nedanstående fråga till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman.  
 
Fråga 

Vid dagens sammanträde (2018-02-27) finns ett ärende om enskilda vägar i 
Glommersträsk och Moskosel. Min fråga är om kommunen har någon 
beredskapsplan för de övriga enskilda vägarna i kommunen som lyder under 
samma villkor?  
 
Lotta Åman lämnar följande svar: 

Nej, kommunen har ingen beredskapsplan för övriga vägar som lyder under 
samma villkor som vägarna i Glommersträsk och Moskosel. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 3 2018-02-27 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga som ställdes 
vid allmänhetens 
frågestund 2018-04-17 
 
 

Kf § 55 Dnr 00282/2014 101 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2018-02-27 ställde allmänheten 
nedanstående fråga till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman.  
 
Fullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Fråga 

Idag, när vi medborgare anmanas att vi i alla våra handlingar ska ha ett 
miljötänk … Återvinning, återbruk i stället för slit och släng. Promenera, 
cykla istället för att ta bilen. Då är min fråga till kommunen: 
 

Varför är det brister i miljötänket hos Arvidsjaurs kommun? … bl.a. för 
hemtjänsten i Moskosel. 
 

Gäller både för den yttre miljön med onödig bilkörning, och inte minst för 
den inre miljön, arbetsmiljön. 
Den som bor i Moskosel med omnejd och arbetar inom hemtjänsten ska först 
köra med egen bil till Arvidsjaur för att där hämta kommunens tjänstebil för 
att sen köra bilen tillbaka till Moskosel innan personen kan börja sin 
tjänstgöring. Sedan ska samma resa göras efter arbetsdagens slut. 
 

I Glommersträsk finns däremot tjänstebil(ar) att tillgå för personalen på orten. 
 

Varför inte ge personalen i Moskosel samma möjligheter för miljöns skull? 
 
Lotta Åman lämnar följande svar: 

Arvidsjaurs kommun har sedan årsskiftet 2016/2017 ingen hemtjänstgrupp i 
Moskosel. Det innebär att allt arbete utgår från Arvidsjaurs tätort. För 
närvarande finns inte någon personal anställd som är bosatt i Moskosel. 
 
Under sommaren har verksamheten anställt en vikarie som är bosatt i 
Moskosel. För denna period är även en bil stationerad i Moskosel, så 
personalen kommer aldrig att behöva köra in till tätorten. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 24 2018-04-17 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
 

Kf § 56 
 
Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 
 
* Protokoll från Inspektion hos Överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun 2-3 maj 

2018 (Dnr 137/2018) 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Missiv fri kollektivtrafik sommarlovet 2018 
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 
 
* Protokoll från årsstämma 2018-04-12 – Informationsteknik i Norrbotten 
- Itn IT Norrbotten 
 
* Skrivelse med anledning av ledningsorganisation inom grundskolan 
- Personal vid Fridhemsskolan  (Dnr 156/2018) 
 
* Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning 2018-2020 
- Ks § 123 2018-06-05 
 
* Preliminär mål- och resursplan för kommunstyrelsen 2019-2021 
- Ks § 131 2018-06-05 
 
* Svar på skrivelse med anledning av ledningsorganisation inom grundskolan  

(Dnr 156/2018) 
- Kommunfullmäktiges presidium genom Peter Rydfjäll 
 
* Rapport – Gröna Nyckeltal 2017 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
* Ny VD 
- IT-Norrbotten 
 
* Redovisning av kundundersökning och nämndens mål inom 

bygglovsverksamheten år 2017 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 43 2018-06-05 
 
* Förbundsavgift 2019 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Information om ärendet Sametingets parlamentsbyggnad 
- Sametinget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av inlämnad 
motion ”Tung trafik 
genom Arvidsjaur 
- Begränsning av 
genomfartstrafiken på 
Storgatan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Mbhn 

Kf § 57 Dnr 00150/2018 009 
 
Följande motion lämnades in till kommunkansliet 2018-05-15 av 
fullmäktigeledamoten Martin Nilsson (c); 
 

Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaurs 
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som 
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk. 
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar. 
 
Jag vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se vilka möjligheter det finns 
att leda om den tunga trafiken, via exempelvis Järnvägsgatan eller Sten 
Laestadiusvägen, eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken. 
 
Att leda om trafiken kan dock på negativa effekter för näringsidkare på 
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget. 
 
Motionens utredningsdirektiv: 
 
• Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter, 

"långtradare" inte sker på Storgatan. 

• Utredningen skall ta fram olika alternativ till att leda om den tunga trafiken 
och/eller att vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av tunga 
transporter. 

• Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för besöksnäringen i de 
olika alternativen, med speciell fokus på drivmedelsanläggningar och 
matserveringar. 

• Trafiksäkerhetsanalyser i de olika alternative skall redovisas. 

• Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur köpmannaförening. 

• Kostnader för åtgärder i de olika alternativen för kommunen och ev. andra 
myndigheter. 

• Utredningen ska vara färdigställd senast december 2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för 

beredning. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Ta bort utryckningsväg 
längs Domängatan 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 58 Dnr 000147/2018 311 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Jag anser att man vid det här laget borde kunna ta bort utryckningsväg längs 

Domängatan för är rätt många år sedan ambulansen var stationerad på Taxi. 
Så jag tycker inte det finns ngn anledning att det fortfarande ska vara 
parkeringsförbud pga. utryckningsväg.” 

 
Presidiet har berett ärendet 2018-06-07. De föreslår att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Lekpark på gräsområdet 
vid korsningen Fjäll-
strömsvägen/Gamla 
Landsvägen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 59 Dnr 000148/2018 311 
 
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.” 

 
Presidiet har berett ärendet 2018-06-07. De föreslår att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Överförmyndar- 
organisation 
mandatperioden 
2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Överförmyndaren 
. Presidiet 

Kf § 60 Dnr 00093/2018 001 
 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. 
 
Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet. Verksamheten 
styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, 
föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Inför mandatperioden 2019-22 har kommunensöverförmyndarorganisation 
sett över. 
 
Fem alternativ till hur överförmyndarverksamheten ska organiserats har 
tagits fram. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 77 att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun ska hos närliggande kommuner höra sig för om 

möjligheten att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. Överförmyndarhandläggning ska utföras i Arvidsjaurs kommun. 

 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2018-05-08 § 98 
Utredning av överförmyndarorganisationen 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Fungerande 
skoterleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Vänsterpartiet 
. Katarina Landstedt 

Kf § 61 Dnr 00308/2017 009 
 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion: 
 
Det är av största intresse för kommun, företag och skoterturister att vi har 
väl underhållna skoterleder i kommunen. Skoterturismen fortsätter växa och 
har stor betydelse för besöksnäringen. Därför föreslår vi att 
kommunstyrelsen aktivt bevakar frågan. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 179 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Fritidschef Katarina Landstedt har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen besvaras i enlighet med upprättat motionssvar. 
 
______ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 99 2018-05-08 
Tjänsteskrivelse fritidschef Katarina Landstedt 
Motion 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 § 61. 
 
 
 
Motionssvar 
 
Vi måste ha fungerande skoterleder 
 
 
Genom bildandet av Arvidsjaurs skoterledsförening (ASLF) kommer Arvidsjaurs skoterleder 
att hållas i ett gott skick för medborgare och besöksnäring. Finansiering sker genom försäljning 
av skoterledspass. Samtliga intäkter som kommer in från försäljningen av ledpass går oavkortat 
till underhåll och preparering av leder. Föreningen har ett nära samarbete med övrigt 
föreningsliv, olika företag samt Arvidsjaurs kommun 
 
Camp Gielas ansvarar för att preparera leden mellan Prästberget och Stenträsket en gång per 
vecka med pistmaskin. Under vintern 2018 har kommunen utökat prepareringen med 
pistmaskinen och drar numera även leden mellan Prästberget och Yttersttjärn. Vissa 
extraprepareringar efter leden till Stenträsket har även utförts under sport- och påsklov när 
belastningen har varit hög. 
 
Till kommande säsong kommer fakturering av sponsoravgifter att göras till Arvidsjaurs 
företagare, något som inte hunnits med under vintern som var på grund av att högsäsongen varit 
väldigt intensiv för de nya styrelsemedlemmarna. 
 
Planen inför säsongen 2018/2019 är att ASLF ska äga maskiner och sladdar. Sedan kan någon 
entreprenör utföra uppdraget mot ersättning med föreningen som beställare. 
 
Det samlade intrycket är att ALFS:s styrelse är kompetent och resonerar förnuftigt. Föreningen 
har stora förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Det är även mycket glädjande att 
Arvidsjaurbor och campinggäster är så positivt inställda och har löst ledavgifter i betydande 
omfattning. 
 
Eftersom kommunen har ett nära samarbete med föreningen så kommer deras verksamhet att 
följas med stort intresse. 
 
__________ 
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Redovisning av erhållet 
lokalt partistöd jämte 
granskningsrapport år 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kf presidium 
. Berörda partier 
 

Kf § 62 Dnr 00012/2017 010 
 
Kommunfullmäktige har 2016-06-20 § 97 fastställt reglemente för lokalt 
partistöd. 
 
I reglementet står bland annat att 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. 
 
Redovisning för 2017 har inlämnats av socialdemokraterna, centerpartiet, 
vänsterpartiet, liberalerna och moderaterna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningarna av erhållet partistöd godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 100 2018-05-08 
Redovisningar av partistöd 

Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för lokalt 
partistöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 63 Dnr 00113/2018 104 
 
Kommunfullmäktige har 2016-06-20 § 97 fastställt reglemente för lokalt 
partistöd. 
 
Med anledning av ändringar i kommunallagen har reglementet reviderats. 
 
Yrkande under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Ärendet återremitteras för att bland annat tydliggöra begränsningar i 
utbetalning av stöd med anledning av för sent inlämnad redovisning och 
granskningsrapport. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Eftersom yrkande om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar hon att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition, varefter 
han förklarar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
2. Nej-röst för Bjarne Halds yrkande. 
 
Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet enligt KL 5:50. Omröstningsresultatet 
biläggs protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ärendet återemitteras för att bland annat tydliggöra begränsningar i 

utbetalning av stöd med anledning av för sent inlämnad redovisning 
och granskningsrapport (KL 5:50). 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 191 2018-05-08 
Revidering av reglemente 
Kf § 97 2016-06-20 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsreglemente för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Presidiet 
. Revisorer 
 
 

Kf § 64 Dnr 00127/2018 007 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-04-14 § 51 Revisionsreglemente för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till justering av 
reglementet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 51 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 102 2018-05-08 
Förslag till revidering i reglementet 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 64 

 
 
 

 
 
 
 

Revisionsreglemente 
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Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 64 

 
 
Revisorernas roll 
 
§ 1 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 
 

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  
 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i 
sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser. 
 
Revisionens formella reglering 
 
§ 2 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevisionen 
regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra 
företagsformer t ex stiftelselagen. 
 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala 
företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den 
goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig 
upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de behöver 
vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.  
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Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 64 

 
 
Revisorernas antal och organisation 
 
§ 3 
Kommunen har fem (5) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
§ 4 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 
 
§ 5 
Revisorerna fördelar inom sig revisorsuppdragen i de kommunala bolagen i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 
 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskild stiftelse. 
 
§ 6 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande 
och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande/ordförande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden. 
 
§ 7 
Fullmäktige väljer revisorer för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. 
 

Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 
 

För mandatperiodens fjärde år gäller att alla påbörjade fördjupningar under året tidsmässigt 
ska planeras så att de kan behandlas av kommunfullmäktige i december. 
 
Revisorernas uppgifter 
 
§ 8 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
§ 9 
Kommunfullmäktiges presidium svarar för beredning av revisorernas budget. 
 
§ 10 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa. 
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§ 11 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 
§ 12 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av presidiet. 
 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
§ 13 
Lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 
behövs för att fullgöra granskningen enligt god sed för detta slag av granskning. Vid 
upphandling tillämpar lekmannarevisorerna kommunens upphandlingsregler. Lekmanna-
revisorerna beslutar själva om upphandling efter dialog med kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
§ 14 
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Revisorernas arbetsformer 
 
§ 15 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder 
till dessa sammankomster. 
 
§ 16 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 
 
§ 17 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
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Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 
 
§ 18 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 
ytterligare en person som revisorerna utser. 
 
Revisorernas rapportering 
 
§ 19 
Revisionsberättelsen ska årligen lämnas till fullmäktige senast en månad efter att 
kommunstyrelsen avlämnat årsredovisning. 
 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 
 
§ 20 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunfullmäktige senast en 
månad efter att kommunstyrelsen avlämnat delårsrapport. 
 
§ 21 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av de sakkunnigas rapporter samt 
lekmannarevisorernas bedömningar till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt 
rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium för beredning 
så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges alla ledamöter. 
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 
 
Revisorerna och fullmäktige 
 
§ 22 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 
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Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om 
att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 
avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med 
anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorernas arkiv 
 
§ 23 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 
 
Reglementets giltighet 
 
§ 24 
Reglementet gäller från 2018-07-01 och fram till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
 
__________ 
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Övergripande granskning 
av Mål- och 
demokratiberedningen år 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Mål- och 
demokratiberedningen 
. Revisorer 

Kf § 65 Dnr 00104/2018 007 
 
Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Mål- och demokratibered-
ningens verksamhet under år 2017. 
 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den 
årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i 
den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna ska även granska 
de fasta fullmäktigeberedningarna. 
 
Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma 
beredningens styrning, uppföljning och kontroll. 
 
Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning, utifrån genomförd granskning, är 
att Mål- och demokratiberedningens styrning, uppföljning och kontroll i stort 
är tillräcklig. Revisorerna noterar dock att det är svårt att avgöra vilka 
ärenden som bereds för beslut i fullmäktige (och därmed hör till beredningens 
huvudsakliga uppdrag). 
 
Mål- och demokratiberedningen har berett ärendet vid sammanträde 7 juni. 
De föreslår att rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Granskningsrapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
VA-verksamheten 
 
 

Kf § 66 Dnr 00243/2017 007 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har 
KPMG genomfört en granskning av kommunens VA-verksamhet. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunens underhåll av 
VA-nätet är tillräckligt eller om det skulle kunna innebära risker för 
kommunen ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Kommunrevisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen vad 
gäller VA-verksamheten i huvudsak är tillräcklig. 
 
Dock lämnas följande rekommendationer från granskningen till 
kommunstyrelsen i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen: 
 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen bör slutföra det arbete som för 

närvarande bedrivs vad gäller inlägg av uppgifter i verksamhetssystemet 
Geosecma (digitalisering) i syfte att skapa en fullständig VA-karta där 
bland annat underhållsbehov på såväl kort som längre sikt framgår. 
Någon dokumentation vad gäller kort- eller långsiktiga underhållsbehov 
finns inte i nuläget. Dessa skulle kunna utgöra underlag till bland annat 
konsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Modulen i 
Geosecma som avser incidenter/störningar bör även tas i bruk. 

• Arbetet med VA-planen som utförs med konsulthjälp bör 
slutföras/färdigställas under 2017. 

• En övergång bör ske till komponentredovisning med därtill hörande 
komponentavskrivning. Nuvarande regelverk kring komponenter har gällt 
sedan 2014. 

• En översyn bör göras av VA-verksamheten redovisningsmässigt så att 
denna till fullo upprättas enligt god redovisningssed. Uppbokning av 
anslutnings-/anläggningsavgifter bör göras som långfristig skuld och 
upplösning av skulden ska ske i samma takt som avskrivning sker på 
VA-anläggningarna enligt den så kallade matchningsprincipen. Om VA-
verksamhetens ackumulerade resultat är positivt ska skuldföring ske i 
kommunens totala bokslut av skulden till VA-kollektivet. 

• En översyn bör göras av vilka uppgifter som skickas in till Svenskt 
Vatten. För närvarande avser detta endast uppgifter kring taxorna. 

• Ansvaret vad gäller kommunens brandposter bör tydliggöras, i nuläget 
finns det inte klart uttryckt var ansvaret kring detta ska ligga. 

• Skalskyddet kring främst vattenverken bör förbättras. 1 nuläget uppfylls 
lagkrav, men det finns en förbättringspotential. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 103 2018-05-08 
Tjänsteskrivelse Gatu o VA-chef 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Samhällsbyggnadskontoret 

Kf § 66, forts. 
 
Presidiet utgör beredningsorgan för granskningsrapporter och ärenden 
rörande ansvarsprövning. 
 
Presidiet har berett ärendet 2017-10-19. De föreslår kommunfullmäktige 
besluta att  

- kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter, samt att 
- återrapport om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning av 
  rapporten ska lämnas till kommunfullmäktiges junisammanträde 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 139 att kommunstyrelsen ska 
beakta revisorernas synpunkter och återrapportering om vilka åtgärder som 
planeras vidtas med anledning av rapporten ska lämnas till 
kommunfullmäktiges junisammanträde 2018. 
 
Tjänsteskrivelse har inlämnats av gatu- och VA-chef Erika Harr och 
samhällsbyggnadschef Åsa Andersson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 103 2018-05-08 
Tjänsteskrivelse Gatu o VA-chef 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
miljöarbete 
 
 

Kf § 67 Dnr 00244/2017 007 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har 
KPMG genomfört en granskning av kommunens miljöarbete. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt 
arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet. 
 
Kommunrevisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunen i huvudsak har ett ändamålsenligt arbete inom miljö- och 
hållbarhetsområdet. Resultatet av granskningen redovisas i bilagd 
granskningsrapport. 
 
Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen med anledning av 
granskningen i syfte att ytterligare öka ändamålsenligheten: 
 
Kommunens tillsynsarbete 

• En översyn bör göras över de resurser som finns tillgängliga vad gäller 
det lagstadgade tillsynsarbetet. I samband med granskningen framgick att 
kommunen ligger efter vad gäller vissa de1ar inom miljö- och 
hälsoskyddet samt vad gäller tillsynen av icke-anmälningspliktiga objekt, 
avlopp och kemikalieprodukter. För år 2017 görs bedömningen att cirka 
80% av det uppskattade behovet inom tillsynen kan göras. 

 
Kommunens eget miljöarbete 

• Det framtagna förslaget till Miljöpolicy & miljömål bör fastställas 
politiskt. Uppföljningen av policyn och målen bör göras löpande med 
start förslagsvis under 2018. 

• Ett samlat dokument/underlag bör tas fram avseende vilka miljö- och 
hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av varor och tjänster i 
kommunen. 

 
Presidiet utgör beredningsorgan för granskningsrapporter och ärenden 
rörande ansvarsprövning. 
 
Presidiet har berett ärendet 2017-10-19. De föreslår kommunfullmäktige 
besluta att  

- kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter, samt att 
- återrapport om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning av 
  rapporten ska ske till kommunfullmäktiges junisammanträde 2018. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 104 2018-05-08 
Mbhn 2018-03-07 § 26 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Miljö- och byggkontoret 

Kf § 67, forts. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 140 att kommunstyrelsen ska 
beakta revisorernas synpunkter. Återrapportering om vilka åtgärder som 
planeras vidtas med anledning av rapporten ska lämnas till 
kommunfullmäktiges junisammanträde 2018. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-03-07 § 26 lämnat 
yttrande över granskning av kommunens miljöarbete. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens yttrande över granskning av 

kommunens miljöarbete godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 104 2018-05-08 
Mbhn 2018-03-07 § 26 
Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Ansvarsfrihet för 
direktionen i Partnerskap 
Inland / Akademi Norr år 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Akademi Norr 

Kf § 68 Dnr 00112/2018 106 
 
Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 
Norr har fastställts av direktionen 2017. 
 
Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. 
Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr beviljas ansvarsfrihet för 2017 års räkenskaper och förvaltning. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Lotta Åman (s) och Britt-Inger Hedman (v) deltar varken i överläggning 
eller beslut.  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 105 2018-05-08 
Direktionsprotokoll 2018-02-21 med Revisionsberättelse  
Missiv 

Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Björkberget 
1:29 och Framnäs 1:30 
- Arvidsjaurs Flygplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britta Lundgren 

Kf § 69 Dnr 00111/2018 214 
 
Detaljplan för Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30 - Arvidsjaurs Flygplats 
har upprättats.  
 
Planen huvudsakliga syfte är att säkerställa befintlig markanvändning för 
flygplatsen inom fastigheten Björkberget 1:29 samt möjliggöra etablering 
av vägar/banor för fordonstest inom Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30. 
 
Planområdet ligger strax utanför centrala Arvidsjaur och omfattar cirka 
462 hektar. Björkberget 1:29 är fastigheten där Arvidsjaurs flygplats ligger. 
 
Arvidsjaurs flygplats är en kommunikationsnod för Norrlands inland och 
viktig för bland annat företag, turister, medborgare och testindustrin i 
regionen. Planen skapar utvecklingsmöjligheter inom berörda fastigheter 
och detta för att bidra till samhällets och regionens utveckling. 
 
Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan.  Detaljplanen avviker inte från kommunens 
översikts- och tillväxtplan.  
 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 
 
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt gransknings-
utlåtande har upprättats 2018-03-07.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-04-18 § 30 beslutat att det 
granskningsutlåtande som upprättats godkänns och detaljplanen och 
detaljplanehandlingarna för Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30, 
Arvidsjaurs Flygplats överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Detaljplan för Björkberget 1:29 och Framnäs 1:30 -Arvidsjaurs 

Flygplats antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 106 2018-05-08 
Sedvanliga detaljplanehandlingar 

Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för del av 
Arvidsjaur 9:5 - Stugby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Britta Lundgren 
 
 

Kf § 70 Dnr 00122/2018 214 
 
Ett förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby är under 
upprättande. 
 
Planområdet är beläget söder om centrala Arvidsjaur. Planen syftar till att 
möjliggöra en utveckling av området med stugor och relaxavdelning samt att 
möjliggöra en försäljning av den mark Hotell Laponia i dagsläget arrenderar 
av kommunen. I planförslaget ges även möjligheten att utöka storleken på de 
två nordligaste bostadsfastigheterna, Storken 13 och 15, samt att ordna en ny 
tillfartslösning för Storken 13 och 15. 
 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inom delar av 
planområdet föreslås strandskyddet upphävas. 
 
Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-02-23 att godkänna 
upprättat förslag till detaljplan som underlag för samråd samt att den 
ändrade markanvändningen i detaljplanen inte bedöms kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Granskningshandlingar och samrådsredogörelse upprättades 2018-03-28. 
 
Antagandehandlingar, inklusive granskningsutlåtande, har upprättats 
2018-05-02. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har via delegation, 
beslutat att det granskningsutlåtande som upprättats godkänns och 
detaljplanehandlingar för del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:5 - Stugby antas. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 140 2018-06-05 
Sedvanliga detaljplanehandlingar 

Utdragsbestyrkande 
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Mål- och resursplan 2018 
- Tilläggsbudget, pengar 
till administrativ 
förstärkning på 
skolkontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildnings- 
  nämnden 
. Nina Ask 
. Lars Håkan Andersson 
. Nils-Åke Asplund 
. Stefan Millgård 
. Ekonomikontoret 
 

Kf § 71 Dnr 00124/2017 041 
 
Arbetet med att genomföra förändringar inom grundskolans ledningsstruktur 
pågår. 
 
Sedan maj 2017 finns ingen administrativ personal knuten till skolchefen. Detta 
har visat sig vara ohållbart. Det är omöjligt att som skolchef kunna utföra till 
tjänsten hörande arbetsuppgifter, bedriva ett framåtsyftande förändringsarbete 
och samtidigt själv ansvara för all administration. Arbetsmiljön är under all 
kritik 
 
För att kunna genomföra de förändringar som genomlysningen rekommenderar, 
behöver skolkontoret bestå av skolchef, skolutvecklare och assistent.  
 
I skrivande stund ligger annons för rekrytering av skolchef ute. Att 
administrativ personal finns är en förutsättning för att kunna anställa en 
skolchef. Den administrativa personalen bör vara på plats innan skolchefen 
börjar sin anställning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-04-16 § 21 beslutat att begära 
1,0 Mkr i tilläggsbudget för 2018 avseende förstärkning av administrativ 
personal på skolkontoret. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. 600 000 kronor omfördelas från kommunstyrelsens budget 2018 till 

barn- och utbildningsnämnden för administrativ förstärkning på 
skolkontoret. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 97 2018-05-08 
Bun § 21 2018-04-16 

Utdragsbestyrkande 
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Gemensamma 
planeringsförutsättningar 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder och bolag 
. Politiska gruppledare 
. Ledningsgrupp 
. Revisorer 
. Ekonomi 

Kf § 72 Dnr 00092/2018 042 
 
Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen 
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. 
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. 
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör 
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 
 
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för 
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet och utgöra grund 
för arbetet med mål- och resursplanering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Gemensamma planeringsförutsättningar för perioden 2019-2021 

fastställs. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 130 2018-06-05 
Förslag till Gemensamma planeringsförutsättningar 

Utdragsbestyrkande 
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1. Målen 
I mål-och Resursplan utgår man från kommunfullmäktiges övergripande mål som varje 
styrelse/nämnd bryter ned till max 3-6 mål, för uppföljning till kommunfullmäktige. 
 
Mål formulerade utöver detta avser endast styrelsen/nämnden internt. 
 
2. Nulägesanalys 
Nedanstående är en SWOT-analys från 2015 som reviderats 2018 av kommunstyrelsen. Materialet 
är ett underlag för upprättande av styrelser/nämnders mål- och resursplaner. 
 

 
Styrkor 
 Trygghet och närhet 
 Gymnasieskolan / Integration 
 Kompetent och kunnig personal 
 Bra livsmiljö Integration duktig på att ta 

emot nyanlända 
 Koncerntänk 
 Lokala företag 
 Välskött kommun 
 Flygplatsen 
 Bra ekonomi 
 God standard 
 Mark för bostadsbygge 
 Central mark för kontor/handel 
 
Svagheter 
 Demografins utveckling för vård, skola och 

omsorg 
 Sim och sporthall? När? 223 milj kr ... 
 Att kunna rekrytera och behålla den 

kunniga personalen på alla nivåer 
 Kommunikation och styrning. Brist på tillit. 
 Uppnå likvärdig utbildning 
 Sårbarheten i att vara en liten kommun 
 Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? 

Uppföljning. Återkoppling 
 Fritidsanläggningars skick 
 Ekonomin, klara av investeringsbehovet, 

nya krav och regler 
 Ägardirektiv 
 Bostäder, kanske för lite? Priser, 

trygghetsboende 
 

Hot 
 Demografins utveckling för skola, vård och omsorg 
 Klimat 
 Rekrytera personal med rätt kompetens 
 Marknad för upphandling 
 Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser 
 Ej självklara saker, t.ex. strandskyddet  
 Synen på utbildade, stimulansåtgärd 
 Räntehöjningar 
 Generationsväxling kompetent personal  
 Generationsväxling även i maskinparken 
 Större nedläggningar, AMS 
 Pålagor från staten 
 
 
Möjligheter 
 Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd 

för att underlätta 
 Utökad verksamhet med värnpliktiga vid AJB 
 Vittjåkk 
 Geografiska läget 
 Flyget bla, bra läge för samordning 
 Internationell miljö, lyckad integration av 

nyanlända 
 Samarbete med grannkommuner 
 Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o 

kultur 
 Gott företagsklimat 
 Tillmötesgå testnäringen 
 Internationellt varumärke, direktflyg även 

sommartid?  
 Hur ska vi skapa andra intäkter? 
 Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även 

för lokalbefolkningen 
 Samordna med övriga bolag 
 Rotavdrag för hyreslägenheter? 
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3. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2019 
I budget 2019 och långtidsplan t o m 2021 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande och 
troliga verksamhetsförändringar.  
 
Socialnämnden 
 Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre. 
 Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder. 
 Mer stöd till t.ex. nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet 
 Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa. 
 Behov av trygghetsboende. 
 
Barn o Utbildningsnämnden 
 Fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan. 
 Ej gymnasiebehöriga ökar. 
 Följa upp våra elever i andra kommuner. 
 Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete 
 Svårt med personalförsörjningen idag. 

2019 har vi nyutbildade på högskolenivå för låg o mellanstadie samt förskola. 
 Bygga ut Tallbacka och Stortorget? Sälja ut de små enheterna. 
 Behov av nya förskoleavdelningar. 
 Uppmärksammar personalen och visar respekt till varandra. 
 
Kommunstyrelsen 
 Nya arbetssätt för kostnadseffektivitet. 
 Samarbete med andra kommuner inom verksamheter som är gynnsamma för samverkan. 
 Införande av ny modern teknik för effektivisering av arbete, bl.a. nytt 

ärendehanteringssystem. 
 Översyn av möjlighet för andra aktörer att utföra vissa tjänster. 
 God ekonomisk ordning i kommunen. 
 Se kultur- och fritidsfrågorna som tillväxtskapande. 
 Resurscentrum som integrationsresurs samt idéskapare för nya utbildnings- och 

arbetsområden för personer långt från arbetsmarknaden. 
 En fast organisation av arbetet mot näringslivet. 
 
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 
 Antalet ärenden förväntas vara på fortsatt hög nivå 
 Många gamla och inaktuella detaljplaner som behöver göras om 
 Översiktsplanen ska revideras under 2019. 
 Trenden är att det frivilliga miljöarbetet ökar (miljömål och miljöövervakning) 
 Svårt att rekrytera personal till vissa tjänster 
 Antalet E-tjänster behöver utökas. 
 Utökad tillsyn inom PBL området kan bli aktuellt 
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 Ett gott företagsklimat- 
 Ta tillvara på det som finns. 
 En sammanhållen bolagskoncern 
 
Arvidsjaurhem AB 
 Trygghetsboende 
 Samordnad fastighetsskötsel 
 Inflyttning. Nytt system för fastighet. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB 
 Förhoppningsvis är problem med flygoperatör löst. Om inte kommer det att påverka 

flygplatsen ytterligare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
 Chartertrafiken under vinterhalvåret utvecklas fortsatt positivt. 
 Fler affärs och privatjet landar på flygplatsen, även ökad aktivitet från försvarsmakten. 

Flaskhals är brist på boende. 
 Fordonstestverksamhet. 
 
Arvidsjaurs Energi AB 
 Oförändrat pris fram till 2019. 
 Vision – bolaget kommer 2022 att elda egna och även grannkommuners sopor. Utvecklingen 

går tyvärr mot ännu större motstånd mot sopeldning. 
 Bolaget klarar -35 grader på reservkapaciteten. 
 
4. Kostnadssänkande åtgärder  
Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder. 
Verksamheterna uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka kostnads-
sänkande åtgärder som man planerar för. 
 
5. Befolkning 
Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidsplan på SCBs 
prognos från våren 2016. Maj 2018 har kommunen 6404 invånare.   
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6. Priser kommunal verksamhet, Löner och verksamhetspriser 
Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft ofta medför högre löner av 
konkurrensskäl. Även karriärtjänster och lärarlönelyftet är lönedrivande. 
 

 

 
Det finns en osäkerhet om lärarlönelyftet finns kvar 2019. För åren 2018 och 2020 
(dock inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt enligt kalkylens antaganden. Det 
ökar PKV med cirka 0,3 procentenheter dessa år. 
 
Idag är de flesta arbetstagarorganisationers avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas 
centralt i kommunen, däremot i liten mån i verksamheterna. 
 

Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera för egna löneökningar kan i sig vara 
kostnadsdrivande då det finns en risk att man i budgetarbetet säkerställer nivån. Att löneökningar 
också medför kostnadsökningar för pensioner är en annan faktor som torde vara mest lämplig för 
HR-enheten att beräkna. 
 

  

Prisindex kommunal 
verksamhet           

  

PKV  2017 2018 2019 2020 2021   

Arbetskraftskostnad 3,6 3,2 3,0 3,7 3,3   

Övrig förbrukning 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 
  

Prisindex kommunal 
verksamhet 

2,7% 3,1% 2,8% 3,4% 3,1% 

  

              

Med hänvisning till ovanstående skall  
 

- Löneökningar budgeteras centralt i kommunen för åren 2019-2021. 
 

- Prisökningar vara inräknade i verksamheternas budget 2019-2021. 
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7. Övriga faktorer att ta hänsyn till 
Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. 
 
SKLs prognos för åren fram till 2020 visar att det starka demografiska trycket och den samtidiga 
försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. Rådande 
konjunktur beräknas kulminera under 2019. 
 
Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen 
beräknas minska med koncernbidrag från systerbolag i storleksordningen 1,0 Mkr. Kommunen 
riskerar ökade kostnader p.g.a. NextJets konkurs. 
 
Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar också 
för övrig verksamhet. 
 
En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som 
ansvarsförbindelse (158 Mkr per den 31/12 2017). 
 
Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens 
resultat- och investeringsbudget för perioden. Det förra bl.a. för eventuella möjligheter till 
kommande koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser. 
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8. Preliminär resultatbudget 2019 och långtidsplan t o m 2021 
Nedanstående resultatbudget bygger på prognosunderlag för skatteintäkter och generella bidrag 
från SKL 2018-02-15, medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs prognos från våren 2016. 
 
Nämndernas budgetramar är desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 2019-2021 
 

 
     

RESULTATBUDGET tkr Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunal skattesats 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 
Kommunfullmäktige -3 036 -2 552 -2 653 -2 694 -2 736 
Kommunstyrelsen -72 250 -70 537 -68 250 -68 250 -68 250 
Barn o Utbildning -152 066 -154 620 -151 356 -151 948 -152 540 
Socialnämnden -181 777 -186 498 -181 777 -183 832 -184 993 
Miljö,  Bygg o Hälsa -2 455 -2 421 -2 281 -2 593 -2 601 
SUMMA NÄMNDER -411 084 -416 628 -406 317 -407 027 -407 027 
Löneökning 2018 -10 000  -10 000   -10 000 -10 000 
Löneökning 2019     -10 000 -10 000 -10 000 
Löneökning 2020      -10 000 -10 000 
Löneökning 2021       -10 000 
Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850    

Pensioner mm -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 
Avskrivningar -16 050 -16 050 -16 600 -16 600 -16 600 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -443 284 -438 328 -451 127 -461 127 -471 127 

Skatteintäkter 305 781 305 781 312 384 316 111 323 646 
Utjämningsbidrag 131 306 131 306 134 051 139 097 140 779 

Välfärdpengar för 
andel av mottagande 4 900 4 900 3 500 3 500 2 100 

Finansiella intäkter 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 
Finansiella kostnader -100 -100 -100 -100 -100 
Summa intäkter 443 287 443 377 451 235 460 008 467 825 

Befolkning 1 nov föreg 
år/årsskifte 6439 6437 6 407 6 387 6 367 

Prognos minskning 
befolkning -5 -5 -30 -20 -20 

RESULTAT  3 4 959 108 -1 119 -3 302 
1 % mål 4 420 4 284 4 420 4 517 4 627 
SPARKRAV  till 1 % 
mål       4 417  4 312 5 636 7 929 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 7(7) 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 72 

 
9. Investeringsbudget 
 Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. 

 Investeringsbudget ska inne-hålla budget för investeringsobjekt under de två kommande 
åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år. 

 Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. 
 
Förändring av arbetet med investeringsbudgeten har skett för att få ett längre 
planeringsperspektiv, särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 
 
10. Äskande till arbetsutskottet / Redovisning till arbetsutskottet 
Nämndernas äskande för perioden 2019-2021 gällande Mål- och Resursplan ska vara 
ekonomikontoret tillhanda den 11 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 23 april 2018. 
 
Bolagen ska meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de senare 
till ekonomikontoret senast den 13 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 23 april 2018. 
 
__________ 
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Investeringsbudget 
2019-2023 
– Hela kommunen 
 
 Bilaga ./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Kf § 73 Dnr 00115/2018 041 
 
Investeringsäskande för 2019-2023 har sammanställts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Investeringsbudget 2019-2021 fastställs. 

2. Preliminär investeringsbudget 2022-2023 antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 134 2018-06-05 
Investeringsäskanden 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 § 73. 
 
 
Investeringsbudget 2019-2023      

       
NÄMND / ENHET ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022 ÅR 2023 DEL-

SUMMA 

Belopp i tkr       
       

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

5 565 12 310 1 570 1 500 0 20 945 

SOCIALNÄMNDEN 500 500 500 500 500 2 500 

MILJÖ-, BYGG- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

0 0 0 0 0 0 

KOMMUNSTYRELSEN  
STÖDFUNKTIONEN / LEDNING 
EKONOMI 

1 000 0 0 0 0 1 000 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 150 200 200 0 650 

KULTUR- OCH INTEGRATION 230 300 300 0 0 830 

CAMP GIELAS OCH FRITID 1 200 600 2 500 0 0 4 300 

IT-ENHETEN 4 400 2 450 1 850 1 700 4 200 14 600 

KOSTENHETEN 0 2 100 6 200 2 250 4 000 14 550 

FASTIGHETER 21 500 6 000 6 000 6 000 6 000 45 500 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, 
TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER 
LEDNING - TEKNISKA OCH IT 

0 0 0 0 0 0 

GATU- OCH PARKENHETEN 5 500 8 500 4 200 4 100 4 100 26 400 

       

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

39 995 32 910 23 320 16 250 18 800 131 275 

       

AFFÄRSVERKSAMHETER       

STADSNÄT 800 800 800 725 250 3 375 

CAMP GIELAS 3 870 4 400 450 5 750 250 14 720 

VATTEN OCH AVLOPP 6 100 6 400 4 400 4 400 4 400 25 700 

AVFALLSENHETEN 220 370 420 470 70 1 550 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

10 990 11 970 6 070 11 345 4 970 45 345 

       

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD OCH 
AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

50 985 44 880 29 390 27 595 23 770 176 620 
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Utökning av 
investeringsbudget 
- Begäran om beslut och 
medel för om/tillbygg-
nation av Ringelskolan/-
Tallbackaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Stefan Millgård 
. Ekonomi 

Kf § 74 Dnr 00124/2017 041 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har inlämnat skrivelse om 
begäran om beslut och medel för om/tillbyggnation av Ringelskolan/-
Tallbackaskolan. 
 

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ingår att tillse att 
verksamheten har ändamålsenliga lokaler och att anpassning uppehålls vad 
gäller framtida behov. 
 

Nämnden begär att kommunfullmäktige tillskjuter de medel som äskats i 
investeringsbudget 2019 för om/tillbyggnad av Ringelskolan/ 
Tallbackaskolan. Upphandling behöver ske omgående för att tidsplanen ska 
kunna hållas, vilket innebär att beslut är brådskande. 
 

Sedan 2016 har den akut svåra lokalsituationen lyfts. Kortsiktigt har en liten 
del av problemen lösts genom hyra av en modul innehållande två klassrum. 
Avtalet för avslutas efter vårterminens slut 2019. 
 

Verksamheten har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret undersökt 
olika möjligheter att nyttja befintliga lokaler såsom f.d. Nasti, flygplatsen, 
Korpen, Kråkan, ABC huset och olika omflyttningar av elever. Alternativen 
ger varken önskad effekt eller är genomförbara av arbetsmiljömässiga, 
ekonomiska, logistiska eller schematekniska orsaker. 
 

Barn och utbildningsnämnden samt t.f. skolchef ser ingen annan lösning på 
verksamhetens lokalbehov än att göra en om/tillbyggnad på 
Ringelskolan/Tallbackaskolan i enlighet med verksamhetens aviserade 
behov. 
 

Den ökade driftskostnad som kommer att uppstå anser ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden och t.f. skolchef kommer att kunna finansieras 
inom befintlig budget. 
 

Farhågan om att behovet inte kommer att kvarstå i framtiden om barnantalet 
minskar anses som obefogad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medel för om/till-byggnation på Ringelskolan/Tallbacka har tillförts 
fastighetsenhetens investeringsbudget för år 2019 
(Kf § 73 2018-06-18). 

 
________ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 135 2018-06-05 
Skrivelse barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi och 
t.f. skolchef Lars Håkan Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Budgetäskande för år 2019 
- Revisorerna 
 

Kf § 75 Dnr 00170/2018 007 
 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, 
nämndernas och de kommunala bolagens ansvarsområden. 
 
Omfattningen av de förtroendevaldas revisorsarbete kan jämföras med det 
arbete som bedrivs i kommunens nämnder. Under ett år har 
kommunrevisionen cirka 10 revisionssammanträden och nästan lika många 
träffar med styrelser och nämnder.  
 
Vad som gäller utöver lag finns reglerat i Revisionsreglemente, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-06-18 § ??. Kommunens förtroendevalda 
revisorer biträds av sakkunniga. I avtal regleras ersättning till sakkunnigt 
biträde (Ernest&Young). 
 
 Äskande 2019 
 

Intäkter/Inkomster - 100 000 

Löner, arbetad tid 117 000 

Sociala avgifter (enligt lag) 47 000 

Kurser, litteratur, hyrbil m.m. 38 000 

Grundläggande granskning 150 000 

Fördjupning 448 000 

Totalt 700 000 
 
Presidiet har berett ärendet 2018-06-07. De föreslår att revisorernas 
budgetäskande för 2019 bifalls. 
 
Yrkande under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till presidiets förslag med ändringen att budgeten utökas med 200 000 
kronor för att kunna utföra minst två ytterligare fördjupade granskningar. 
Pengarna tas genom omfördelning inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och Bjarne Halds 
tilläggsyrkandeyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit 
presidiets förslag. 
Votering begärs. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunrevisionen 2018-02-28 § 1 

Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomi 
 

Kf § 75, forts. 
 
Voteringsproposition 
1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
2. Nej-röst för Bjarne Halds tilläggsyrkande. 
 
Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet biläggs 
protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Revisorernas budget för år 2019 fastställs till 700 000 kronor. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Gudrun Vikberg (c), Kristina Lundberg (c), Bo Lundmark (c), Ann-Karin 
Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart Wigenstam (c), Lars Ralph (m) 
och Lars Lindström (l) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds tilläggs-
yrkande. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunrevisionen 2018-02-28 § 1 

Utdragsbestyrkande 
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Preliminär Mål- och 
resursplan 2019-2021 
- Hela kommunen 
 

Kf § 76 Dnr 00115/2018 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och 
planen fastställs sedan i oktober. 
 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, 
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande 
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sammanträde 2018-04-23 § 30 
nämnderna i uppdrag att ta fram en reviderad driftsbudget för budgetåret 
2019. Nämnderna har reviderat sina mål- och resursplaner utifrån 
arbetsutskottets beslut. 
 
Yrkanden under sammanträdet 
Lotta Åman (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till centerpartiets budgetförslag. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Kommunstyrelsens ram skrivs upp med det av kulturrådet beslutade 
statsbidraget till landets kulturskolor som för Arvidsjaur kommuns del 
är 400 000 kronor. 
 
Propositionsordning 
1. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. 
2. Centerpartiets förslag utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag. 
3. Vinnande förslag ställs mot Britt-Inger Hedmans tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Britt-Inger Hedmans 
tilläggsyrkande. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 133 2018-06-05 
Förslag till preliminär Mål-och resursplan 
Centerpartiets förslag till Mål- och resursplan 

Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Samtliga personalledare 

Kf § 76, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Preliminär Mål-och resursplan 2019-2021 för Arvidsjaurs kommun 

fastställs. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Gudrun Vikberg (c), Kristina Lundberg (c), Bo Lundmark (c), Ann-Karin 
Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart Wigenstam (c) och Sven-Olov 
Granlund (c) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 133 2018-06-05 
Förslag till preliminär Mål-och resursplan 
Centerpartiets förslag till Mål- och resursplan 

Utdragsbestyrkande 

  



Mål- och resursplan i  
Arvidsjaurs kommun  

 

från och med 2019 
 
 
 

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2019--2021 
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2019-2021 

 
Resursplaner 
 

- Driftbudget 2019 
- Driftbudgetplan 2019-2021 
- Investeringsbudget 2019 
- Investeringsplan 2020-2023 
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Kommunfullmäktiges mål 2018-20 
 
 

Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
 

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun 
 
 
 

MEDBORGARE / 
KUND 

UTVECKLING / 
TILLVÄXT 

EKONOMI MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Kommunfullmäktiges mål: 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

God ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsgivare  

Fokusområde: 

Utveckla medborgar-/ 
kunddialog 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företagande 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö 

    

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet 



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2019 och framåt 

Finansiella mål 
 

 
God ekonomisk hushållning – finansiella mål 
Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har 
beslutats att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. 
 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin för en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som 
inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa 
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra 
uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. 
 
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att 
väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot 
verksamhetens behov på lång sikt.  
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet 
och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer. 
 
Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger 
en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella 
ställning. 
 
Sammanfattning 
 

 Ekonomin ska ge handlingsfrihet 
 

 Ekonomin ska inte belasta kommande generationer 
 

 Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i 
balans. 
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Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2019 och framåt 

Finansiella mål 

 
 
Finansiella mål 2019-2021 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna. 
Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än 
skatteunderlagets ökning. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat 
fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på 
verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än 
skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas 
förutsättningar för att: 
 
 Skapa utrymme för oförutsedda kostnader 
 

 Vidmakthålla anläggningstillgångar 
 

 Klara pensionsåtaganden 
 
I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det 
möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där 
efterfrågan och behov ökar. 
 
Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och 
inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst 
lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form 
av pensionsutbetalningar. 
 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det 
egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar. 
 
Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även 
balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.  
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Finansiella mål 

 
 
Med ökande investeringsvolymer ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också 
ökade kostnader för avskrivningar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske 
med externa medel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället 
inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder 
för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp 
kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens 
bolag. 
 
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör 
undvikas så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts 
tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i 
tiden. 
 
För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda 
investeringsbudgetar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga 
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte 
försämras mer än normalt. Kommunens naturresurser ska vårdas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel 
brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas. 
Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. 
Från och med 2015 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta. 
 
 
  



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2019 och framåt 

SWOT-analys 

 
 
SWOT analys framtagen av politiker, verksamhet och bolag. 
Ur materialet har sedan nämnder och bolag listat de viktigaste. 

 
Styrkor 
Trygghet och närhet 
Gymnasieskolan / Integration 
Kompetent och kunnig personal 
Bra livsmiljö  
Integration Duktiga på att ta emot nyanlända 
Koncerntänk 
Lokala företag 
Välskött kommun 
Flygplatsen 
Bra ekonomi 
God standard 
Mark för bostadsbygge 
Central mark för kontor/handel 

Svagheter 
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg 
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga 
personalen på alla nivåer. 
Kommunikation och styrning. Brist på tillit 
Uppnå likvärdig utbildning 
Sårbarheten i att vara en liten kommun.  
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? 
Uppföljning. Återkoppling. 
Sim och sporthall? När? 223 milj kr.. 
Fritidsanläggningars skick 
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav 
och regler 
Ägardirektiv 
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende. 
Bostadspolitiskt handlingsprogram ej framtaget 
 

Hot 
Demografins utveckling för skola, vård och 
omsorg 
Klimat 
Rekrytera personal med rätt kompetens 
Marknad för upphandling 
Urbanisering, minskade intäkter minskade 
resurser 
Ej självklara saker, tex strandskyddet  
Synen på utbildade, stimulansåtgärd 
Räntehöjningar 
Generationsväxling kompetent personal  
Generationsväxling även i maskinparken 
Större nedläggningar, AMS 
Pålagor från staten 
 

Möjligheter 
Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd 
för att underlätta. 
Geografiska läget. Flyget bl a, bra läge för 
samordning 
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända. 
Samarbete med grannkommuner 
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o 
kultur 
Gott företagsklimat 
Vittjåkk 
Tillmötesgå testnäringen 
Internationellt varumärke, direktflyg även 
sommartid?  
Hur ska vi skapa andra intäkter? 
Flyget strävar efter att få fram  en bra produkt även 
för lokalbefolkningen.   
Samordna med övriga bolag 
Rotavdrag för hyreslägenheter? 
Utökad verksamhet med värnpliktiga vid AJB 
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Löner och priser 

 
 

 
Prisindex 
kommunal 
verksamhet 

      

  2017 2018 2019 2020 2021  

Personalkostnad 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5  

Övrig förbrukning 2,7 2,4 2,6 2,6 2,6  

Prisindex 
kommunal 
verksamhet 

3,2% 2,0% 3,2% 3,2% 3,6%  
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Övriga utgångspunkter 

 
 
 

Komponentavskrivningar 
 
 Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll. 

Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt 
del utrangeras därvid. 

 

 Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla 
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade investeringar. 

 

 Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 
 
 

Internhyra 
Beräknas enligt 2015 års modell. Fördelning av kommunhusets internhyror har fördelats per nämnd. 
 
 

Skatteuttag 
Budget beräknas utan skattehöjning. 
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Ordförande: Lotta Åman 
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt 
 
Verksamhet och uppdrag 
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision 
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett 
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun. 
Verksamheten utgår från värdegrunden om Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för 
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, 
personal, IT, information och administration samt 
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik, 
samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt 
näringsliv och turism. 
 
Verksamhetsidé 
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi 
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god 
service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och 
till vår egen kommunala organisation. 
 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det 
egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta 
vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.  
Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta 
lösningar tillsammans med andra kommuner 
/kommunala konstellationer är prioriterad 
verksamhet. Ärendehantering och införande av 
e-tjänster är exempel på att effektivisera 
arbetsprocesser och minska den administrativa 
bördan. Arbetet med framtagande 
ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016 och 
kommer att avslutas under 2019. En ökad 
digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på 
sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad 
kostnadseffektivitet. Den centrala administrationen är 
hårt belastad. Utöver detta behövs en 
resursförstärkning. 
 
Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida 
bedöms bli fortsatt hög under planperioden. 
Verksamheten finansieras till viss del av medel från 
EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för 
innevarande programperiod var lägre än vad 
kommunen ansökt om, vilket gör verksamheten sårbar 
och hårt belastad. En genomlysning av näringslivs-
kontorets verksamhet och personalbehov ska göras. 
 

 
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet 
ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och 
planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa 
och marknadsföra verksamhet/områden för 
investerare. Investeringar i Norrbotten är 
samarbetspartner. 
 
Kulturfrågorna ingår i en ny organisation och 
verksamheten har reducerats. Integrationsinsatserna 
minskar med anledning av lägre tillströmning av 
nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse 
och ges en mer framträdande roll under planperioden. 
Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas 
under ledning av den samiska koordinatorn. 
 
Förändrad organisation gällande unga under 18 år från 
HVB-hem till stödboende samt 18 Plus, har medfört 
en ökad effektivisering inom såväl ekonomi som 
verksamhet. Detta krävs då ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket minskar kraftigt under perioden. 
 
Avveckling av stödboende för unga under 18 år är 
slutfört i november 2018. 18 Plus-verksamheten 
beräknas fortsätta under planperioden så länge det 
finns inskrivna. 
 
Samverkan inom koncernen behöver öka under 
planperioden liksom samverkan med andra kommuner 
och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. 
Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda 
kommuner och kommungrupper om samverkan inom 
olika områden. 
 
Prognosen för 2019 och 2020 visar på en mycket 
ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter 
som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses 
över. 
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Kommunstyrelsen 

 

Driftbudget, tkr

Budget 75 286 75 286 75 286
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 2,3%, 2,6% 2,6% 1 840 1 881 1 923
Verksamhetsförändringar* -6 223 -6 223 -6 223

Nettoram 70 903 70 944 70 986

Ram inför 2019 
Kommunstyrelsen 70 903 70 944 70 986

Differens 0 0 0

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Investeringsbudget, tkr 2020 2021

Kommunstyrelsen 55 910 44 040 33 390

2019

 
 
 
Kommentarer investeringsbudget 
För budgetåret 2019 

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan ingår med 15 500 tkr. 

 
 

Verksamhetsförändringar 2019 2020 2021 
Besparingar -6 223 -6 223 -6 223 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Kommunstyrelsens mål 1. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala 
2. Medborgarundersökning: Rikets snitt 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1. 1-2 
2. < Rikets snitt 

3 
Rikets snitt 

4-5 
> Rikets snitt 

Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 

  

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Kommunstyrelsens mål 1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt 
med konkreta uppg. till AK o näringsliv 
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs rankning 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1 0 
2 0-5 

1 1 
3 6-9 

1 2-> 
3 >10 

Jämförelsevärde I förhållande till föregående år. 

  

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål Ekonomisk medvetenhet 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Kommunstyrelsens mål 1. Skapa minst två interna eller externa samarbets-
aktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt 
2. Besparing upphandling minst 1-20 % 
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90% 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 1      0 
2      0-5% 
3      0-29% 

1      1 
2      6-19% 
3      30-89% 

1      2-> 
2      >20% 
3      >90% 

Jämförelsevärde 2016 utgör startår för mätningarna för punkterna 2-3. 

  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens mål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell 
ska genomsnittligt totalindex vara högre än riket. 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i 
riket 

Snitt i riket Översnitt i riket 

Jämförelsevärde Genomsnittligt totalindex för riket 
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Socialnämnden 

 

Ordförande: Leif Rönnqvist 
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander 
 
Verksamhetsidé 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda 
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala 
insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva 
ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och 
ungdomar ska prioriteras. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:  
 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga(LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st  och för 

den hälso –och sjukvård som överlåtits genom avtal 
med Region Norrbotten 

• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg 
inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktions-
hindrade samt Individ –och familjeomsorg 
 
Utvecklingstendenser 2019 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, 
flexibilitet och intern och extern samverkan. 
Under planeringsperioden behöver vi kartlägga 
verksamhetens processer och omsätta i 
förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån 
ekonomiska och personella resurser. 
Medarbetarbetarna ska vara kostnadsmedvetna.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två 
chefer, fem personalgrupper samt tre 
biståndshandläggare finns på Braxen, f d 
Hälsocentralen. Samarbetet mellan 
äldreomsorgens olika delar samt även samverkan 
med primärvården ökar. Hemtjänstgruppen i 
Glommersträsk är kvar, Moskosel har lagts ner. 
Vi anpassar kontinuerligt  personalbehovet med 
utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. 
Gruppindelningen i centralorten ses över 
kontinuerligt. Behov av nattillsyn ute i byarna kan 
inte tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter är  viktiga pusselbitar inom 
äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns 
Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 

trygghetslägenheter där socialnämnden 
administrerar kön. Socialnämnden bevakar 
förslag i proposition juni 2018- biståndsbedömt 
trygghetsboende som ger kommunen möjlighet 
men inte skyldighet att ge biståndsbeslut för 
personer som behöver stöd och hjälp i boendet 
och annan lättillgänglig service. Ifall 
propositionen går igenom förväntas lagen träda i 
kraft 2019. 
 
2018 infördes ny lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
primärvården har utökat ansvar och tiden innan 
betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska 
kunna vårdplanera under mellandagar och 
storhelger. Socialtjänstens chefer måste medverka 
vid planering vid utskrivning i större omfattning 
än tidigare. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende 
och vård och omsorgboende har vi ökat antalet 
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet 
platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo 
tillsammans samt möjlighet att dela några av våra 
större boenderum, om den enskilde vill det.  
 
Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas 
hemma i livets slutskede och det ställer stora krav 
på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och 
ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi 
införde IT-stöd inom den palliativa vården under 
2017. Vi planerar att IT- stöd används inom hela 
hemsjukvården. 
 
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden  
ses över i takt med att de boende får individuella 
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat 
har de som flyttar in fått större 
omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016 
om en ändring i socialtjänstförordningen. I 
förordningen förtydligas att den enskildes behov 
ska vara styrande, och det ska finnas tillräckligt 
med personal dygnet runt. 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är 
något som vi arbetar med inom hela 
verksamheten. Vi undersöker bl. a om nattillsyn 
med kamera är kostnadseffektivt och bra för den 
enskilde. 
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Avdelningen för funktionshindrade ser ökad 
inströmning av ärenden. Komplexiteten i 
ärendena har ökat, liksom kostnaden för boende 
på annan ort. Gruppboendena kommer på sikt 
att behöva byta inriktning för att svara mot andra 
behov än idag. Ny gruppbostad inrättas under 
2018 med målsättning att vi ska klara fler behov 
på hemmaplan. 
Försäkringskassans omprövningar 2016-2017 
innebar att kostnader inom personlig assistans 
övervältrades till kommunen.  
Administrationen inom personlig assistans har 
ökat. Chefer och handläggare signalerar att de 
inte alltid räcker till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av 
verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen 
och svårigheter att rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder 
är en fråga som måste ligga högt på agendan, i 
samarbete med andra verksamheter. 
Under 2018 återinförs verksamheten 
korttids/fritids som legat nere under flera år. 
Lokaler och personal som arbetar kvällar, nätter 
och helger behövs för att tillgodose behoven och 
verkställa beslut för den enskilde. 
 
Individ och familjeomsorgen fortsätter att 
utveckla insatser för att motverka spelmissbruk.  
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn 
och unga. 
Försörjningsstödets kostnader hålls nere genom 
bra samarbete inom DUNA där 
Arbetsförmedlingen och Resurscentrum är våra 
samarbetspartners. 
Vår förhoppning är att bristen på socionomer 
som funnit under flera år nu ska vara borta och 
att vi kan ha fast anställd personal på alla tjänster.  
 
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges 
möjlighet att styra verksamheten och stötta 
medarbetarna. 
 
Socialjour genom beredskap för socialsekreterare 
samt handläggare och chefer i beredskap för att 
fylla kravet på planering årets alla dagar införs på 
prov 2018 och kommer att påverka vår dagliga 
verksamhet samt medföra högre kostnad. 
 
Hela socialnämndens ledning har under många år 
varit ansträngd, detta innefattar också 
handläggare och administrativ personal. 
Utveckling förutsätter att det finns tid avsatt för 
att sätta sig in i och sedan driva frågor. 
 

Besparingskrav med utgångspunkt i ramen som 
lades november 2017 innebär att personalen ska 
minska med totalt 3 tjänster, företrädesvis genom 
att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. 
 
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Enligt framskrivning 5 år  källa Kolada 
0-5 år förväntas minskning med 14 
6-15 år förväntas ökning med 18 
16-19 förväntas minskning med 33 
20-64 förväntas minskning med 42 
65-79 förväntas minskning med 31 
80 + förväntas ökning med 39 

 
 
Verksamhetsförändringar 2019 
Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala 
tjänster. Syftet är att klara kommande behov från 
den växande gruppen äldre då tillgången till 
vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. 
Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för 
brukarna är i fokus och samverkan med 
civilsamhället ska ingå.  
Digital signering testas under hösten 2018, vi 
behöver hitta metoder för säker 
läkemedelshantering och insatser till enskilda. 
Om testerna utfaller positivt kan vi gå vidare med 
upphandling under 2019. 
 
Efterlevandesamtal och smärtskattning ska 
förbättras med start 2018 och uppföljning i 
patientsäkerhetsberättelsen för 2018 som 
socialnämnden delges mars 2019. 
 
Resursteamet och dagverksamheten Utsikten 
upphör då stimulansmedel, 2 miljoner , från 
staten försvinner. 
 
Inom samordnade individuella planer behövs 
interna rutiner och kompetensutveckling.  
 
Det är fortfarande oklart vad som händer inom 
LSS lagstiftningen och vad det kommer att 
innebära för kommunen.  
Grundförslagen från genomlysningen inom AFF 
ska genomföras, bl a ska vi arbeta för att ta hem 
brukare som vårdas på annan ort. Vi planerar för 
att kunna erbjuda plats för personer från 
närliggande kommuner. 
Gruppbostad innebär också att vi säkerställer 
kompetensförsörjning och kvalitet. 
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Innehållet inom daglig sysselsättning måste 
förändras utifrån brukarnas behov. 
 
Utbildning för ledningspersonal inom statistik, 
inrapportering ska prioriteras. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått ansvar för 
spelberoende från 1 jan 2018. 
Kompetensutveckling behövs och samarbete 
med skolan runt unga måste utvecklas. 
 
Ökad samverkan mellan Avdelningen för 
funktionshindrade och Individ och 
familjeomsorgen, exempelvis unga vuxna. 

 
Möjligheterna att ta emot extratjänster, 
praktikanter m fl. grupper behöver förbättras och 
den ersättning kommunen får när vi tar emot 
extratjänster måste fördelas ut till de 
verksamheter som har handledaruppdragen. 
 
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom 
personalneddragningar, i första hand vid 
pensionsavgångar och vid längre ledigheter. 
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Driftbudget 2017-2019

Budget 2018 (t kr) 181 777 181 777 181 777
Löneökningar beräknas inte här

Prisökningar 1 423 3 031 4 639
Verksamhetsförändringar * -1 423 -1 423 -1 423

Nettoram 181 777 183 385 184 993

Ram inför 2019 181 777 183 385 184 993

Skillnad 0 0 0

Exkl. kapitalkostnader
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

 
 
 
Investeringsbudget 2019-2023 

2023

E-hälsa inom 
äldreomsorgen 400 400 400 400 400 4

Övriga inventarier 100 100 100 100 100 10

500 500 500 500 500

Livslängd 
antal år

Reinvestering  
år

2021 20222019 2020

 
 
*Verksamhetsförändringar   2019 2020 2021 
 
Besparingar    1 423 1 423 1 423  
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Investeringsäskande för projekt som uppfyller kriterierna för investeringar enligt Riktlinjer för 
investeringar,  
punkt 1 Riktlinjer för investeringar och punkt 2 Grundregler för investeringar. 
 
Behov samt Utredning och Beredning  
Utredningens innehåll beskrivs i Riktlinjer för investeringar, punkt 6 Investeringsmodell. 

 
Projekt 1 
E-hälsa inom äldreomsorgen 
I vårpropositionen 2018 tillskjuter regeringen 350 miljoner till välfärdsteknik för äldre. Socialnämnden har 
180416 angett i verksamhetsplan för 2019 och framåt att e-hälsa är ett prioriterat område. 
Investeringsprojektet innehåller leasingkostnad alternativt inköp av teknisk plattform som ska stödja olika 
produkter inom boenden och hemtjänst. 
De produkter som står överst på listan är nattkameror och verktyg för digital signering. 
Motiv till investeringen är svårigheter att få tillräckligt med personal inom socialtjänsten, vi måste hitta lösningar 
som gör arbetet mer attraktivt och samtidigt effektivisera verksamheten. Brukarnas nöjdhet och trygghet ska 
också bibehållas och helst öka. 
 
Projekt 2  
Övriga inventarier 
Vårdsängar och madrasser byts ut kontinuerligt, ca 4 sängar  och 20 madrasser/år.  
Taklyftar inom vård och omsorgsboende behöver bytas ut, kostar ca 7 tkr/st. 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
80 resp 50 

81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 
 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i 
alla åldrar och livssituationer 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mer än 5 1-5 0 

Jämförelsevärde Antalet ej verkställda beslut  per kvartal ska inte 
vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens 
verksamhet. 
Utredningstiden för barn och unga ska inte 
överstiga 4 månader. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske  
enligt gemensamma riktlinjer med Region 
Norrbotten 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 201000-högre 51 000-200 000 0-50 000 

Jämförelsevärde Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Högre än 9,2 8,18-9,2 Lägre än 8,17 
Jämförelsevärde Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska 

inte vara högre än under 2016 
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Ordförande: Kristina Taimi 
Förvaltningschef: Lars Håkan Andersson 
 
Verksamhet och uppdrag 
Barn - och utbildningsnämndens ansvarsområde 
innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och 
kommunal vuxenutbildning. 
 
Nämnden ser inga möjligheter att genomföra de 
uppdrag som fullmäktige lämnat, med hänvisning till de 
nu kända ekonomiska förutsättningarna för nämnden, 
om inte diverse kännbara verksamhetsförändringar 
genomförs. 
 
Verksamhetsidé 
Barn- och utbildningsnämndens vision är ”En lärande 
organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus”.  
Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst 
godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt. 
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn 
och elever samt personal där varje dag och varje 
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och 
elever ska känna lust till att lära och motiveras till 
utveckling. Att präglas av och lära sig av både 
framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling 
är lärande.  

 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
 
Allmänt 
Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola 
fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade 
resurser. 
 
Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål 
än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både 
vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Det finns behov av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet, vilket medför merkostnader i form av 
personal och köp av fjärrundervisning. Behov av 
grundläggande vuxenutbildning eller andra former av 
vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut 
på arbetsmarknaden fortsätter att växa. 
 
Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi 
för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska 
skolan, gymnasiet och vuxenutbildning.  
 

Det övergripande målet med strategin är att skolan ska 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från 
förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska 
uppnå en hög digital kompetens, och 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. 
Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar 
ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. 
Fokusområdena är: 
 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet 
2. Likvärdig tillgång och användning 
3. Forskning och uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter 
 
Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk 
4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. En ytterligare 
förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa 
personalgrupper, SFI-elever förskoleklass, fritidshem, 
lågstadiet och förskoleavdelningar behövs.  
 
I besparingssyfte gör vi från och med läsåret 18/19 ett 
försök med Cromebooks, vilket är ett betydligt billigare 
alternativ än vanliga PC, men som saknar hårddisk och 
egentligen bara är en webbläsare med minimalt 
sparutrymme.  
 
Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska 
sökas, rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra 
en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya 
bidrag konstrueras löpande vilket medför osäkerhet i 
intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända 
redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig 
för hela eller delar av bidraget. 
 
Övergripande 
Ny skolchef anställs under våren 2018. För att 
arbetsbelastningen ska vara rimlig för detta uppdrag 
behöver en administratör och en skolutvecklare finnas 
tillgänglig hösten 2018. 
 
 
Förskola och Fritids 
Hur många barn som kommer att skrivas in under 2019 
är beroende av födelsetalen 2017 och 2018. Skolverket 
har tagit fram rekommendationer för barngruppernas 
storlek inom förskolan. Dessa är 12 barn på 
småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per 
syskonavdelning (3-5 år). Nämnden har som vision att 
sträva mot rekommendationerna men på grund av det 
ekonomiska läget kan detta inte uppnås under de  
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närmaste åren. Antalet barn inskrivna i skolan i 
Glommersträsk är för närvarande lågt, men på grund 
av nyanlända, godtagbart. Förskolan i Moskosel läggs 
ner ht 18 på grund av ett allt för lågt elevunderlag. 
Behovet av plats på fritidshem är oförändrat. Behovet 
av utbildade fritidspedagoger är fortfarande stort.  
 
Grundskola 
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare 
och specialpedagoger bedöms öka under de kommande 
åren. Det kan därför bli nödvändigt att se över lärares 
arbetsuppgifter så att utbildade pedagoger i större 
utsträckning får ägna sig åt undervisning i ämnen de är 
legitimerade för och att andra arbetsuppgifter fördelas 
på annan personal. Detta kan annars leda till en 
försämrad kvalité och ökad arbetsbelastning för 
behörig personal.  
 
Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig 
och använda kommunens ekonomiska stöd för 
högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de 
tidigare åren samt förskollärare har startats 
höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot 
Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser 
förhoppningar om att det kommer att underlätta 
rekryteringen inom dessa grupper inom några år.  
 
Gymnasieskola 
På grund av kommunens ekonomiska läge har 
fördelningsmodellen på intäkter från migrationsverket 
tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för 
gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr per år. 
 
Gymnasieskola 
På grund av kommunens ekonomiska läge har 
fördelningsmodellen på intäkter från migrationsverket 
tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för 
gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr per år. 
 
Verksamhetsförändringar 2019 
 
Förskolan har behov av minst två nya avdelningar på 
tätorten. På grund av den ekonomiska situationen och 
tiden för upphandlingar måste tillfälliga lösningar 
beredas under 2018. Målsättningen måste vara att 
tillhandahålla en permanent lösning på detta behov 
under 2019.  

 
Ringelskolan har behov av att utöka sina lokaler utifrån 
både elevantal (4-parallelig årskurs till och med 2026), 
matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation 
och lärmiljön. Ekonomiska förutsättningar bör ges så 
att upphandling och initiering av en om-/tillbyggnad 
kan sättas igång tidigt under 2019. 
 
En konsekvens av omorganisationen av grundskolan är 
ett behov av ytterligare en biträdande rektor (på 50%) 
under 2019. 
 
Förändringar i antalet asylsökande är ytterst avgörande 
för verksamheten på Parkskolan, Glommersträsk.  
 
De nya kraven på lovskola innebär ökade kostnader för 
skolan. Lovskola ska erbjudas elever i grundskolans åk 
7-9 på sommaren eller under övriga lov, samt elever 
som gått ut åk 9 utan fullständiga betyg. Dessa ska 
erbjudas 50 timmars undervisning. Lovskola innebär 
extra kostnader för pedagogisk personal, transporter 
(buss, taxi) och mat för elever som deltar. 
 
Antalet ensamkommande barn samt asylsökande elever 
som har rätt att gå språkintroduktion på gymnasiet 
minskar, vilket med tiden innebär att 
språkintroduktionsprogrammet minskar. 
 
Fjärrundervisning i främmande språk håller på att 
etableras i samarbete med Region 8. Detta kan leda till 
att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk. 
 
Gymnasiet planerar för en nationell alpin 
idrottsutbildning (NIU) med beräknad start hösten 
2019. I enlighet med den positiva viljeinriktning som 
uttalats av politiken gällande start av utbildningen, bör 
ekonomiska resurser till detta tillföras. 
 
Gymnasiet har intensifierat sitt samarbete med övriga 
inlandet i första hand med Malå och Sorsele 
kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda 
kommunerna. Malå startar en filialverksamhet 
gentemot Sandbackaskolan under hösten 2018. Sorsele 
har uttalat sig positivt till en sådan lösning om 
tillräckligt elevunderlag finns. 
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Driftbudget, tkr

Budget 2018 (exkl. löneökn. 2018) 152 066 152 066 152 066
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar (2,3+2,6+2,6%) 523 1 115 1 707
Verksamhetsförändringar* -1 233 -1 233 -1 233

Nettoram 151 356 151 948 152 540

Ram inför 2019
Barn- och utbildningsnämden 151 356 151 948 152 540

Differens 0 0 0

Investeringsbudget, tkr 2019 2020 2021

Barn- och utbildningsnämnden 5 565 12 310 1 570

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

 
 
Kommentarer investeringsbudget 
För budgetåret 2019 

- Kanoner, klassrumsutrustning mm tillbyggnad Tallbackaskolan 800 tkr. 

*Verksamhetsförändringar      
Jämfört med budget 2018 2019 2020 2021 

Sandbackaskolan  200 200        200 

Fridhemskolan 225 225 225 

Ringelskolan 420 420 420 

Parkskolan 150 150 150 

Central administration -700 -700 -700 

Nedläggning Tallkotten Moskosel 600 600 600 

Summa kostnadssänkningar 1 233 1 233 1 233 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medarbetare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål 1 Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter upplever att de har en bra dialog med 
verksamheterna 

Bedömning (enkätsvar %) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 25 % 25-74% 75 % eller högre 
Aktiviteter - Utveckla formerna för föräldrasamverkan 

- Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka 
svarsfrekvensen. 

- Enkäterna lämnas två gånger per år i samband 
utvecklingssamtal. 

Nämndsmål 2 Hög måluppfyllelse.  
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 60 % 61-99% 100% 
Aktiviteter - Arbeta för 100% läskunnighet i åk 3. 

- Uppföljning av nationella prov/betyg i åk 3, 6 och 9 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndsmål Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det 

lokala näringslivet ges information/utbildning om 
företagande/entreprenörsskap   

Bedömning (antalet informationsträffar) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller >70% 70-99% 100% 
Aktivitet - Utveckla dialogen mellan skolan och det lokal 

näringslivet/ kommunala verksamheter som 
arbetsgivare 

- Identifiera vilka utbildningar/ utbildningslinjer som 
efterfrågas av det lokala näringslivet 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. 

omfördelning av resurser 
Bedömning (resultat, % av budget) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 98 % 

högre än 102 % 
98 eller 102% 99-101 % 

Aktiviteter - Säkerställa att månatliga uppföljningar och prognoser 
görs med hjälp av kommunens stödsystem 

- Öka dialogen mellan kommunens olika 
verksamhetsområden för att uppnå mera effektivt 
resursutnyttjande 

- Jämförelse med liknande kommuner (Kolada) 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndmål Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s 

HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än 
riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Bedömning (totalindex för riket 2014=79) Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 69 Mellan 69-78 79 eller högre 
Aktiviteter - Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela 

kommunen en gång per budgetår av HR-enheten 
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Ordförande: Anders Harr  
Förvaltningschef: Åsa Andersson 
 
Verksamhet och uppdrag 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen, 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden 
är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet 
inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och 
livsmedelsområdet.  
 
Mål för verksamheten 
Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av 
vilka områden och aktiviteter som den politiska 
organisationen och förvaltningsledningen vill 
prioritera under perioden. Verksamhetens mål är 
kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål 
samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
mål. 
 
Utvecklingstendenser 2019-2021 
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt 
hög nivå. Ökningen av bygglovsärenden från år 2017 
till år 2018 var 47 %. Stora delar av verksamheten är 
händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. 
Det gör även att intäkterna för verksamheten kan 
variera mycket mellan åren. Många detaljplaner är 
gamla och behöver göras om.  

De är juridiskt bindande men speglar inte den 
samhällsutveckling som är idag och försvårar och 
förlänger bygglovshandläggningen. Nämnden har 
små resurser att arbeta med miljöövervakning, 
miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. 
Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet 
ökar. Vi behöver utveckla våra e-tjänster ytterligare 
för att underlätta för handläggarna.  
Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal 
på tillsvidaretjänster då den privata marknaden är 
intresserade av samma kompetenser. Det är 
tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de 
rätta kvalifikationerna.  

 
Verksamhetsförändringar 2019 
E-tjänsterna behöver utvecklas för att underlätta för 
handläggarna. Under 2019 är tanken att de ska bli 
synkroniserade med vårt nya ärendehanteringssystem 
som uppdateras hösten 2018. 
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Driftbudget, tkr

Budget 2 414 2 414 2 414
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 11 32 45
Verksamhetsförändringar * -144 -144 -144

Nettoram 2 281 2 302 2 315

Ram inför 2019
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 281 2 302 2 315

Differens 0 0 0

Investeringsbudget, tkr 2019 2020 2021

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 0 0 0

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

 
 
 
*Verksamhetsförändringar 
 
Besparingar                   144               144              144  
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Fullmäktiges övergripande mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
 
Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt 

service med ett bra bemötande. Vi genomför 
därför återkommande kundundersökningar inom 
bygg-, livsmedels- och miljöområdet.  

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller < 3,5 3,5 - 3,9 > 4,0 
Jämförelsevärde Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på 

enkätfrågorna om service, bemötande och 
handläggningstid.  

  
Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb 

och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska 
därför årligen undersöka våra handläggningstider 
för bygglov och miljöprövningar av verksamheter.  
När det är nödvändigt vid handläggning av 
ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, 
ska vi besluta om extra nämndssammanträden för 
att snabba på processen.  

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller handläggningstider >10 ve (bygg) 

>6 ve (miljö) 
<10 ve – 5 ve 
< 6 ve – 4 ve 

< 5 ve 
< 4 ve 

 

Bedömningsintervall extra nämnd Inrättas inte 
vid behov 

 Inrättas när det 
behövs 

Jämförelsevärde Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-   
läggning inte får ta längre tid än 10 veckor i 
anspråk från det att en fullständig bygglovs-      
ansökan har lämnats in till kommunen fram till 
dess att ansökan beslutats.  
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  framgår att en anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det 
att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsyns-
myndigheten bestämmer något annat. 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter 

ska vara kostnadseffektiva.  
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Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller <60 % 60-70 % >70 % 
Jämförelsevärde SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden 

inom miljö- och hälsoskyddet. 2014 redovisades rapport från den 
senaste undersökningen. Av rapporten framgår att 
kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i 
genomsnitt är 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 
70 % inom livsmedel år 2013. Nästa rapport från SKL kommer 
hösten 2018. 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där 

personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför 
årliga arbetsmiljö-undersökningar. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller 10 % sämre än riks-

genomsnitt 
Riksgenom-
snittet +/- 10% 

10 % bättre än 
riks-
genomsnitt 

Jämförelsevärde SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera 
och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting 
med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
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RESULTATBUDGET tkr Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunal skattesats 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 
Kommunfullmäktige -3 036 -2 552 -2 653 -2 694 -2 736 
Kommunstyrelsen -72 250 -70 537 -68 250 -68 250 -68 250 
Barn o Utbildning -152 066 -154 620 -151 356 -151 948 -152 540 
Socialnämnden -181 777 -186 498 -181 777 -183 385 -184 993 
Miljö,  Bygg o Hälsa -2 455 -2 421 -2 281 -2 302 -2 315 
SUMMA NÄMNDER -411 084 -416 628 -406 317 -408 579 -410 834 
Löneökning 2018 -10 000  -10 000   -10 000 -10 000 
Löneökning 2019     -10 000 -10 000 -10 000 
Löneökning 2020      -10 000 -10 000 
Löneökning 2021       -10 000 
Bidrag lärarlönelyft 1 850 1 850    

Pensioner mm -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 
Avskrivningar -16 050 -16 050 -16 600 -16 600 -16 600 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -443 284 -438 328 -450 417 -462 679 -474 934 

Skatteintäkter 305 781 305 781 312 384 316 111 323 646 
Utjämningsbidrag 131 306 131 306 134 051 139 097 140 779 

Välfärdpengar för 
andel av mottagande 4 900 4 900 3 500 3 500 2 100 

Finansiella intäkter 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 
Finansiella kostnader -100 -100 -100 -100 -100 
Summa intäkter 443 287 443 377 451 235 460 008 467 825 

Befolkning 1 nov föreg 
år/årsskifte 6439 6437 6 407 6 387 6 367 

Prognos minskning 
befolkning -5 -5 -30 -20 -20 

RESULTAT  3 4 959 808 -2 671 -7 109 
1 % mål 4 420 4 284 4 420 4 517 4 627 
SPARKRAV  till 1 % 
mål       4 417  3 612 7 186 11 736 
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Finansieringsbudget 

 

Finansieringsbudget     
 

    
Tkr     2018 2019 2020 2021 

     Prognos Plan Plan Plan 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Periodens resultat 4 959 808 -2 671 -7 109 

Avskrivningar 16 050 16 600 16 600 16 600 

Rearesultat         

Kassaflöde från verksamheten före  21 009 17 408 13 929 9 491 

förändring av rörelsekapital         

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ökn(-)/minskn(+) varulager 0 0 0 0 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 009 17 408 13 929 9 491 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -50 000 -50 985 -44 880 -29 330 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

          

Kassaflöde av investeringsverksamheten -50 000 -50 985 -44 880 -29 330 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån 0 0 20 000 20 000 

Amortering av långfristiga skulder  0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar  -8 000 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 1 500 1 900 1 900 1 900 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -300 -300 -300 -300 

          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 800 1 600 21 600 21 600 

          

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

          

ÅRETS KASSAFLÖDE -35 791 -31 977 -9 351 1 761 

          

Likvida medel vid årets början exkl bolagen 88 513 52 722 20 745 11 394 

Likvida medel vid året slut exkl bolagen 52 722 20 745 11 394 13 155 

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr) 22 500 22 500 22 500 22 500 

Disp likvida medel exkl bolagen 75 222 43 245 33 894 35 655 
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Investeringbudget 2019-2023      

       
NÄMND / ENHET ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022 ÅR 2023 DEL-

SUMMA 

Belopp i tkr             
              

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 5 565 12 310 1 570 1 500 0 20 945 

SOCIALNÄMNDEN 500 500 500 500 500 2 500 

MILJÖ-, BYGG- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 0 0 0 0 0 0 

KOMMUNSTYRELSEN  
STÖDFUNKTIONEN / LEDNING 
EKONOMI 

1 000 0 0 0 0 1 000 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 150 200 200 0 650 

KULTUR- OCH INTEGRATION 230 300 300 0 0 830 

CAMP GIELAS OCH FRITID 1 200 600 2 500 0 0 4 300 

IT-ENHETEN 4 400 2 450 1 850 1 700 4 200 14 600 

KOSTENHETEN 0 2 100 6 200 2 250 4 000 14 550 

FASTIGHETER 21 500 6 000 6 000 6 000 6 000 45 500 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, 
TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR 
SÄKER LEDNING - TEKNISKA 
OCH IT 

0 0 0 0 0 0 

GATU- OCH PARKENHETEN 5 500 8 500 4 200 4 100 4 100 26 400 

        

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 39 995 32 910 23 320 16 250 18 800 131 275 

      
  

AFFÄRSVERKSAMHETER 
            

STADSNÄT 800 800 800 725 250 3 375 

CAMP GIELAS 3 870 4 400 450 5 750 250 14 720 

VATTEN OCH AVLOPP 6 100 6 400 4 400 4 400 4 400 25 700 

AVFALLSENHETEN 220 370 420 470 70 1 550 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 10 990 11 970 6 070 11 345 4 970 45 345 

      
  

SUMMA TOTALA 
INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD OCH 
AVGIFTSFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

50 985 44 880 29 390 27 595 23 770 176 620 
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Arvodesreglemente 
mandatperioden 2019-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Politiska partier 
. Löner 
. Kommunstyrelsens kansli 
 

Kf § 77 Dnr 00274/2017 024 
 
Kommunfullmäktige inrättade 2017-10-31 § 136 en tillfällig 
fullmäktigeberedning för översyn av arvodesreglemente mandatperioden 
2019-22. Mål- och demokratiberedningen har utgjort beredningsgrupp för 
översynen. 
 
Beredningsgruppen har inte lyckats komma överens, utan 
socialdemokraterna och centerpartiet har lämnat var sitt förslag. 
 
Vid fullmäktiges behandling av ärendet 2018-04-17 § 45 återremitterades 
ärendet för att lämnas till de politiska partierna för synpunkter. 
 
Remissvar har lämnats av vänsterpartiet. 
 
Yrkanden under sammanträdet 
 
Lena Karlsson (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar; 

Årsarvoden för ordföranden 

Andra och tredje punkten styrks. 

Övriga årsarvoden 
Arvodet för socialnämndens ordförande ändras till 5205 kr/månad. 
Arvodet för barn- och utbildningsnämndens ordförande ändras till 
5205 kr/månad. 
 
Bjarne Hald (c) 
Bifall till centerpartiets förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Lena 
Karlssons ändringsyrkande. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Lena Karlssons ändrings 
    yrkande. 
2. Nej-röst för Bjarne Halds yrkande. 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2018-04-17 § 45-återremiss 
Socialdemokraternas och centerpartiets förslag till 
arvodesreglemente 

Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Politiska partier 
. Löner 
. Kommunstyrelsens kansli 
 

Kf § 77, forts. 
 
Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Lena Karlssons 
ändringsyrkande. Omröstningsresultatet biläggs protokollet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvodesreglemente för mandatperioden 2019-22 antas. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Gudrun Vikberg (c), Kristina Lundberg (c), Bo Lundmark (c), Ann-Karin 
Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart Wigenstam (c) och Sven-Olov 
Granlund (c) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2018-04-17 § 45-återremiss 
Socialdemokraternas och centerpartiets förslag till 
arvodesreglemente 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 77 

 
 
 
 

 
 
 
 

Reglemente 
 
 

Arvoden och övriga ersättningar 
till förtroendevalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Reglemente 2018-06-18 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 274/2017 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(6) 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 77 

 
Allmänna bestämmelser 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) samt 
för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutar. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument. 
 
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid 
sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna med arvode, förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning. Vilka ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i 
god tid före kallelsens utskick meddelas kommunkansliet. 

 
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår. 
 
För deltagande i kurser, konferenser etc. krävs alltid godkännande från nämndens ordförande 
om arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå. 
 
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i 
Arvidsjaurs kommun: 
 
 kommunalråd 
 kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som 

tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande 
 ledamöter i kommunrevisionen 
 ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt 

förtroendevalda 
 
Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden. 
 
Till ordförande (förutom kommunstyrelsens ordförande) utgår sammanträdesarvode enligt 
bestämmelserna i arvodesreglementet för deltagande i egen nämnd och utskott, samt för 
ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar och liknande som tillsatts av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 
 
Tolkning av reglementet 
Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium, 
Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m., 
som inte tydligt regleras i reglementet. 
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1. Årsarvoden 
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga. 
Årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet 
Årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, exempelvis vid 
sjukskrivning, längre utbildningar och liknande. 
Årsarvode övergår till ersättare eller någon annan utsedd förtroendevald vid ordinarie 
årsarvoderads frånvaro efter beslut av fullmäktiges presidium. 
 

2. Arvoden 
Arvoden vid tjänstgöring utgörs av timarvode, halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för 
justering av protokoll. 
 

Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning: 
 

Heldagsarvode  900 kr 
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 450 kr 
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet *) 115 kr 
Justering av protokoll per sammanträde 120 kr 
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 300 kr 
 
 

3. Heldagsarvode 
 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen 

 Socialnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnd 

 Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd 

 Valförrättare i vallokal under valdagen *) 

 Fastställda tjänstgöringsdagar för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
ordförande (dock max 45 dagar per år) 

 Borgerliga begravningsförrättare 

 Borgerliga vigselförrättare 
 

4. Halvdagsarvode 
 Samtliga utskott 

 Mål- och demokratiberedning 

 Stämmoombud kommunala bolag, valda av kommunfullmäktige 

 Extra insatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan 
- Gäller Kf, Ks, Sn, Bun, Mbhn, samtliga utskott samt Mål- och demokratiberedningen 

 Utbildningar, kurser och konferenser o likn. 
 

Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode. 
 
 
*) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. 
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5. Timarvode 
Timarvode utgår för förrättning som inte nämns under p 3 och p 4. Totalt timarvode för (1) 
dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. Utöver detta ersätts styrkt 
förlorad arbetsinkomst: 
 

 Valnämnden 

 Valförrättare under annan tid än valdagen 

 Information, utbildning och överläggningar inom kommunstyrelsen och nämndernas 
verksamhetsområde. För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande 
fall program för utbildning**) 

 Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd 

 Kommitté / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande 

 Timarvode för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och 
pensionärer *) 

 Sammanträde för kommunens revisorer 
 
*)Arvodeskostnaden för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer 
belastar respektive nämnd med undantag av vald ordförande där arvodet belastar kommunfullmäktige. 
 
**)För deltagande i kurser, konferenser etc. kräva alltid godkännande från nämndens ordförande om arvode och 
förlorad arbetsinkomst ska ingå. 
 
6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad arbetsinkomst har rätt till 
ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg 
från arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan. 

Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas 
skriftligt till kommunstyrelsens kansli. 

För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje förrättning intyga sina förluster 
/ kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som 
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen 
blev känd för den enskilde.  
 
Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det 
påverkar möjligheterna att arbeta sitt skift före eller efter förrättningen. 
 
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från förrättning samt genomförande 
av detsamma såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges sammanträden där 
förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag. 
Egna företagare, i fall där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade 
arbetsinkomsten, får ersättningen baserad på sjukpenninggrundande inkomst. 
 
7. Ersättning för förlorad semesterförmån 
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin 
namnteckning intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad 
semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträdet eller 
motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
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8. Ersättning för förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in 
styrkta uppgifter på förlorad arbetsinkomst med anledning av förtroendeuppdraget. 
Uppgifterna ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före. 
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år 
från pensionstillfället. 
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF). 
 
9. Reseersättning och resekostnader 
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.  
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter. 
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång. 
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten 
 
10. Kostförmån 
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i 
samband med politiskt uppdrag. Definition av fri måltid framgår av kommunens 
resereglemente. 
 
 
11. Trygghetsförsäkring 
Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som 
uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, det vill säga 
skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.  

Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet. 
 
12. Övriga merkostnader 
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt 
sjuk kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i 
den kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande. 
 
13. Förändrade majoritetsförhållanden, omval etc. 
Förändras den politiska majoriteten under pågående mandatperiod, genom beslut i 
kommunfullmäktige, upphör årsarvode enligt dessa bestämmelser att utgå. 
 
14. Ikraftträdande 
Reglementet gäller från och med 2019-01-01. 
 
15. Översyn av reglementet 
Reglementet ska i god tid ses över före varje ny mandatperiod. 
 
__________ 
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Årsarvode för ordföranden 
 

* Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd. 

* Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan 
kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag, eller annan sammankomst föranledd 
av uppdraget, ex. deltagande i sammankomst med landsting, kommunförbund etc. 

* Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Under 
kommunalrådets semester träder kommunstyrelsens vice ordförande in i kommunalrådets 
ställe. 

* Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe under längre tid, ska arvodets storlek 
beslutas av presidiet för aktuell period. 

 
 
Övriga årsarvoden 
 

Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.  
Arvodet betalas ut månadsvis: 
 
Årsarvode *)  
                                                                                                                   kr per månad  
 
Kommunfullmäktiges ordförande 5125 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 2562 

Kommunstyrelsens ordförande 58 100 

Kommunstyrelsens vice ordförande 2562 

Socialnämndens ordförande 5205 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande  5205 

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande  2562 

Valnämndens ordförande – valår  1500 

Revisorer – ordförande  2562 

Revisorer – övriga  750 

Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott 750 
Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan 
uppbär årsarvode i samma nämnd / styrelse. 
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Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade 
förtroendevalda  
 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 
annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt 

 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad 

 Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 

 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat 

 Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden 
informerad. 

 Konferenser med till nämnden knutna tjänstemän och förtroendemän i frågor beträffande 
nämndens verksamhet. 

 Representation inom kommunen. 

 
 
Arvode till borgerliga vigselförrättare 
 
1. Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode. 

2. Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av 
resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg. 

3. Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom 
Arvidsjaurs kommun. 

 
 
Arvode till borgerliga begravningsförrättare 
 
1. Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode. 

2.  Förrättarna har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader enligt 
kommunens regler, mot uppvisande av intyg. 

3. Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom 
Arvidsjaurs kommun 

 
 
_________ 
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Taxa för tillsyns- och 
tillståndsverksamhet enligt 
lag om skydd mot olyckor, 
LSO, och lag om 
brandfarliga och explosiva 
varor, LBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Räddningstjänsten 
. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
. Ledningsgrupp 
 
 

Kf § 78 Dnr 00007/2018 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-03-02 § 12 taxa för räddningstjänstens 
tillsynsverksamhet enligt LSO/LBE. 
 
Frågan om dessa taxor behandlades i arbetsutskottet 2018-01-16 efter att 
några av Norrbottens räddningstjänster tagit fram ett gemensamt taxeförslag 
för hela länet. Förslaget var framräknat efter de kostnader man ansåg att 
kommunerna hade för sin brandförebyggande verksamhet.  
 
De nya taxorna hade inneburit avsevärda kostnadsökningar för de flesta 
verksamheter och återremitterades därför till räddningstjänsten. I det 
beslutet bestämdes också att det nya förslag på taxor som räddningstjänsten 
skulle ta fram, skulle innehålla en succesiv ökning under fem år, för att efter 
fem år landa på taxor i nivå med det återremitterade förslaget. 
 
Sedan det gemensamma taxeförslaget var upp i Arvidsjaurs kommun har det 
varit upp i flera andra kommuner, bl.a. Arjeplog och Haparanda. Reaktionen 
i de andra kommunerna har blivit densamma som i Arvidsjaur, dvs. att 
ökningen och kostnaderna för verksamheterna skulle bli alltför stora. 
 
Frågan om gemensamma taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 
har därför bordlagts i räddningstjänsternas samverkansgrupp. Om frågan tas 
upp igen kommer det i så fall sannolikt att vara ett ordentligt omarbetat 
förslag. 
 
Det förslag till nya taxor i Arvidsjaur som nu presenteras innehåller ingen 
succesiv ökning eftersom det är högst osäkert om det kommer vara möjligt 
att åstadkomma en gemensam taxa för alla kommuner i Norrbotten. Frågan 
om framtida taxehöjningar bör tills vidare hanteras på samma sätt som 
övriga kommunala taxor och avgifter. Nödvändigheten av en länsgemensam 
taxa har också ifrågasatts eftersom kommunerna ändå har olika taxor för 
barnomsorg, sophämtning, hemtjänst och så vidare.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE fastställs. 

2. Taxorna gäller från och med 2018-07-01. 

3. Kommunfullmäktige beslut 2016-03-02 § 12 upphör att gälla i och med 
den nya taxan ikraftträdande. 

 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 137 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse t.f. räddningschef Lars-Erik Sundqvist 
Förslag till reviderade taxor 

Utdragsbestyrkande 
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1. Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE. 

Tillsynerna är inte momsbelagda 
Beräkning av taxor för tillsyner på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO 2:3 
eller är tillståndspliktiga enligt LBE. Tillsynerna debiteras med grundavgift och löpande timkostnad. 
Vardagar 07.00 – 17.00 är kostnaden 980 kr/tim och 1 274 kr/tim för övrig tid. 
Påbörjad timme räknas som hel timme. 
Faktorerna 11.1 – 11.5 multipliceras med aktuell timkostnad 

  Faktor 

11.1 Grundavgift tillsyn LSO eller LBE 
Bokning av besök, avisering. 0,25 
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 0,75 
Färdtid, tur och retur. 0,5 
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,0 

2,5 

11.2 Grundavgift, samordnad tillsyn både LSO och LBE på samma objekt 
Bokning av besök, avisering. 0,25 
Förberedelser. Granskning ritningar, tillsynsunderlag, övriga dokument. 1,0 
Färdtid, tur och retur. 0,5 
Dokumentation, upprättande av tjänsteanteckning och föreläggande. 1,5 

3,25 

11.3 Grundavgift vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig 
redogörelse enligt LSO 2:3 och övriga tillsyner. 

1,5 

11.4 Tillsyn LSO eller LBE. Grundavgift 
samt löpande 
timkostnad 

11.5 Uppföljning genom besök. Grundavgift x 
0,5, samt 
löpande 
timkostnad 

11.6 Tillsyn föranledd av anmälan eller misstanke om missförhållande som inte 
föranleder skriftlig anmärkning. 

Ingen kostnad 

11.7 Särskild tillsyn vid tillfälliga tillställningar typ tältmöten, cirkus eller tivoli. Ingen kostnad 

11.8 Om uppföljning kan ske genom telefon-, mailkontakt eller åtgärdskvitto ingår 
detta i grundavgiften 

Ingen kostnad 

11.9 Tillsyn enligt LSO 2:4 Ingen kostnad 
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2. Tillstånd LBE 
 

Avgifter för tillståndshandläggning av brandfarlig och explosiv vara, LBE. 

Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 27 och 36 §§ lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Inledande bestämmelse 

1 §  Avgift enligt denna taxa erläggs för: 
- kommunens prövning av ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga eller 

explosiva varor. 
 

Avgiftsskyldig 

2 §  Avgiftsskyldig är: 
- den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, och 
- den som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor. 

 
Avgiftens storlek 

3 §  Avgiften beräknas genom att ärendets handläggningstid enligt 4 § multipliceras med 
timkostnad enligt 5 § 

 
Handläggningstid 

4 §  Handläggningstid i samband med tillståndsprövning anges i tabell A i denna föreskrift. 
 

Timkostnad 

5 §  Timkostnaden för varje timme påbörjad av handläggare är 730 kr för år 2018 och 
prisjusteras enligt KPI. 

 
Intervall för tillståndsprövning 

6 §  Intervall för tillståndsprövning beslutas av räddningstjänsten på bedömningsgrunder som 
redovisas i appendix 1. 

 
Nedsättning av avgift 

7 §  Om det finns särskilda skäl, får Räddningschefen i det enskilda fallet, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned avgiften. 

 
Dröjsmålsränta 

8 §  Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 
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Appendix 1 – Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider  

Tillståndshandläggning 
Beräkningsprincipen för handläggningstid i samband med tillståndsprövning återges i tabell A och 
består av en grundläggande handläggningstid baserad på beräknad faktisk nedlagd tid för prövning, 
förberedelser, administrativ hantering och restid. Beräkningen grundar sig på att handläggningstiden 
ökar med den tillståndssökande anläggningens komplexitet. Bedömningsgrunder för klassificering av 
omfattning (låg/ normal/hög /mycket hög) redovisas på nästa sida. 
 
Tabell A - Grundprinciper för beräkning av handläggningstid vid 
tillståndshandläggning 

Handläggningstid 
Brandfarlig/ 
explosiv vara 
låg omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara 
normal 
omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv 
vara hög 
omfattning 

Brandfarlig/ 
explosiv vara
mycket hög 
omfattning 

Moment 

Administrativ 
hantering 

2 2,5 3 3 

Diarieföra, skicka 
påminnelse att tillstånd 
upphör, tillstånds-
dokumentering, 
fakturering 

Prövning 1,5 3,5 6,5 12 
Kontroll att sökt hantering 
överensstämmer med 
gällande bestämmelser. 

Avsyningsbesök 1,5 2 2,5 3 
Förberedelse, restid, 
platsbesök 

Rörlig 
handläggningstid 

Platsbesök utöver avsyning beräknas med restid 0,75 timme och besökstid per påbörjad 
halvtimme på plats.  
Begäran om kompletterande handling på grund av att bristfälliga ansökningshandlingar 
inlämnats beräknas med 1 timme handläggningstid. 

EXEMPEL 

Butiksförsäljn. 
av max 250 L 
Aspen i han-
delsförpackn. 

Försäljning & 
förvaring av max 
10 kg 
ammunition. 

Bensinstation 
med enbart 
korttankning. 
Max 45.000 L. 

Fyrverkeriför-
säljning på 
sportaffär 

Större 
bensinsta-
tioner med 
flera pumpar 
och kassa-
betalning. 

Sprängämnen 
vid 
vägbyggen. 

Tillverkning av 
brandfarliga 
eller explosiva 
produkter. 

 

Summa 
handläggningstid 
(exklusive ev. rörlig 
handläggningstid) 

5 8 12 18  

Förlängning av 
gällande tillstånd ½*handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering, prövning och 
avsyningsbesök 

Mindre komplettering 
av gällande tillstånd ⅓* handläggningstid nytt tillstånd 

Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Övertagande av 
befintligt tillstånd 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och viss 
prövning 

Godkännande av 
föreståndare (om det 
inte behandlats i 
samband med 
ordinarie tillstånds-
handläggning) 

1 1 1 1 

Omfattar diarieföring och 
prövning av förestån-
darens kompetens och 
lämplighet 

Avslag av 
tillståndsansökan 

2 2 2 2 
Omfattar administrativ 
hantering och prövning 
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Bedömningsgrunder för klassificering av omfattning 

Vara Hanteringsform 

Brandfarlig gas 
(liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller 
utomhus 

0-60 Låg Låg Låg 
60-500 Normal Låg Låg 
500-1000 Hög Normal Normal 
1000-4000 Mycket hög Hög Normal 
4000-10 000 Mycket hög Mycket hög Hög 
Mer än 10 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 1-2 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller 
utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-1000 Normal Normal Låg 

1000-3000 Hög Normal Låg 

3000-12 000 Mycket hög Hög Normal 

12 000-50 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 50 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandfarlig vätska 
klass 3 (liter) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller 
utomhus 

0-500 Låg Låg Låg 

500-3000 Normal Låg Låg 

3000-12 000 Hög Normal Låg 

12 000- 50 000 Mycket hög Hög Normal 

50 000-100 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 100 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Brandreaktiv vara 
(liter eller kilogram) 

I A-byggnad* I B-byggnad** I C-byggnad*** eller 
utomhus 

0-30 Normal Låg Låg 

30-200 Normal Normal Låg 

200-1000 Hög Normal Normal 

1000-10 000 Mycket hög Hög Hög 

10 000-25 000 Mycket hög Mycket hög Hög 

Mer än 25 000 Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Definitioner av A-, B- respektive C-byggnad ges i SÄIFS 1998:7 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.1, 1.2 
och 1.5 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ 
Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
Förvaring+ 
Överföring 

Förvärv+  
Handel+ 
Förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-10 Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
10-60 Låg Normal Normal Normal Normal Normal 
60-500 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
500-10 000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 
Mer än 10 000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 

Explosiv vara 
riskgrupp 1.3, 1.4 
och 1.6 (kg 
nettovikt ) 

Förvärv + 
Överföring 

Förvärv 
+ 
Handel 

Förvärv  + 
Förvaring 

Förvärv + 
förvaring+ 
överföring 

Förvärv + 
handel+ 
förvaring 

Förvärv+ 
Handel+ 
Förvaring+ 
Överföring 

0-25 kg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
25-100 Låg Låg Låg Normal Normal Normal 
100-200 Låg Normal Normal Hög Hög Hög 
200-500 Normal Normal Normal Hög Hög Hög 
500-1000 Normal Normal Hög Hög Hög Hög 
Mer än 1000 Normal Normal Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 
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* A-byggnad 
Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning 
att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.   

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, 
utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande. 

 

** B-byggnad 
Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande 
hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 
Anm. Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, 

pumphus, bensinstation, färghandel, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande. 
 

*** C-byggnad 
Byggnad där människor vanligen inte vistas. 

Hit hör friliggande magasin, container, förråd o.d., ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan 
dörr och fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad. 
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Appendix 1 - Bedömningsgrunder för beslut om tillståndstider 

Anläggningstyp Tillståndstid 

Anläggningar med cisterner 

Tillståndstiden likställs med kontrollintervallet för cisternen, vilket i regel är 3, 6 
eller 12 år. 
Ex: Bensinstationer 

12 år 
(6 år/3 år) 

Anläggningar i övrigt - generellt 

Viss omsättning på nyckelpersoner kan förväntas. 
Ex. Skolor, butiker, restauranger, industrier, cisterner utan krav på 
återkommande kontroll.  

6 år 

Anläggningar i övrigt 

God ordning på brandskyddet. Stor kontinuitet på verksamheten. Små 
förändringar över tid. 
Ex Industrier, cisterner utan krav på återkommande kontroll. 

12 år 

Anläggningar i övrigt 

Dålig kontinuitet på verksamheten. Täta ägarbyten. Bristfälliga rutiner. 
Ex. Restauranger 

3 år 

Utdömda cisterner 

I de fall det finns cisterner som inte uppfyller ställda krav bör tillståndstiden 
begränsas till max 2 år med villkor att cisternen behöver åtgärdas annars 
kommer inte tillståndet att förnyas. (Allmänt råd 1997:9 kap. 7.4.2-7.4.3) 

2 år 

Pyrotekniska Artiklar – förstagångssökande 

Verksamhet som kan förväntas ha dålig kontinuitet. 
Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 

1 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Ex. Försäljningsställe för fyrverkerier. 
3 år 

Pyrotekniska Artiklar – förlängning av giltigt tillstånd 

Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förstagångssökande 

Förvaring, hantering etc. 
3 år 

Explosiv vara Övrig hantering – förlängning av giltigt tillstånd 

Förvaring, hantering etc. Verksamhet som uppvisar god kontinuitet. 
5 år 

 
Tillståndshandläggaren bör eftersträva 12 år i de fall det inte förväntas att verksam-heten byter 
ägare etc. 6 år bör tillämpas för de fall då det förväntas att verksamheten kommer att byta 
nyckelpersoner. Om tillståndet bedöms som tveksamt eller om det bedöms att det kommer bli 
mycket täta ägarbyten kan man tillämpa 1 eller 3 års tillståndstid. 

 
__________ 
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omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialkontoret 
. Handläggare inom omsorgen 

Kf § 79 Dnr 00162/2018 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-10-31 158 taxor och avgifter inom 
omsorgen för äldre och funktionshindrade. 
 
Dokumentet har reviderats enligt följande; 
 

Särskilt boende år 2018 
Medboende i vård- och omsorgsboende kan ansöka om kost till samma 
kostnad och med samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård- 
och omsorgsboende. Biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. Som 
medboende kan man då äta alla måltider på boendet precis som den man bor 
tillsammans med. 
 
Ordinärt boende år 2018 - Frukostabonnemang 
Frukostabonnemang, gäller frukost alla dagar i veckan. Frukostabonnemang 
biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. 
 

Reducering av frukostabonnemang vid frånvaro. Kostnaden för enstaka 
portioner har höjts efter beslut i fullmäktige 2018-04-17 § 39. I måltiden 
som levereras hem till brukaren ingår inte bröd, smör och dryck – det har 
därmed strukits. 
 
Matabonnemang till brukare inom AFF, både LSS och SoL 
Många brukare inom AFF äter regelbundet och större delen av månaden på 
Spiskroken. Att kostnaden för lunch/middag har höjts innebär en rejäl 
fördyring som kan medför att brukare slutar äta där pga. ekonomiska skäl. 
 

Socialnämndens har 2018-05-21 § 39 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och funktionshindrade 

antas. 

2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

3. Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

4. Taxan börjar gälla från och med 2018-07-01. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31 § 158 upphör att gälla. 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2018-05-21 §  
Förslag till taxa 

Utdragsbestyrkande 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Bestämmelserna om avgifter inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade innebär i korthet att: 
 
 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal 

hälso- och sjukvård, dagvård etc. 

 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift 
utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett 
minimibelopp (5 136 kr/månad för ensamboende år 2018) samt boendekostnad. Om den 
enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via 
hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 

 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 2 044 kr år 
2018 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i vilken 
boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare med 
låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader eller 
ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av 
socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som 
gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002) 
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Begreppsförklaringar 
 
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 
 
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) samt 
förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende) 
 
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring 
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som 
används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor. 
 
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan 
avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är ingen 
garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal. 
 
Minimibelopp år 2018 = 45 500 kr /12 x 1,3546 = 5 136 kr per månad för ensamboende. 
 
* Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla 

måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och 
husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt 
läkemedel. 

 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2018 till högst 45 500 kr /12 x 0,5392 = 2 044 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som 
inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 
 
Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående som 
beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 
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Sammanfattning 
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. 
Beräkning av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
 t e x i särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka 
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än  
2 044 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2018. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför 
att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-
/vårdavgift får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar avgiftens 
storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes inkomster, 
bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 6 (18) 
 

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 79 

 
Beräkning av förbehållsbelopp 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2018 
 

 Äldre personer Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 136 kr  5 650 kr 
Makar: 4 340 kr  4 774 kr 
 
10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad är 
den som har nettoinkomster under eller har 5 136 kr/4 340 kr i månaden. Inkomsterna måste vara 
högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 

Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller lägre 
nivå. 
 

Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella personliga 
behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Kommunen skall 
då höja nivån på minimibeloppet. 
 
Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 

Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
 Fördyrad kost 
 Kostnader för god man 
 Familje- och arbetssituation 
 Kostnader till följd av funktionshinder 
 
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den enskilde 
inte har kostnaden. 
 

Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor, 

papper, hygienartiklar) 
 
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet skall 
den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av boendekostnad i 
egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs 
med schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 
 
Exempel 1 
Bruttoinkomst 18 000 kronor  
Skatt 5 400 kronor  
   
Nettoinkomst 12 600 kronor  
Bostadstillägg          0 kronor  
Summa inkomster  + 12 600 kronor 
   

Minimibelopp    5 136 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat 1x7      548 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 500 kronor  
Summa förbehållsbelopp  -  10 184 kronor 
   

Avgiftsutrymme totalt  + 2 416 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt 
har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 2 044 kronor per månad år 2018. 
Brukarens avgiftsutrymme är på 2 416 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften. 

 
Exempel 2 
Bruttoinkomst 12 400 kronor  
Skatt   3 720 kronor  
   
Nettoinkomst   8 680 kronor  
Bostadstillägg      970 kronor  
Summa inkomster  +  9 650 kronor 
   
Minimibelopp    5 136 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat      548 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 250 kronor  
Summa förbehållsbelopp  -   9 934 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  - 284 kronor 
 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt 
har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 2 044 kronor. Avdrag görs med 2 044 
kronor eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på 
-284 kronor och därför har han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2018). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 
 
Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad per månad för äldre är 2 000 kr per person 
och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel) år 2018. 
 
2018 
Middag 40 %    = 800 kr per person/månad 
Lunch 30 %   = 600 kr per person/månad 
Frukost 20 %   = 400 kr per person/månad 
Mellanmål 10 %  = 200 kr per person/månad 
Totalt    =2 000 kr per person/månad 
 
Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader 
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja 
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets referensvärde för 
livsmedelskostnader för äldre, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad kommunen tar 
ut (max 3 370 kr/mån år 2018) minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader 
(max 2 000 kr/mån år 2018). Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2018 
gällande leverans av färdiglagad mat till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig. 
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Särskilt boende år 2018 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 370 kr/månad 
   Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
   (3 370 – 2 000 = 1 370 = merkostnad ) 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp som 
konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnaden för äldre. För år 2018 blir det en höjning 
med 165 kr per månad och person. (2 000 kr – 1 835 kr = 165 kr.) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för sin 
mat på boende minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad för äldre dvs. för år 
2018 blir det 3 370 kr – 2 000 kr = 1 370 kr per månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1 370 kr per månad/person år 2018. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från första 
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad 
delat med 30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande dagar 
under månaden. 
 
Även medboende i vård- och omsorgsboende kan även ansöka om kost till samma kostnad och med 
samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård- och omsorgsboende. 
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Ordinärt boende år 2018 
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang – 7 dagars 
 
Två huvudmål (2 x 7) varje dag, total matkostnad 2 359 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader   959 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål (1 x 7) varje dag, total matkostnad 1 348 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad   548 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang – 5 dagars 
 
Ett huvudmål (1x 5) alla vardagar mån - fre, total matkostnad 987 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp 401 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Frukostabonnemang – 7 dagars 
 
Frukost alla vardagar mån - sön, total matkostnad 674 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp   274 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt 
abonnemang i fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 

Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 674 kr/mån (30 dag) 

 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive abonnemang. 
Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1 370 kr/mån år 2018. 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 11 (18) 
 

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 79 

 
Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från första 
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt följande år 
2018: 

- matabonnemang 2x7 = 39 kronor eller 79 kronor per dag 
- matabonnemang 1x7 = 45 kronor 
- matabonnemang 1x5 = 45 kronor 
- frukostabonnemang = 22 kronor 

 
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen 
räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2018 är 3 
370 kr/mån och baseras på Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnaden för äldre.  
 
Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner = 94  kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare 
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig 
omvårdnad.  
 
Matpriser restaurang 
Kommunkök  94 kr/ portion 
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Avgifter för makar 
 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten 
dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av omsorgstagarens 
avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49). 
 
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den 
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och 
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild person. 
Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget. 
 
Avgifter för hemtjänst 
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 
1.  Serviceinsatser 
 Städning och tvätt 
 Inköp, post- och 

bankärenden 
 Matlagning 

/matdistribution 
 

2.  Personlig 
omvårdnad 

 Hjälp med att äta, 
dricka, på- och 
avklädning 

 Förflyttning, bryta 
isolering, känna 
trygghet 

3.  Ledsagning 
 

4.  Avlösning av 
anhöriga 

 Avgiften för 
hemtjänst bygger 
på biståndsbeslut 

 

 
Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2018, per månad 
 

Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antaltimmar/vecka  

0,0001 
 

1,1500 
 

2,0700 
 

3,9100 
 

5,7500 
Avgift max % av prisbas-
beloppet delat med 12 

 
18 % 

 
27 % 

 
36 % 

 
45 % 

 
53,92 % 

2018 års prisnivå 683 kr 1 024 kr 1 365 kr 1 706 kr 2 044 kr 
 
Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. 
 
 
 

Avgiften är max 2 044 kr/mån i 2018 års nivå (45 500/12 x 0,5392 = 2 044 kr). Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2018 = 395 kronor (beräkning utifrån 
nyckeltal i LOV-utredningen 2010). 
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Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
 

Dagligvaruinköp: Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Tillredning av måltider:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Trygghetslarm: 220 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2018. 
  
 260 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 2018. 
 
 Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med  

5 kronor. 
 

Ledsagning:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Dagverksamhet: Kostnad för mat och fika. 
 

Korttidsboende/ Avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:  = 68 kr/dygn samt kostnad för mat 112 kr/dygn år 2018.  
 
 

Medboende i Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 
vård- och omsorgsboende: gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till larm. taxa 

som årligen räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2015 
som bas.  
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

 

Närståendestöd:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Transport av avlidna  920 kronor år 2018, taxa som årligen 
från särskilda boenden: räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006 som bas. 

Beloppet avrundas till jämna fem kronor.   
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Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och 
särskilda boenden 
 
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i följd 
reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande heldag. 
 
Vårdavgifter vid särskilt boende 
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir 
därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2018 års nivå är 2 044 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 
 Service- och omvårdnadsavgift 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
2 044 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes 
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut. 
 
Hyra på Länsmansgården utgår idag med 5 302 kr/månad. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de två 
som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 

 
Vårdavgift vid korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats 
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast halv hyra, 
för närvarande 2651 kr per månad år 2018. Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem 
AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
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Minskning av minimibelopp 2018 
 
I särskilt boende och korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats minskas 
minimumbeloppet med det som kommunen står för eller ingår i hyran. Det gäller för även för 
medboende i vård- och omsorgsboende.  
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften: 
 

Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
 
Totalt 360 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 
 
Ökning av minimibelopp 2018 
 
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2018 till 1 370 kr per person 
och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets referensvärde för 
livsmedelskostnad för äldre.  
 
Avgifter inom hemsjukvården  
 
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt 
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan som 
regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 
 
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 
 
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i 
kommunens beslutade avgift för omvårdnad. 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 16 (18) 
 

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 79 

 
Ändring av avgiftsbeslut 
 
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex. 
ändrade inkomstförhållanden 
 Ändrat beslut om bostadstillägg  
 Ändrade familjeförhållanden 
 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 
 
Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift inlämnas 
och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan  
 
Rätt för den enskilde att överklaga 
Individuellt beslut om: 
 Avgiftens storlek 
 Avgiftsändring 
 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp 

 
Avgift enligt ordinarie taxa  
 
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till 
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom respektive 
omsorgsnivå. 
 
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 
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Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS) 
 
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21. 
 

”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan 
ersättning. Lag (2004:826). 
 

19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller 
hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel 
aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av 
motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut 
enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens 
självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga 
behov. Lag (2002:199). 
 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är 
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. 
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 
 

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för 
insatser enligt denna lag.” 

 

Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar 
 

Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och skollov. 
Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 
 

Hyra  1700 kr/mån  
Kost  1500 kr/mån 
 
Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning 
 

Avgift för kost – vuxna 100 kr/dygn 
Avgift för kost – barn 75 kr/dygn 
 
Matabonnemang 
 

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 

Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 674 kr/mån (30 dag) 
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Avgift för boendestöd enligt SoL 
 

Inkomst 
Klass 

Inkomst  
 

Avgift kr/mån 

1 0-88 000 174 
2 88 001-105 000 245 
3 105 001-120 000 419 
4 120 001-140 000 522 
5 140 001-165 000 624 
6 165 001-195 000 706 
7 195 001- 849 

 
__________ 
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Förslag till VA-Policy och VA-plan för Arvidsjaurs kommun har upprättats. 
 
Syftet med en VA-plan är att uppnå en långsiktig och hållbar VA-
försörjning för hela kommunen. Med en VA-plan blir det dagliga VA-
arbetet enklare att planera, prioritera, budgetera då bilden kring VA-frågorna 
är heltäckande. Ett annat syfte är att nå målsättningen i EU:s vattendirektiv 
om god status i kommunens naturliga vatten. Vattenmyndigheten  beslutar 
om ett åtgärdsprogram för att nå detta och åtgärd 7 i åtgärdsprogrammet 
säger att kommuner ska utveckla VA-planer för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas.  
 
VA-planarbetet utförs i tre steg. Det första steget består av att ta fram en 
VA-översikt som beskriver nuläge och vilka behov som föreligger inom 
kommunen. Utifrån en behovsanalys inom VA-översikten har sedan en 
VA-policy tagits fram. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer 
för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. I det tredje steget 
utarbetas den kommunala VA-planen utifrån VA-översikten och VA-
policyn. VA-planen är kommunens handlingsplan. 
 
En revidering av VA-policyn och VA-planen sker vart fjärde år i samband 
med ny mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. VA-policy och VA-plan för Arvidsjaurs kommun antas. 
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INLEDNING 
En långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning (VA-försörjning) som innebär god tillgång till bra dricksvatten 
och en säker hantering av spill- och dagvatten med hänsyn till både hälsa och miljö är en förutsättning för att 
möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling i Arvidsjaur kommun.  
VA-policyn är en del i kommunens arbete med strategisk VA-planering för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-
försörjning och utgör delsteg 2 i VA-planeringsprocessen. VA-policyn fastställer övergripande ställningstaganden 
för planeringen av vatten och avlopp med syftet att vara ett styrande och vägledande dokument för VA-
försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. 
Beslut som fattas inom Arvidsjaur kommun ska grundas på de ställningstaganden som VA-policyn omfattar. 
Nästa steg, del 3 i VA-planeringen är att utifrån ställningstagandena i denna policy samt med VA-översikten som 
underlag ta fram en VA-plan.  

1 STÄLLNINGSTAGANDE FÖR VA-PLANERINGEN 

1.1 ÖVERGRIPANDE 

 Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv såsom hälsa, 
miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. 

 VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. 
 VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten 

följs. 
 I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan ska VA-planen 

vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
 Samverkan och nätverksbyggande med grannkommuner inom gemensamma avrinningsområden bör 

förstärkas inom VA-frågor såsom vattenplanering, vattenförvaltning, miljöskydd och säkerhet. 

1.2 VA-FÖRSÖRJNING INOM KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE 

1.2.1 Verksamhetsområde 

 Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och 
dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande uppdateras. 

1.2.2 Dricksvatten 

 Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till viktiga vattenresurser och vid konkurrens med 
andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att bibehålla god vattenkvalitet 
väga mycket tungt. 

 Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenförsörjning alternativt nödvattenförsörjning 
via mobil tank i enlighet med Livsmedelsverkets råd. 

 Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet genom att tillse 
att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga kommunala vattentäkter och 
reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden är uppdaterade och reviderade. 

 Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda kvantitets- 
och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen. 

 För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en 
krisberedskapsplan utarbetas. 

 Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av 
dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm.  

 Huvudmannen ska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga.  
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1.2.3 Spillvatten 

 Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är 
otillräcklig. 

 Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar för 
spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m. 

 Huvudmannen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i 
spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar och 
driftsproblemen vid avloppsreningsverken. 

 Kommunens framtida slamhantering behöver utredas.  

1.2.4 Ledningsnät 

 För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på 
ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs. längden på ledningar som förnyats i förhållande till 
ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år. 

 I områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att separera 
dag- och dränvatten från spillvattenledningar. 

 Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och dräneringsvatten i 
spillvattenledningar. 

 Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av dricksvatten till 
kommunens abonnenter. 

 Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen ska 
övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. Avvägningar kan behöva 
göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av ett mer detaljerat underlag för olika 
delområden.  

 Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att identifiera 
riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera potentiell påverkan på 
samhällsviktiga verksamheter. 

 I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas. 
 Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt användas nära 

källan för rening och fördröjning av dagvatten.  

2 VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE 
 Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad bebyggelse enligt 

LAV 6§. 
 Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av kommunens 

verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän anläggning att ansluta till 
samt att kapaciteten i befintlig anläggning tillåter anslutning. 

3 DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 
 Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet. 
 Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i planeringsprocessen. 
 Ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen ska vara tydlig inom kommunen och i dagvattenstrategin 

ska det definieras vem som ansvarar för vad i olika skeden, t.ex. planering, projektering, utförande och 
drift.  
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4 I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD  
 Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske med berörda 

fastighetsägare. 

5 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 
 Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla tydlig och 

lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av enskilda anläggningar. 
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6 ORDLISTA 

Allmän va-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 
rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster (LAV).  

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns i lagen om 
allmänna vattentjänster.  

Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband med 
nederbörd och höga flöden.  

Dagvatten ytavrinnande regn-, spol-och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark 
via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk. 

Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.  

Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som inte är eller 
ingår i en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter 
tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  

Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och ansvarar för en 
allmän VA-anläggning. 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att fördröja och 
minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det allmänna VA-systemet 
eller recipienten. 

Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie 
ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie ledningsnätet. 
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning. 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, 
serviceanläggningar och dylikt).  

Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och inläckage belastar 
spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 

VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledande och rening av spillvatten samt 
dagvattenhantering  

VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av allmän VA-
försörjning.  

Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.  
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1 INLEDNING 
Arvidsjaur kommuns strategiska VA-plan är en del i kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning vilket innebär god tillgång till bra dricksvatten och en säker 
hantering av spill- och dagvatten. Detta med hänsyn till både hälsa och miljö både inom och utanför 
rådande verksamhetsområde för allmänt VA.  
 
Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar och tydliggöra den långsiktiga planeringen av 
kommunens vatten- och avloppsförsörjning genom att ange nödvändiga åtgärder inom VA-
försörjningen, prioriteringsordning samt tidplan och ansvarig enhet för respektive åtgärd. Åtgärderna 
i VA-planen har tagits fram utifrån kunskapsunderlaget i VA-översikten och de strategiska 
ställningstagandena i VA-policyn. 
 
Framtagandet av VA-plan för Arvidsjaur kommun följer den manual som Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) tagit fram under 2013-2014 (Manualen Kommunal VA-planering, HaV).  
 

1.1 ARBETSPROCESS 
Arbetet med att ta fram en kommunövergripande VA-plan initierades av tjänstemän vid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetet påbörjades under slutet av 2016. Förslagen till VA-
översikt, VA-policy och VA-plan har tagits fram av ÅF Infrastructure AB. 
 
En arbetsgrupp initierades i Arvidsjaur kommun med tjänstemän från enheterna för Vatten och 
avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park samt Miljö och Bygg. Arbetsgruppen har tagit fram 
underlag till VA-översikten, deltagit i utformandet av förslag till strategiska riktlinjer och 
prioriteringar i VA-policyn, åtgärder och konsekvenser i VA-planen samt sakgranskat innehållet. 
 
Första steget i arbetsprocessen var att ta fram en VA-översikt. VA-översikten omfattar hela 
kommunens VA-försörjning och beskriver på en översiktlig nivå nuläget och status på befintlig 
kommunal VA-anläggning. VA-översikten har sedan fungerat som ett underlag i det fortsatta arbetet 
med att arbeta fram en VA-policy och en VA-plan. VA-policyn visar på kommunens viljeinriktning och 
förhållningssätt i frågeställningar som kommunen fortsatt behöver arbeta med. I det tredje steget 
utarbetas den kommunala VA-planen utifrån VA-översikten och VA-policyn. VA-planen är 
kommunens handlingsplan där arbetet konkretiseras genom att åtgärder preciseras, ansvaret för 
genomförandet av åtgärder tydliggörs och genomförandet av åtgärder tidsätts. Konsekvenserna av 
VA-planens genomförande beskrivs ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv 
Figur 1 visar arbetsprocessen för den kommunövergripande VA-planeringen. 

 
Figur 1. Arbetsprocess för VA-planering i Arvidsjaur kommun. 

  

VA-översikt VA-policy VA-plan Genomförande och 
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1.2 IMPLEMENTERING OCH FORTSATT ARBETE MED VA-PLANERING 
Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och genomförande av åtgärderna är 
viktigt att driva vidare. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor kopplat till kommunens VA-
försörjning genom att två gånger årligen träffas i vattengruppen som är en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp bestående av representanter från Vatten och avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park 
samt Miljö och Bygg för utvärdering och uppföljning av åtgärderna i VA-planen. 
Samhällsbyggnadschefen är sammankallande för arbetsgruppen. Vart fjärde år, i samband med ny 
mandatperiod, sker en revidering av VA-policyn och VA-planen och de uppdaterade dokumenten 
antas på nytt av kommunfullmäktige. Revideringen av VA-planen behöver samordnas med 
översiktsplanen för Arvidsjaur kommun. VA-översikten revideras löpande. De åtgärder som 
presenteras i VA-planen ska ligga till grund för årliga verksamhetsplaner för de olika berörda 
enheterna inom kommunens organisation. För att möjliggöra genomförandet av åtgärderna behöver 
dessa årligen föras in i respektive enhets budgetprocess. Ett förslag till övergripande modell för 
fortsatt VA-planering ges nedan (Figur 2). 
 

 
 

Figur 2. Strategi för fortsatt VA-planering och revidering av VA-plan. 

Genom att åtgärderna i VA-planen implementeras i verksamhetsplaner och budget införlivas dem i 
kommunens operativa arbete och VA-planen förhindras att bli en skrivbordsprodukt. Det är först när 
de faktiska åtgärderna genomförts som miljönyttan uppstår. Det är därför vanskligt att utvärdera 
Arvidsjaurs kommuns miljöarbete utifrån VA-planen utan det görs snarare efter hur åtgärderna i 
planen genomförs. 

1.3 LÄSANVISNINGAR 
VA-planen består av ett inledande kapitel (kapitel 1) som beskriver bakgrund, arbetsprocessen och 
implementering och fortsatt arbetet med VA-planering. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 utgörs av själva VA-
planen med fem huvudsakliga delplaner för:  
 

 Den allmänna VA-anläggningen 
 VA-försörjning utanför den allmänna VA-anläggningen 
 Dagvatten och dräneringsvatten 
 I väntan på utbyggnad av allmän VA-försörjning  
 Enskild VA-försörjning  

I varje delkapitel är åtgärderna direkt kopplade till ställningstagandena framtagna i VA-policyn. 
  

VA-plan 2018

•Framtagande av VA-
översikt, VA-policy och 
VA-plan

•VA-policy och VA-plan 
antas i 
kommunfullmäktige

•Implementera åtgärder i 
VA-planen i 
verksamhetsplaner och 
budget

VA-plan 2022 

•Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen

•Löpande revidering av 
VA-översikt

•Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning av ny 
mandatperiod

•Revideringen samordnas 
med 
översiktsplaneringen

VA-plan 2026

•Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen

•Löpande revidering av 
VA-översikt

•Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning av ny 
mandatperiod

•Revideringen samordnas 
med 
översiktsplaneringen
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Kapitel 8 omfattar en konsekvensbeskrivning med ekonomiska, miljömässiga respektive sociala 
konsekvenser. 
Kapitel 9 omfattar en ord- och begreppslista som förklarar och definierar de mest väsentliga 
begreppen i dokumentet.  
 
Bilaga 1 redovisar åtgärder i VA-planen för att nå VA-policyns ställningstagande, prioritetsordning 
bland åtgärder samt ansvarig enhet och tidplan för åtgärden. 
 
Läs även den VA-översikt och VA-policy som tagits fram inom projektet och som ligger till grund för  
VA-planen. 

2 ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-PLANERINGEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv 

såsom hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. 
 VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i 

kommunen. 
 VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet 

för vatten följs. 
 I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan 

ska VA-planen vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

 Samverkan och nätverksbyggande med grannkommuner inom gemensamma 
avrinningsområden bör förstärkas inom VA-frågor såsom vattenplanering, vattenförvaltning, 
miljöskydd och säkerhet. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 En långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering ska ske löpande och VA-planen ska 

revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod. 
 VA-planen ska antas av kommunfullmäktige. 

3 DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN 

3.1 VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- 

och dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande 
uppdateras. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 VA-enheten definierar och kommunfullmäktige beslutar om separata verksamhetsområden 

för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.  
 VA-enheten tar fram rutiner för hur arbetet med löpande uppdateringar ska ske. 
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3.2 DRICKSVATTEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till viktiga vattenresurser och vid 

konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att 
bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt. 

 Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenförsörjning alternativt 
nödvattenförsörjning via mobil tank i enlighet med Livsmedelsverkets råd. 

 Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet 
genom att tillse att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga 
kommunala vattentäkter och reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden 
är uppdaterade och reviderade. 

 Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda 
kvantitets- och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen. 

 För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en 
krisberedskapsplan utarbetas. 

 Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av 
dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm.  

 Huvudmannen ska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 Vid översiktsplanering och arbete med detaljplaner så ska avvägningar göras mellan olika 

intressen i anslutning till viktiga vattenresurser.  
 Utreda behov av reservvattenförsörjning inom Arvidsjaur kommun. 
 Revidera nuvarande vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för samtliga kommunala 

vattentäkter och reservvattentäkter. 
 Utarbeta en krisberedskapsplan för att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen 

och inarbeta åtgärder i verksamhetsplaneringen. 
 Informera alla berörda om krisberedskapsplanen. 
 Krisberedskapsplanen uppdateras årligen. 
 Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan för allmänna dricksvattenanläggningar.  
 Göra en översyn av samtliga vattenverk utifrån behov av kompletterat skalskydd. 

3.3 SPILLVATTEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där 

reningsgraden är otillräcklig. 
 Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar 

för spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m. 
 Huvudmannen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i 

spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar 
och driftsproblemen vid avloppsreningsverken. 

 Kommunens framtida slamhantering behöver utredas.  
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Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 De avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är otillräcklig behöver utredas med 

avseende på reinvesteringsbehov för en förbättrad reningsgrad. 
 Utarbeta en förnyelse- och underhållsplan för allmänna spillvattenanläggningar. 
 Utfärda krav på fastighetsägare att åtgärda felaktigt anslutna ledningar. 
 Utarbeta en slamhanteringsplan. 

3.4 LEDNINGSNÄT 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på 

ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs. längden på ledningar som förnyats i 
förhållande till ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år. 

 I områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att 
separera dag- och dränvatten från spillvattenledningar. 

 Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och 
dräneringsvatten i spillvattenledningar. 

 Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av 
dricksvatten till kommunens abonnenter. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 Utarbeta en strategisk förnyelseplan för det allmänna ledningsnätet för att öka åtgärdstakten 

samt prioritera åtgärder. Utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, separation av 
kombinerade ledningar, etc. sker enligt förnyelseplanen.  

 Utarbeta rutiner för kontinuerligt arbete med filmning av spillvattenledningar som underlag 
till åtgärdsplaner. 

 Upprätta rutiner för registrering av driftstörningar i det digitala ledningskartverket. 
 Utarbeta en hydraulisk ledningsnätsmodell för dricksvattennätet som ett hjälpmedel vid 

underhåll samt förnyelse och nyanläggning av dricksvattenledningsnätet.  
 Utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder för distributionssystemet för 

dricksvatten. 
 Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom redundans (dubblering av ledningar) på 

prioriterade ledningar såsom huvudledningar för större områden. 
 Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom att upprätta ett ventilbytesprogram för 

att slippa stänga av stora kundgrupper från vattenleverans i samband med ombyggnation 
eller reparation. 
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4 VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR DEN ALLMÄNNA VA-
ANLÄGGNINGEN 

 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad 

bebyggelse enligt LAV 6§. 
 Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av 

kommunens verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän 
anläggning att ansluta till samt att kapaciteten i befintlig anläggning tillåter anslutning. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 Möjligheterna för att revidera VA-taxan ska utredas med mål att ge högre ekonomisk 

täckningsgrad än dagens VA-taxa, inför eventuella framtida anslutningar av nya områden till 
den allmänna VA-anläggningen. 

 Vid anläggande av nya vattentäkter ska en analys göras av möjligheter att ansluta fler 
abonnenter till verksamhetsområdet. 

 Rutiner behöver utarbetas för att framgent bevaka bebyggelseutvecklingen i potentiella 
utvecklingsområden på landsbygden i strandnära lägen, s.k. LIS-områden. 

5 DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet. 
 Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen. 
 Ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen ska vara tydlig inom kommunen och i 

dagvattenstrategin ska det definieras vem som ansvarar för vad i olika skeden, t.ex. 
planering, projektering, utförande och drift. 

 Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen 
ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. 
Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av 
ett mer detaljerat underlag för olika delområden.  

 Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att 
identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera 
potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter. 

 I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas. 
 Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt 

användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten.  

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 För att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering behöver en 

dagvattenplan/dagvattenstrategi för Arvidsjaur kommun utarbetas. 
 En snöhanteringsstrategi ska tas fram där bland annat lämpliga upplag för snö med olika 

föroreningsgrad kan utpekas. 
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6 I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD  
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske 

med berörda fastighetsägare. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 Huvudmannen ska i samband med en beslutad VA-utbyggnad, i avvaktan på planerade 

åtgärder tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om den planerade VA-
utbyggnaden.  

 Kommunen ska vid en framtida VA-utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda anläggningar i 
väntan på långsiktiga åtgärder. 

7 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
 Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla 

tydlig och lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av 
enskilda anläggningar. 

 
Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
 Informera huvudmän om behovet av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för större 

enskilda vattentäkter. 
 För icke-kommunala vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är 

mer än 10 m3/dag behöver kommunens tillsynsverksamhet säkerställa att erforderligt skydd 
anordnas. 

 Vid framtagande av årlig verksamhetsplan ska det ingå en inventerings- och åtgärdsplan för 
enskilda avlopp. Målet är att inventera enligt vattenmyndighetens rekommenderade 
åtgärdstakt på 5 %. 

 Inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag ska ske årligen. 
Sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen 
bör prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och där funktionen inte är tillfredsställande behöver 
krav ställas utifrån gällande lagstiftning. 

8 KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE 
Konsekvensanalysen för genomförandet av Arvidsjaur kommuns VA-plan utgår från en förenklad 
metodik där alternativet att Arvidsjaur kommun inte utarbetar en VA-plan, dvs. ett nollalternativ 
jämförs med alternativet att en VA-plan tas fram som ett underlag för planering, prioritering och ett 
effektivt åtgärdsarbete och sedan genomförs. Förväntade effekter av de båda alternativen med 
avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser diskuteras i konsekvensanalysen. 
Konsekvensanalysen är översiktlig eftersom detaljerad information om exempelvis 
utredningskostnader, VA-investeringar och kostnader för VA-utbyggnad inte har undersökts utförligt. 
Syftet med analysen är att ge en samlad bild av den föreslagna VA-planens effekter. 
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8.1 REDOVISNING AV OLIKA ALTERNATIV 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planeringen av Arvidsjaur kommuns VA-verksamhet fortsätter som 
tidigare vilket medför en avsaknad av övergripande långsiktighet i VA-planeringsarbetet för den 
allmänna VA-anläggningen. Nollalternativet medför även risker för att kommunen inte får en 
heltäckande planering, dvs att planeringen inte täcker hela kommunen, både inom och utanför 
nuvarande VA-verksamhetsområde. Vidare kommer det att saknas ett tydligt underlag för 
kommunens långsiktiga planering och därmed även prioriteringar av åtgärder som ger ett effektivt 
åtgärdsarbete. Det är dock värt att poängtera att nollalternativet inte är synonymt med att göra 
ingenting. Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med genomförande av planerat underhåll, 
förnyelse och förbättringar samt drift av befintliga VA-anläggningar. Trots pågående arbete så skulle 
en övergripande plan med prioriteringar för arbetet saknas. 

Genomförande av VA-planen 

Alternativet innebär att den framarbetade VA-planen med dess åtgärder genomförs enligt 
planeringen. VA-planen är ett verktyg för att lyfta nuvarande och framtida problem och utmaningar, 
och fungerar som ett underlag för kommunens budgetarbete och inom verksamhetsplanering för att 
visa var, när och i vilken ordning som den allmänna VA-anläggningen ska underhållas, förnyas eller 
byggas ut. Den ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i 
områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. Genomförandet av VA-planen lägger även 
en grund för samsyn mellan kommunens berörda enheter vilket tydliggör ansvar och roller i VA-
planeringen.  
 
Under kommande rubriker beskrivs ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av 
alternativet ”genomförande av VA-planen” samt ett kapitel med resonemang om konsekvenser för 
”nollalternativet”. 

8.2 EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Genomförande av denna VA-plan bedöms ur ett vidare perspektiv kunna bidra till en 
positiv ekonomisk utveckling för Arvidsjaur kommun. VA-planen syftar till att arbeta förebyggande 
och minska negativ påverkan på miljö och medborgarnas hälsa vilket ofta är mer kostnadseffektivt 
jämfört med att ta konsekvenserna av problem som redan har inträffat. 
De ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av åtgärderna i VA-planen påverkar främst VA-
kollektivet, dvs. de kommuninvånare som idag är anslutna till de kommunala VA-anläggningarna och 
de invånare som har enskilt VA, dvs de som inte är anslutna till kommunalt VA. 

Konsekvenser för fastighetsägare anslutna till allmän anläggning 

Genomförandet av åtgärderna i VA-planen kommer att innebära ökade kostnader för VA-
huvudmannen. Behovsutredningar, framtagande av rutinbeskrivningar och olika planer såsom 
krisberedskapsplaner och förnyelse-och underhållsplan för allmänna dricksvattenanläggningar 
medför kostnader i form av ökade utredningsresurser. Antingen i form av att VA-organisationen 
behöver förstärkas eller ett ökat behov av framtida konsulttjänster. Som en följd av framarbetade 
planer kommer dessutom kostnader för att genomföra fysiska åtgärder enligt planera att öka, t.ex. 
utbyte av ledningar, ledningsinfodringar och separation av kombinerade ledningar. Utöver detta ska 
det utarbetas ett digitalt ledningskartverk och en hydraulisk ledningsnätsmodell som hjälpmedel för 
VA-huvudmannen vid underhåll och förnyelse av dricksvattenledningsnätet vilket även kommer att 
kräva ökade resurser. 
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VA-huvudmannen har dock enligt lagen om allmänna vattentjänster rätt att via VA-taxan finansiera 
de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva de allmänna VA-anläggningarna. 
 
I dagsläget finns det inte någon plan för VA-utbyggnad och dagens VA-taxa för anslutning är låg i 
jämförelse med övriga kommuner i landet . Inför framtida eventuella anslutningar av nya områden 
till den allmänna anläggningen, behöver möjligheterna för att revidera VA-taxan utredas, med mål 
att ge högre ekonomisk täckningsgrad än dagens VA-taxa. 

Konsekvenser för fastighetsägare med enskilt avlopp 

Enheten för Miljö och Bygg har under flera år inventerat enskilda avloppsanläggningar. Slutsatsen av 
hittills genomförda inventeringar är att statusen på enskilda avlopp i Arvidsjaurs kommun är relativt 
låg. Av det totala antalet enskilda avloppsanläggningar är statusen för 75 procent av anläggningarna 
mer eller mindre okänd men baserat på genomsnittlig status för de inventerade anläggningarna och 
nationella erfarenheter så är en grov bedömning att mer än 50 procent av de enskilda 
avloppsanläggningarna inte uppfyller kraven och behöver åtgärdas. Fastighetsägare med enskilt 
avlopp där VA-utbyggnad inte planeras inom närmsta framtiden kommer i många fall behöva 
investera i förbättrade avloppsanläggningar efter tillsyn och föreläggande av Miljö- och Byggenheten. 
Kostnader för att anlägga ett nytt enskilt avlopp har stora variabler men investeringar mellan 50 000 
till 100 000 kronor kan vara aktuella. Valet av system samt markförutsättningar påverkar det 
slutgiltiga priset för den nya enskilda avloppsanläggningen. Denna kostnad avser enskild 
avloppsanläggning baserad konventionella passiva system, som t.ex. infiltrationsanläggning eller 
markbädd. Minireningsverk innebär högre investerings- och driftkostnader, här krävs även 
serviceavtal. Värt att påpeka är att reinvestering i enskilda avloppsanläggningar krävs när 
anläggningen nått sin livslängd, vilket kan jämföras med anläggningsavgift för allmän VA-anslutning 
som är en engångskostnad för fastighetsägaren.  

8.3 SOCIALA KONSEKVENSER 
I översiktsplanen för Arvidsjaur kommun beskrivs de nya kommunövergripande målen varav ett av 
målen är ”engagerade och nöjda medborgare” samt att kommunens önskade läge beskrivs som ”en 
attraktiv tillväxtkommun”. Framtagandet av en kommunövergripande VA-plan underlättar för 
kommuninvånarna att ta del av kommunens planering både på kort och lång sikt som skapar 
förtroende och trygghet vilket vidare bidrar till nöjda medborgare. En VA-plan skapar även en 
trygghet hos kommunens tjänstemän på berörda enheter. 
 
En av Arvidsjaur kommuns tillgångar är närheten till vacker, orörd natur och strandnära lägen som i 
sin tur ger möjlighet till attraktiva boendemiljöer som är viktigt för en positiv befolkningsutveckling. 
Enligt prognoser för befolkningsutvecklingen i Arvidsjaur kommun så förväntas befolkningsantalet 
bibehållas under de närmsta åren men från år 2020 så förväntas en minskning av befolkningen. Ett 
välfungerade VA-system är en av grundbultarna för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer samt 
en positiv tillväxt och befolkningsutveckling. Som en del i att vända den förväntade negativa 
befolkningsutvecklingen så är det viktigt att kommunen har en väl utarbetad VA-plan med strategier 
för VA-försörjningen. 
 
Kostnaderna kan bli betydande för den enskilde fastighetsägaren i de fall tillsynen kräver ett 
föreläggande om förbättrad avloppsanläggning vilket kan skapa stor oro för den enskilde individen 
när det gäller finansieringen av avloppsanläggningen. Samma sak gäller för en eventuell 
anslutningsavgift till allmän VA-försörjning. 
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VA-planen föreslår åtgärder i form av att ta fram strategier och planer för hanteringen av dagvatten 
och snö. Med en dagvattenstrategi som förespråkar en fysisk planering som använder olika öppna 
dagvattenlösningar i staden kan dagvattnet bli en resurs där man uppnår en fördröjning och 
behandling av dagvattnet samtidigt som en mängd mervärden skapas. I detta sammanhang är 
gestaltningen och den lokala anpassningen av dagvattenlösningen viktig. Exempel på positiva värden 
som kan skapas då öppna dagvattenanläggningar integreras i den urbana miljön är tekniska, 
estetiska, biologiska, ekologiska och rekreativa. I och med att dessa värden bidrar till att skapa en 
attraktiv livsmiljö så ger det även positiva sociala konsekvenser. Med hjälp av en plan för 
snöhanteringen skapas även möjligheter till positiva sociala konsekvenser under vinterhalvåret. 
Genom att t.ex. implementera en snöhanteringsstrategi där snön delas in i kategorier som mer eller 
mindre förorenad utifrån vart snön faller och påverkande föroreningskällor såsom 
halkbekämpningsmedel, kan snö som kategoriseras som ren användas i sociala syften istället för att 
transporteras till en snödeponi. 

8.4 MILJÖMÄSSIGA KONSEKVENSER 
En långsiktig hållbar VA-försörjning är en förutsättning för att skapa en hållbar närmiljö och en god 
vattenkvalitet för kommunens invånare. Förbättrade VA-lösningar, både allmänna och enskilda 
kommer medföra ett minskat näringsläckage till kust, sjöar och vattendrag. Vidare bidrar förbättrade 
VA-lösningar till att uppfylla satta miljökvalitetsnormer (MKN). 
 
I praktiken kan det konkret handla om minskade lokala utsläpp av näringsämnen med minskad lokal 
övergödning och igenväxning av vikar, sjöar och öar samt bättre badvattenkvalitet. Förbättrade VA-
anläggningar kan även bidra till minskad risk för olägenhet såsom lukt men framför allt minskad risk 
för förorenade dricksvattenbrunnar och dricksvattentäkter. Framtagande av strategi/plan för 
hantering av dagvatten och snö kommer inte enbart att skapa positiva värden i form av minskade 
näringsbelastningar som följd av dagvattenrening utan bidrar även med biologiska och ekologiska 
värden till följd av öppna lösningar. 
 
En implementering av VA-planen ska bidra till uppfyllande av följande nationella miljömål: Giftfri 
miljö, Grundvatten av god vattenkvalitet, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och Myllrande våtmarker. 
 
Inom ramen för VA-planeringen kommer arbete ske för att begränsa klimatförändringarnas effekter, 
genom att anpassa samhällsplaneringen och hantering av VA till ett förändrat klimat. Ett ändrat 
klimat tros leda till ökad nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperaturer. Andra exempel på 
effekter är ökade risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Det innebär att planering för 
markytan liksom anpassning av VA-system inklusive dagvatten är mycket viktigt för att minimera 
skadorna vid en översvämning. 
 

8.5 KONSEKVENSER AV ”NOLLALTERNATIVET” 
Nollalternativet innebär en avsaknad en långsiktig planering för VA och en avsaknad av en samlad syn 
runt frågorna utifrån ett miljö- och hälsobehov samt utifrån kommunens utvecklingsmöjligheter. 
Nollalternativet kan vidare innebära en risk för mindre samarbete och långsammare utvecklat 
samarbete mellan enheterna i kommunens gemensamma miljö- och planfrågor, i jämförelse med 
implementering av VA-planen, som förutsätter ett nära samarbete. 
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Om inte de enskilda avloppsanläggningarna åtgärdas där stora behov finns, försvåras möjligheten att 
uppnå en god status för vattenförekomsterna med ett fortsatt näringsläckage till dessa.  Ett ökat 
näringsläckage påverkar områden för friluftsliv och rekreation vilket medför att dessa blir mindre 
attraktiva. Att inte följa Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade åtgärdstakt på 5%, vilket 
innebär inventering av ca 40-50 enskilda avlopp årligen, skulle innebära en uppdämd tillsynsskuld. 
 
Nollalternativet innebär inte att kostnader för miljö- och klimatarbetet uteblir. Utan förebyggande 
planering kan väntade klimatförändringar medföra stora och överraskande konsekvenser för 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. En avsaknad av långsiktig plan för hur 
klimateffekter kan förebyggas och hur åtgärderna ska finansieras kan medföra svårigheter att 
anpassa VA-taxan. Akuta kostnader till följd av klimatförändringar kan inträffa och i framtiden, 
kanske i värsta fall viten i fall där miljökvalitetsnormer inte uppnås. Detta påverkar inte bara berörda 
enheter på kommunen utan även den enskilde medborgaren. 
 

9 ORDLISTA 
Allmän va-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger 
eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 
enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).  
Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns 
i lagen om allmänna vattentjänster.  
Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband 
med nederbörd och höga flöden.  
Dagvatten ytavrinnande regn-, spol-och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på 
genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk. 
Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.  
Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 
som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  
Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och 
ansvarar för en allmän VA-anläggning. 
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att 
fördröja och minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det 
allmänna VA-systemet eller recipienten. 
Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det 
ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en 
liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. 
Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie 
ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie 
dricksvattenförsörjning. 
Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, serviceanläggningar och dylikt).  
Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och 
inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 
VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledande och rening av spillvatten 
samt dagvattenhantering  
VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av 
allmän VA-försörjning.  
Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller 
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.  
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10 BILAGOR 

BILAGA 1 
Bilaga 1. Åtgärder i VA-planen för att uppnå fastställda ställningstaganden i VA-policyn. 

Övergripande åtgärder inom VA-planering 
Allmänt Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidplan 

 En långsiktig och förvaltningsövergripande 
VA-planering ska ske löpande. Hög Vattengruppen Löpande 

 VA-planen ska revideras vid behov eller 
vid varje ny mandatperiod. Hög Vattengruppen Vid behov eller 

vart fjärde år 
 VA-planen ska antas av 

kommunfullmäktige. Hög KF Vart fjärde år 

 
Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning Ansvarig Tidsperiod 

 VA-enheten definierar separata 
verksamhetsområden för dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattentjänster.  

Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

 Kommunfullmäktige beslutar om separata 
verksamhetsområden för dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattentjänster.  

Hög KF Vid behov 

 VA-enheten tar fram rutiner för hur 
arbetet med löpande uppdateringar ska 
ske. 

Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

Dricksvatten Vid översiktsplanering och arbete med 
detaljplaner så ska avvägningar göras 
mellan olika intressen i anslutning till 
viktiga vattenresurser.  

Hög Plan och mark Löpande 

 Utreda behov av reservvattenförsörjning 
inom Arvidsjaur kommun.  Hög VA-enheten Påbörjat. Klart 

senast 2020 

 Revidera nuvarande 
vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter för samtliga 
kommunala vattentäkter och 
reservvattentäkter.  

Medel VA-enheten 
Påbörjat.  

Minst 2 st per år 
ska färdigställas. 

 Utarbeta en krisberedskapsplan för att 
säkerställa den allmänna 
dricksvattenförsörjningen och inarbeta 
åtgärder i verksamhetsplaneringen.  

Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 
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Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen. forts 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning Ansvarig Tidsperiod 

 Informera alla berörda om 
krisberedskapsplanen. Medel VA-enheten Påbörjas senast 

2020 
 Krisberedskapsplanen uppdateras årligen. Medel VA-enheten Påbörjas senast 

2020 
 Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan 

för allmänna dricksvattenanläggningar. Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

 Göra en översyn av samtliga vattenverk 
utifrån behov av kompletterat skalskydd. Medel VA-enheten Påbörjas senast 

2019 
Spillvatten De avloppsreningsanläggningar där 

reningsgraden är otillräcklig behöver 
utredas med avseende på 
reinvesteringsbehov för en förbättrad 
reningsgrad. 

Hög VA-enheten Påbörjat. 
Löpande arbete. 

 Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan 
för allmänna spillvattenanläggningar. Medel VA-enheten Påbörjas senast 

2020 
 Utfärda krav på fastighetsägare att 

åtgärda felaktigt anslutna ledningar. Låg VA-enheten Påbörjas senast 
2021 

 Utarbeta en slamhanteringsplan. Låg VA-enheten Påbörjas senast 
2021 

Ledningsnät Utarbeta en strategisk förnyelseplan för 
det allmänna ledningsnätet för att öka 
åtgärdstakten samt prioritera åtgärder. 
Utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, 
separation av kombinerade ledningar, etc. 
sker enligt förnyelseplanen.  

Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

 Utarbeta rutiner för kontinuerligt arbete 
med filmning av spillvattenledningar som 
underlag till åtgärdsplaner. 

Låg VA-enheten 
Påbörjas senast 

2021 

 Upprätta rutiner för registrering av 
driftstörningar i det digitala 
ledningskartverket 

Medel VA-enheten Påbörjas senast 
2020 

 Utarbeta en hydraulisk ledningsnäts-
modell för dricksvattennätet som ett 
hjälpmedel vid underhåll samt förnyelse 
och nyanläggning av dricksvatten-
ledningsnätet.  

Medel VA-enheten Påbörjas senast 
2020 
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Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen. forts 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning Ansvarig Tidsperiod 

 Utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys 
med förslag till åtgärder för 
distributionssystemet för dricksvatten. 

Medel VA-enheten Påbörjas senast 
2020 

 Leveranssäkerheten av dricksvatten ska 
ökas genom redundans (dubblering av 
ledningar) på prioriterade ledningar såsom 
huvudledningar för större områden. 

Hög VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

 Leveranssäkerheten av dricksvatten ska 
ökas genom att upprätta ett 
ventilbytesprogram för att slippa stänga 
av stora kundgrupper från vattenleverans i 
samband med ombyggnation eller 
reparation. 

Medel VA-enheten Påbörjas senast 
2020 

 
Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen 
 Åtgärd Prioriterings-

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

 VA-taxan ska revideras så att ekonomiskt 
utrymme finns för att ansluta nya 
områden till den allmänna VA-
anläggningen. 

Medel VA-enheten Påbörjas senast 
2019 

 Vid anläggande av nya vattentäkter ska en 
analys göras av möjligheter att ansluta 
fler abonnenter till verksamhetsområdet. 

Låg VA-enheten Löpande 

 Rutiner behöver utarbetas för att 
framgent bevaka bebyggelseutvecklingen 
i potentiella utvecklingsområden på 
landsbygden i strandnära lägen, s.k. LIS-
områden. 

Låg Vattengruppen Påbörjas senast 
2021 

 
Åtgärder för dagvatten och dräneringsvatten 
 Åtgärd Prioriterings-

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

 För att säkerställa en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering behöver en 
dagvattenplan/dagvattenstrategi för 
Arvidsjaur kommun utarbetas. 

Hög Vattengruppen Påbörjas senast 
2019 

 En snöhanteringsstrategi ska tas fram där 
bland annat lämpliga upplag för snö med 
olika föroreningsgrad kan utpekas. 

Medel Vattengruppen Påbörjas senast 
2020 
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Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen – i väntan på VA-utbyggnad 
 Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

 Huvudmannen ska vid en framtida VA-
utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda 
anläggningar i väntan på långsiktiga 
åtgärder. 

Låg VA-enheten Vid behov 

 Kommunen ska vid en framtida VA-
utbyggnad ta fram lättillgänglig 
information om bestämmelser för 
utformning och anordning av enskilda 
anläggningar. 

Låg Miljö och 
Bygg Vid behov 

 
Åtgärder för enskild VA-försörjning 
 Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

 Informera huvudmän om behovet av 
vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter. 

Medel Miljö och 
Bygg 

Påbörjas senast 
2021 

 För icke-kommunala vattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer eller där 
vattenuttaget är mer än 10 m3/dag 
behöver kommunens tillsynsverksamhet 
säkerställa att erforderligt skydd 
anordnas. 

Medel Miljö och 
Bygg Löpande 

 Vid framtagande av årlig verksamhetsplan 
ska det ingå en inventerings- och 
åtgärdsplan för enskilda avlopp. Havs- och 
vattenmyndighetens rekommenderade 
åtgärdstakt på 5% ska eftersträvas. 

Hög Miljö och 
Bygg Årligen 

 Inventeringar av enskilda avlopp i 
anslutning till utvalda sjöar och vattendrag 
ska ske årligen. Sjöar och vattendrag som 
inte uppnår god ytvattenstatus med 
avseende på näringsämnen bör 
prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och 
där funktionen inte är tillfredsställande 
behöver krav ställas utifrån gällande 
lagstiftning. 

Hög Miljö och 
Bygg Löpande 
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Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Revisorer 
. Samtliga personalledare 
. Upphandling 
 
 
 

Kf § 81 Dnr 00075/2018 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-10-31 § 144 inköpspolicy för Arvidsjaurs 
kommun. På uppdrag av kommunstyrelsen har inköpspolicyn setts över. 
 
Dokumentet har omarbetats i sin helhet. Namnet har ändrats till 
upphandlingspolicy som är mer relevant sett till lagstiftningen. 
En ny bilaga har lagts till – Anvisningar och bestämmelser för upphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08 § 108 att återremittera ärendet för 
förtydligande vad gäller ekologiska krav på närproducerat samt 
upphandling i så kallade ”varukorgar”. 
 
Upphandlare Sara Nordström har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Upphandlingspolicy för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 144 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 141 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse upphandlare Sara Nordström 
Ks § 108 2018-05-08 - Återremiss 
Förslag till Upphandlingspolicy 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 
Arvidsjaurs kommuns upphandlingspolicy med tillhörande bilagor utgör ett komplement till 
aktuell lagstiftning och andra styrande dokument som reglerar offentlig upphandling. 
 

Upphandlingspolicyn gäller Arvidsjaurs kommuns samtliga verksamheter och reglerar bland 
annat kommunens interna handläggning, direktupphandling samt miljömässiga och etiska 
hänsynstaganden vid upphandling. 
 
Inledning och syfte 
Upphandlingspolicyn ska säkerställa att kommunens upphandling av varor och tjänster sker 
på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. Upphandling ska ske 
med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Upphandlingspolicyn syftar till bästa 
hushållning med kommunala medel, att bidra till att resurser kan frigöras inom kommunens 
olika verksamheter samt att främja hållbar utveckling. 
 

All upphandling inom kommunen ska präglas av effektivitet och kompetens och målet är en 
långsiktigt god totalekonomi för hela kommunen. 
 

Arvidsjaurs kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora summor. Det är 
av stor betydelse för kommunens ekonomi hur upphandling hanteras. Arvidsjaurs kommun 
ska utnyttja sin storlek som köpare genom samordnad upphandling för att få bättre villkor, 
begränsa de administrativa kostnaderna och undvika merarbete. 
 

Kommunen ska verka för att små och medelstora, samt lokala företag ska kunna delta i 
upphandlingar på ett rättvist sätt, detta i syfte att underlätta och vidmakthålla en sund 
konkurrens. 
 

Den politiska inriktningen är att närproducerat går före ekologiskt. Kommunen ska verka för 
att små och medelstora, samt lokala företag ska kunna delta i upphandlingar på ett rättvist sätt, 
detta i syfte att underlätta och vidmakthålla en sund konkurrens.  
 

Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn 
fastställs av kommunstyrelsen och revideras vid behov. 
 
Intern handläggning 
För att kvalitetssäkra kommunens upphandlingar ska upphandlingsenheten alltid vara delaktig 
vid upphandling. Detta gäller dock inte vid avrop från ramavtal eller enskilda 
direktupphandlingar till lågt värde. Uppdragsgivaren/verksamheten ska alltid och i god tid 
kontakta upphandlingsenheten beträffande innehåll i och planering av upphandling. 
 

Oavsett belopp ska kommunens upphandlingar alltid genomföras affärsmässigt och med 
utnyttjande av befintlig konkurrens. Ställda krav ska vara behovsstyrda beträffande omfattning 
och kvalitet och beakta såväl miljökrav som etiska och sociala hänsyn. 
 

Leverantörskontakter inför och under en upphandling samt under avtalstiden eller i övrigt ska 
ske på ett affärsetiskt och förtroendeskapande sätt. Kommunens handläggare ska uppträda med 
hög personlig integritet så att inblandade personers objektivitet och trovärdighet aldrig kan 
ifrågasättas. 
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Intern handläggning, forts. 
Kommunen ska verka för att små och medelstora, samt lokala företag ska kunna delta i 
upphandlingar på ett rättvist sätt, detta i syfte att underlätta och vidmakthålla en sund 
konkurrens. 
 

Kommunens krav på leverantörer ska vara proportionerliga i förhållande till 
upphandlingens omfattning. Ställda krav ska vara möjliga att följa upp. 
Anbudsprövning och anbudsutvärdering ska ske under objektivitet och likabehandling 
samt utan ovidkommande hänsyn. 
 
Samordning 
Upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för att kommunens (kommunkoncernens) 
upphandlingar samordnas så att kommunens storlek och styrka som köpare tillvaratas. 
Möjligheten till samordning av upphandlingar med andra kommuner, landsting eller stat ska 
alltid beaktas. 
 
Upphandlingsenheten ansvarar för att ramavtal tecknas för frekventa varor och tjänster som 
köps årligen. Upphandlingsenheten ansvarar för att kommunens ramavtal finns tillgängliga i 
aktuell avtalsdatabas. 
 
Utbildning 
Upphandlingsenheten ansvarar för att informera och utbilda förvaltningarna inom 
upphandlingsområdet. 
 
Miljöhänsyn 
Kommunens upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Miljökrav vid upphandling ska alltid ställas utifrån ett helhetsperspektiv så att 
kraven blir proportionerliga samt att maximal miljönytta för satsade kommunala medel erhålls. 
Miljöstyrningsrådets kriterier ska vara vägledande vid upphandling. Vid upphandling ska även 
krav ställas på att entreprenörer, leverantörer och deras underleverantörer i alla led följer 
nationell miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt att köpta varor uppfyller svensk 
miljölagstiftning. 
 
Miljökrav såväl som andra krav får inte vara diskriminerande, oproportionerliga eller på annat 
sätt strida mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
Närproducerat 
Kommunen ska beakta närproducerade livsmedel vid upphandling och ställa relevanta krav som 
dock ej får stå i strid med gällande lagstiftning. 
 
Ekologiska krav 
Kommunen ska handla ekologiskt enligt miljöpolicyn och ställa relevanta krav som dock ej får 
stå i strid med gällande lagstiftning. 
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Etiska och sociala hänsynstaganden 
Kommunen ska ställa krav på att leverantör eller underleverantör som denna anlitar inte 
diskriminerar någon på grund av kön, ålder, etnicitet, religiös åskådning, funktionsnedsättning 
eller sexuell läggning eller av sådana skäl särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande. 
 
Kommunen ska i sin upphandling ta hänsyn till FN:s Barnkonventions regler i artikel 32. I 
ramavtal ska betonas krav på att företag inte använder sig av barnarbete vid framställning av 
produkterna. 
 
Kommunen ska kräva att varor som levereras till kommunen är framställda under förhållanden 
som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner (ILO står för Internationella 
arbetsorganisationen). 
 
Arbetsrättsliga villkor 
Kommunen ska där det krävs ställa arbetsrättsliga krav om lön, semester och arbetstid i nivå 
med kollektivavtal. Detta för att säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda skäliga 
arbetsvillkor och att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning. 
 
Direktupphandling 
LOU gäller vid all offentlig upphandling oavsett belopp. Direktupphandling får ske då ramavtal 
saknas och det samlade värdet för kommunen under budgetåret inte uppgår till mer än fastställt 
värde enligt LOU. 
 
Otillåten påverkan 
Tjänstemän, politiker och andra uppdragstagare i en kommun kan när en upphandling 
genomförs utsättas för påverkan från potentiella leverantörer. Kontakten mellan leverantörer 
och kommunala företrädare är viktig och nödvändig men det är av avgörande betydelse att 
relationen är formellt korrekt. Upphandlingsenheten kontaktas vid tveksamheter. 
 
Offentlighet och sekretess 
Arvidsjaurs kommun är en upphandlande myndighet och omfattas såväl av offentlighets-
principen som av absolut sekretess vid upphandling. 
 
_____ 
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Personliga utlägg 
 
Hantering av personliga utlägg medför omfattande administration och försvårar uppföljningen 
av kommunens totala inköp. Ej godkända personliga utlägg innebär att arbetstagaren själv får stå 
för sina kostnader.  
 
Definition 
 Personliga utlägg är de utlägg för attesterade kostnader som en person gjort och som 

Arvidsjaurs kommun ska ersätta. 
 Ovanstående avser kostnader som en person har rätt att få ersättning för efter 

överenskommelse med överordnad som har rätt att fatta beslut om utlägg. Utläggen ska 
dock alltid följa lagen samt kommunens styrdokument och riktlinjer. 

 

Detta innebär: 
 

Personer som arbetar inom Arvidsjaurs kommun ska, vare sig de är arvoderade, anställda eller 
ideella, som huvudregel inte ha några merkostnader för att kunna genomföra sitt uppdrag 
och/eller arbete. För att kommunen ska ersätta en merkostnad krävs att utlägget håller sig inom 
lagen, styrdokument och riktlinjer.  
 

För ersättning av merkostnader krävs att den person som gjort utlägget haft befogenhet till det 
och att utlägget kan styrkas och därmed attesteras av överordnad chef med kvitto eller 
motsvarande. Attesterade kostnader ersätts mot ifylld blankett.  
 

OBS!      Köp ska alltid vara attesterade av chef.        Ej korrekt ifylld blankett returneras. 
 
 
Godkända och icke godkända utlägg 
 
Exempel på godkända personliga utlägg: 
 Terminalglasögon 
 Skoinlägg 
 Resekostnad ex parkering, buss, taxi 
 25-års gåva 
 
Exempel på icke godkända utlägg: 
 

Allt övrigt som exempelvis 
 Litteratur 
 Rengöringsmedel och städartiklar 
 Möbler/inredning 
 Kontorsmaterial 
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Övrigt 
 
Förbrukningsmaterial 
Kontorsmaterial, porto, städkem m.m. beställs genom utsedd och godkänd inköpare. 
Läs mer om inköpsberättigade i detta dokument. 
 
Resor 
Utlägg vid resor (p-avgift, taxi, buss m.m.) rapporteras via Personec P – Reseräkning. 
 
Blankett 
 

Originalkvitto ska bifogas.  
 

Kvittot ska innehålla: 
- Datum 
- Identifiering av säljaren 
- Identifiering - vilken typ av vara 
- Belopp 
- Momsreg.nr 
- Momsbelopp 
- På kvittot ska anges namn på köpare 
 

Vid flera kvitton summeras beloppen på samma blankett. 
 
Hantering 
Sista datum för att få ersättning för utlägg är 2 månader efter inköpsdagen.  
 
När betalas ersättningen ut? 
Ekonomiavdelningen betalar ut ersättning för inkomna utlägg den 27:e  varje månad. 
Infaller den 27:e på en helgdag görs utbetalning fredagen innan. Underlagen ska lämnas 
till ekonomiavdelningen senast 7 dagar innan månadens utbetalningsdag. 
 
__________ 
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Sammanfattning 
Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till Arvidsjaurs kommuns upphandlingspolicy 
och beskriver bland annat det aktuella regelverket, hur upphandlingsprocessen går till. 
 

Aktuellt regelverk 
Offentlig upphandling berörs av ett omfattande regelverk. 
• Lagen om offentlig upphandling, LOU 
• Offentlighets- och sekretesslagen 
• Avtalslagen 
• Förvaltningslagen 
• Konkurrenslagen 
• Medbestämmandelagen, MBL 
 

De upphandlingsmässiga principerna 
Lagen om offentlig upphandling vilar på fem grundläggande principer. Dessa är: 
• Likabehandling 
• Transparens 
• Icke diskriminering 
• Proportionalitet 
• Ömsesidigt erkännande. 
Oavsett belopp ska kommunens upphandlingar alltid genomföras på ett sådant sätt att kommunens 
agerande inte strider mot någon av principerna. 
 

Överenskommelse gällande upphandling 
Upphandling ska alltid utföras i nära samarbete och i dialog mellan förvaltningarna och 
upphandlingsenheten. Grundprincipen är att verksamheten svarar för kraven på varan/tjänsten och 
upphandlingsenheten ansvarar för den kommersiella delen. Upphandlingsenheten leder 
upphandlingsarbetet och samordnar alla kontakter. 
 

Regler vid förvaltningsövergripande upphandlingar 
När en upphandling berör flera förvaltningar beslutas och tecknas ramavtal av kommunstyrelsen 
eller av person/er som kommunstyrelsen utser. Detta bevakas av upphandlingsenheten. 
 

Regler vid upphandlingar som avser en förvaltning 
När en upphandling endast berör en förvaltning beslutas och tecknas ramavtal av berörd nämnd 
eller av person som utses av berörd nämnd. Detta bevakas av upphandlingsenheten. 
 

Ramavtal 
I första hand ska kommunens ramavtal användas vid inköp. Ramavtal finns tecknade för 
standardvaror/förbrukningsvaror och vanligt förekommande tjänster. Ramavtalsleverantörerna är 
upphandlade av kommunen och uppfyller krav på kvalitet, miljö och sortiment. Ramavtalen hittar 
man i kommunens avtalsdatabas. Ett ständigt arbete för ökad avtalstrohet pågår bland annat genom 
att försöka att minska antalet beställare. 
Ramavtalen (original) förvaras hos upphandlingsenheten som även ansvarar för att aktuell 
information finns tillgänglig. 
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Upphandlingsprocessen (Upphandlare tillsammans med beställare) 
En upphandling är en noga reglerad process. En lyckad upphandling kräver noggranna förberedelser 
och kunskap om lagar och regler både av den upphandlande myndigheten och av anbudslämnaren. 
Det är viktigt att följa de olika stegen i processen i rätt ordning så att man inte missar någon viktig 
del och därmed riskerar att agera i strid med de grundläggande principerna. 
 

Planering (Upphandlare tillsammans med beställare) 
Upphandlingar initieras av kommunen när ett behov konstaterats. Många upphandlingar gäller en 
redan tidigare upphandlad vara eller tjänst. Upphandlingsarbetet påbörjas i god tid innan avtalet 
löper ut. 
En komplicerad upphandling kan ta upp till ett år att genomföra medan mindre upphandlingar kan 
genomföras betydligt snabbare. Under planeringsfasen ska kommunen identifiera sina behov. 
 

Upphandlingsdokument (Upphandlare tillsammans med beställare) 
Vid en upphandling i konkurrens sammanställer kommunen vilka behov som finns och utifrån dessa 
behov vilka varor och tjänster som ska efterfrågas. Kravspecifikationen är en viktig del av 
upphandlingsdokumentet och ska utgå från kommunens mål med upphandlingen. 
Upphandlingsdokumentet styr upphandlingen, vilket gör det viktigt att underlaget är ordentligt 
genomarbetat. Det begränsade utrymme till förhandling som finns i de flesta typer av upphandlingar 
innebär att det ställs höga krav på att upphandlingsdokumentet är tydligt, förutsebart och att det är 
tillräckligt omfattande. I upphandlingsdokumentet anges vad leverantörerna ska lämna anbud på och 
vilka krav kommunen har på vad anbudsgivaren ska respektive bör uppfylla. 
 

Krav och utvärderingskriterier 
Ska-krav betyder att kravet är obligatoriskt. Bör-krav betyder att det är en fördel om leverantören 
har detta med i anbudet men absolut inte ett måste. Utvärderingen av anbuden sker utifrån de i 
kravspecifikationen angivna utvärderingskriterierna. I LOU anges ett antal olika upphandlingsformer 
beroende på vad som ska upphandlas och upphandlingens värde, Det förfarande som beskrivs i 
dessa vägledande råd och bestämmelser gäller generellt för alla upphandlingar. 
 

Annonsering (Upphandlare) 
När upphandlingsdokumentet med kravspecifikation är färdigställt och godkänt av upphandlare och 
beställare, offentliggörs upphandlingen genom annonsering av upphandlaren. Arvidsjaurs kommun 
annonserar alltid sina upphandlingar genom kommunens upphandlingssystem som går att nå via 
Arvidsjaurs kommuns hemsida. 
Beroende på vilken typ av upphandling som genomförs varierar anbudstiden från ca tre veckor upp 
till någon månad. Med anbudstid avses tiden från annonsering fram till att anbud ska vara inlämnat. 
Ett för sent inkommit anbud får inte prövas. 
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Sekretess (Upphandlare) 
Efter anbudstidens utgång ska anbudsöppning ske av minst två personer utsedda av kommunen. 
Anbud ska normalt öppnas senast två dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsförteckningen ska 
undertecknas av de som genomfört anbudsöppningen. Anbudsansökningar och anbud omfattas av 
så kallad absolut sekretess fram till dess att kommunen beslutat att tilldela kontrakt och detta har 
offentliggjorts. 
Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut under 
upphandlingsprocessen, inte heller uppgifter om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlaget eller 
vilka som kommit in med anbud. Det är inte heller tillåtet att ange hur många anbud som kommit in. 
 

Anbudsutvärdering (Upphandlare tillsammans med beställare) 
Efter anbudsöppning görs en preliminär utvärdering. De anbud som bedöms kunna bli aktuella för 
avtal kontrolleras. Kontrollen omfattar kvalificerande krav och om anbudsgivarna fullgjort 
skyldigheter vad gäller t.ex. skatter och avgifter. Detta sker i samarbete med Skatteverket. 
Om ett anbud inte är komplett finns det två alternativ; anbudet förkastas eller en komplettering 
begärs in. Detta val är upp till upphandlaren att göra. Begärs en komplettering så är det viktigt att 
den inte medför någon särbehandling och därmed snedvridning av konkurrensen. Om alla 
kvalificeringskrav uppfylls så går anbudet vidare för slutlig utvärdering. Detta sker utifrån vad som 
beskrivits i upphandlingsdokumentet. 
 

Tilldelningsbeslut (Upphandlare genom delegation) 
När beslutet om val av leverantör är fattat så skickas tilldelningsmeddelande ut till samtliga 
anbudsgivare via kommunens upphandlingsverktyg av upphandlare. Tilldelningsmeddelande ska ge 
tydlig information om resultatet av utvärderingen och vilken/vilka leverantörer som har antagits. 
Från det att tilldelningsbeslutet är skickat gäller normalt en tio dagars avtalsspärr. Under denna tid 
får avtal ej tecknas. En leverantör som anser att beslutet är felaktigt har de tio dagar på sig att begära 
överprövning av beslutet hos förvaltningsrätten. Från och med att tilldelningsbeslutet har skickats 
hävs upphandlingssekretessen. 
Efter avtalsspärren kan avtal ingås med antagen leverantör under förutsättning att ingen begärt 
överprövning. 
 

Uppföljning  
Under avtalstiden följer beställaren upp att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt avtalet. 
Uppföljningen innebär att de kommersiella delarna följs upp men också att kommunen verkligen får 
det som har upphandlats. 
 

Uppföljning av avtalstrohet  
Beställaren ansvarar själva för uppföljning av trohet mot gällande ramavtal. 
Kommunstyrelsen utför övergripande kontroller utifrån fastställd mål- och resursplan. 
 

Dokumenthantering  
Upphandlingsärenden kräver en speciell typ av dokumenthantering. Det är varje förvaltnings ansvar 
att tillämpa upphandlingsenhetens dokumenthanteringsplan där handlingar gällande upphandlings-
ärenden behandlas specifikt. 
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Grunder för tilldelning av kontrakt 
Förutom de obligatoriska krav som ställs i en upphandling, ska kontrakt tilldelas den eller de 
anbudsgivare som är ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån följande grunder: 
 

• Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
• Kostnad, eller 
• Pris 
 

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. När det inte är möjligt eller lämpligt att använda sig av 
lägsta pris för kontraktstilldelning kan förutom priset andra utvärderingskriterier anges. Dessa kan 
till exempel vara funktion, leveranstid, driftskostnader, miljö m.m. Utvärderingskriterierna ska alltid 
viktas. 
 
Kostnad. När man vill utvärdera varans totala kostnad över livslängden använder man metoden 
kostnad. Detta genomförs oftast med en LCC (Life Cycle Costs) eller TCO (Total Cost of 
Ownership) kalkyl. 
 
Pris. Om det är möjligt att tillräckligt exakt definiera både kvalitetskrav och andra krav på varan eller 
tjänsten så kan priset bli utslagsgivande. Denna upphandlingsmodell är enkel att förstå och 
innehåller inga bör-krav som ska utvärderas. 
 
Utvärderingsmodellen ska i förfrågningsunderlaget beskrivas på ett så tydligt sätt att en anbudsgivare 
förstår hur utvärderingen kommer att gå till. 
 

Upphandlingsformer under tröskelvärdet i LOU 
Det finns tre upphandlingsformer som kan användas när det totala upphandlingsvärdet understiger 
aktuellt tröskelvärde enligt LOU samt för upphandling av tjänster(sociala tjänster och andra särskilda 
tjänster) oavsett belopp. Dessa upphandlingsformer omfattas inte av EU-direktiv. 
 

• Förenklad upphandling 
• Urvalsupphandling 
• Direktupphandling 
 

Förenklad upphandling och urvalsupphandling 
Förenklad upphandling är den vanligaste upphandlingsformen inom kommunal verksamhet. Den 
upphandlande myndigheten begär in anbud genom att annonsera i en allmänt tillgänglig databas eller 
genom annons som möjliggör effektiv konkurrens. 
Urvalsupphandling innebär att den upphandlande myndigheten publicerar en ansökningsinbjudan 
genom en annons i en allmänt tillgänglig databas där anbudsgivarna får ansöka om att vara med. 
Upphandlande enhet väljer därefter ut ett antal anbudssökande som går vidare i processen. 
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- Anvisningar och bestämmelser för upphandling 
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Direktupphandling 
Direktupphandling får tillämpas när ramavtal saknas samt när upphandlingens värde inte överstiger 
fastställt tröskelvärde enligt LOU. Upphandlingen ska dokumenteras på lämpligt sätt, se riktlinjer vid 
direktupphandling nedan. Till exempel ska prisuppgifter från de tillfrågade leverantörerna(som ska 
vara tillräckligt många för konkurrens) arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan och finnas 
tillgängliga för internkontroll. 
När dokumentationen är klar ska det lämnas till ekonomi/upphandlaren. 
Inför all direktupphandling ska upphandlingsenheten kontaktas. 
 
Direktupphandling på grund av ”synnerliga skäl” gäller akuta ärenden där en normal 
konkurrenssituation inte kan skapas på grund av tidsbrist. Tidsbrist på grund av dålig planering eller 
annan orsak som kommunen själv kunnat råda över är inte grund för att kunna åberopa synnerliga 
skäl. 
 
Direktupphandling med hänvisning till synnerliga skäl ska ske restriktivt och i samråd med 
upphandlingsenheten. 
 
Upphandling får inte delas upp i syfte att underskrida direktupphandlingsgränsen. 
 

Riktlinjer vid direktupphandling 
När det gäller inköp upp till 10 000 SEK tillfrågas tillräckligt många leverantörer för att uppnå 
konkurrens. 
 
Om summan av inköpet är över 10 000 SEK men understiger 100 000 SEK, tillfrågas tillräckligt 
många leverantörer för att uppnå konkurrens, alternativt annonsera genom kommunens 
upphandlingssystem beroende på vad som ska upphandlas. 
Kontakta upphandlingsenheten för rådgivning. Skriftlig dokumentation krävs. 
 
Alla upphandlingar över 100 000 SEK ska annonseras genom kommunens upphandlingssystem. 
Upphandlingsenheten ska kontaktas för vägledning innan en direktupphandling påbörjas. Alla 
dokument som rör upphandlingen ska arkiveras. 
 

Upphandlingsformer över tröskelvärdet i LOU 
Projektleds och annonseras av upphandlare 
Dessa upphandlingsformer används när det totala upphandlingsvärdet överstiger aktuellt 
tröskelvärde. Det finns även möjlighet till förhandlad upphandling men då krävs särskilda skäl. 
Dessa upphandlingsformer omfattas av EU-direktiv. Upphandlingsformerna är följande: 
 

• Öppen upphandling 
• Selektiv upphandling 
• Förhandlat förfarande (med och utan föregående annonsering) 
• Konkurrenspräglad dialog 
• Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap 
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Upphandlingspolicy 
- Anvisningar och bestämmelser för upphandling 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 81 

 
 

Öppen upphandling 
Detta förfarande innebär att alla leverantörer får lämna anbud. Upphandlingen annonseras i en 
allmänt tillgänglig databas. Annonsering ska även ske i databasen Tenders Electronic Daily(TED). 
Anbudstiden är något längre än vid en förenklad upphandling. 
 

Selektivt förfarande 
Här får alla leverantörer ansöka om att få delta men endast de anbudssökande som inbjuds av den 
upphandlande myndigheten får sedan konkurrera om upphandlingen. Dessa anbudssökande måste 
klara de krav som den upphandlande myndigheten har angivit i inbjudan. Upphandlingsdokumenten 
skickas ut samtidigt till de antagna anbudssökande. 
 

Förhandlat förfarande 
Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leverantörer efter en 
anbudsinfordran ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande 
myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud. 
Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar. Detta förfarande får användas om 
den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga 
lösningar 
 

Konkurrenspräglad dialog 
Här ges den upphandlande myndigheten möjlighet att föra en dialog med utvalda leverantörer för att 
identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna tillgodoses. 
 
Konkurrenspräglad dialog ska vara en flexibel procedur för tilldelning av särskilt komplicerade 
kontrakt när ett öppet eller selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt. 
 

Innovationspartnerskap 
Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla leverantörer efter en 
anbudsinfordran ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande 
myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i 
förfarandet. 
 
En upphandlande myndighet får använda ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap 
för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentreprenad för att tillgodose behov som den upphandlande 
myndigheten bedömer inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden. 
 
_______ 
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Aktieägaravtal 
– Investeringar i 
Norrbotten AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Investeringar i Norrbotten AB 
. Nina Ask 
 

Kf § 82 Dnr 00153/2018 051 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 06-25 § 99 att gå in som delägare i 
Invest in Norrbotten. Bolaget bildades i oktober 2012 och fick formellt 
namnet Investeringar i Norrbotten AB.  
 

Kommunfullmäktige antog 2013-07-01 § 90 bl. a. aktieägaravtal mellan 
ägarna i Investeringar i Norrbotten AB. Det aktieägaravtal som reglerar 
ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i Norrbotten AB 
har löpt ut. Under våren 2018 har ett nytt avtal processats genom ägarsamråd 
och bolagstämma samt vid en kortare information på Norrbottens 
kommuners styrelse. Avtalet är resultatet av den processen. 
 

Nuvarande ägande ser ut enligt följande: 

Region Norrbotten, 84,8 %,  Luleå och Bodens kommuner, 3,4 % vardera 
 Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix 
kommuner, 1,4 % vardera. 
 

Region Norrbottens önskan med avtalet är att utöka ägandet till regionens 
alla 14 kommuner. Arvidsjaurs kommuns ägande förändras inte vid 
eventuellt nytecknande, utan det regleras genom att Region Norrbotten 
minskar sin ägarandel med motsvarande. 
 
Yrkande under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 
Avslag till tecknande av aktieägaravtal. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bjarne Halds yrkande 
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten antas. 
_____ 
 
Reservationer 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Gudrun Vikberg (c), Kristina Lundberg (c), Bo Lundmark (c), Ann-Karin 
Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart Wigenstam (c) och Lars 
Lindström (l) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 142 2018-06-05 
E-post näringslivschef David Sundström, region Norrbotten 
Förslag till aktieägaravtal 

Utdragsbestyrkande 
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Allmän 
gruppundantagsförordning 
(GBER) för kommunalt 
stöd till flygplatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arvidsjaurs Flygplats 
. AKAB 
. Ekonomi 

Kf § 83 Dnr 00166/2018 998 
 
Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på 
kommunerna. Av de regionala flygplatserna är merparten idag helt 
kommunalt ägda. Statliga driftbidrag och att ägarna skjuter till stöd är en 
förutsättning för livskraftiga flygplatser.  
 
Arvidsjaur Flygplats som tidigare använt sig av SGEI-reglerna kommer 
framgent att istället ges stöd med den allmänna gruppundantagsförordningen 
(GBER) som rättslig grund. Detta gäller flygplatser som har under 200 000 
årliga passagerare och omfattar både stöd som regleras av förordningen 
(2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser liksom förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.  
 
Trafikverket prövar i sin beredning inte huruvida villkoren i GBER är 
uppfyllda, det åligger mottagaren att göra en sådan prövning innan bidraget 
utbetalas till flygplatsen. Detta är för att bidraget betraktas som statligt stöd 
först när det beviljas av Arvidsjaurs kommun till stödmottagaren 
flygplatsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. I egenskap av kommunkoncernens ägare i Arvidsjaurs kommun har 
kommunfullmäktige prövat och konstaterat att villkoren för kommunalt 
stöd till Arvidsjaur Flygplats uppfylls med den allmänna 
gruppundantagsförordningen (GBER) som rättslig grund. 

2. Stödmottagaren, Arvidsjaur Flygplats, uppfyller villkoren enligt GBER 
artikel 56 a) punktsatserna 3, 4, 10, 15, 16, 17 och 18. Stödmottagaren 
uppfyller även samtliga generella villkor i kapitel 1. 

3. Arvidsjaurs kommun intygar att: 

 Arvidsjaur Flygplats (enligt artikel 1.4 c) inte är ett företag i 
svårigheter. 

 Arvidsjaur Flygplats inte skulle kunna drivas utan stödet 
(enligt artikel 6). 

 Stödet jämte annat eventuellt stöd som flygplatsen mottar inte täcker 
mer än de stödberättigade kostnader som flygplatsen har 
(enligt artikel 8). 

4. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den 
årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 
passagerare. 

5. Beslutet gäller till och med 2026-06-20. 
________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 143 2018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av Anne Enoksson 
Tjänsteskrivelse utvecklingsansvarig Anne Enoksson 

Utdragsbestyrkande 
 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 112 
 

 
 
 
Allmän 
gruppundantagsförordning 
(GBER) för statligt stöd till 
flygplatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arvidsjaurs Flygplats 
. AKAB 
. Ekonomi  

Kf § 84 Dnr 00167/2018 998 
 
Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på 
kommunerna. Av de regionala flygplatserna är merparten idag helt 
kommunalt ägda. Statliga driftbidrag och att ägarna skjuter till stöd är en 
förutsättning för livskraftiga flygplatser.  
 
Arvidsjaur Flygplats som tidigare använt sig av SGEI-reglerna kommer 
framgent att istället ges stöd med den allmänna gruppundantagsförordningen 
(GBER) som rättslig grund. Detta gäller flygplatser som har under 200 000 
årliga passagerare och omfattar både stöd som regleras av förordningen 
(2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser liksom förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.  
 
Trafikverket prövar i sin beredning inte huruvida villkoren i GBER är 
uppfyllda, det åligger mottagaren att göra en sådan prövning innan bidraget 
utbetalas till flygplatsen. Detta är för att bidraget betraktas som statligt stöd 
först när det beviljas av Arvidsjaurs kommun till stödmottagaren 
flygplatsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. I egenskap av kommunkoncernens ägare i Arvidsjaurs kommun har 
kommunfullmäktige prövat och konstaterat att villkoren för statligt stöd 
till Arvidsjaur Flygplats uppfylls med den allmänna gruppundantags-
förordningen (GBER) som rättslig grund. 

2. Stödmottagaren, Arvidsjaur Flygplats, uppfyller villkoren enligt GBER 
artikel 56 a) punktsatserna 3, 4, 10, 15, 16, 17 och 18. Stödmottagaren 
uppfyller även samtliga generella villkor i kapitel 1. 

3. Arvidsjaurs kommun intygar att: 

 Arvidsjaur Flygplats (enligt artikel 1.4 c) inte är ett företag i 
svårigheter. 

 Arvidsjaur Flygplats inte skulle kunna drivas utan stödet 
(enligt artikel 6). 

 Stödet jämte annat eventuellt stöd som flygplatsen mottar inte täcker 
mer än de stödberättigade kostnader som flygplatsen har 
(enligt artikel 8). 

4. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den 
årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 
passagerare. 

5. Beslutat gäller till och med 2026-06-20 och omprövas årligen. 
________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 144 20018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av Anne Enoksson 
Tjänsteskrivelse utvecklingsansvarig Anne Enoksson 

Utdragsbestyrkande 
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Utökning av lån 
- Arvidsjaur Flygplats AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arvidsjaurs Flygplats 
. AKAB 
. Ekonomi  

Kf § 85 Dnr 00131/2018 998 
 
Arvidsjaurs Flygplats AB har ett lån hos Handelsbanken stadshypotek på 
6,5 Mkr. 
 
VD för Arvidsjaur Flygplats, Ralf Lundberg, har i skrivelse till kommunen 
ställt frågan om det finns möjlighet att uppta lån hos kommunen istället för 
att omsätta lånet hos Handelsbanken Stadshypotek, något som förmodligen 
skulle ge en bättre ekonomi för kommunkoncernen på sikt. 
 
Skulle lånet beviljas upprättar Arvidsjaur Flygplats en avbetalningsplan 
med kommunen och erlägger ränta enligt det beslut som fattas. 
 
Arvidsjaurs kommunföretag har behandlat ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurs flygplats beviljas utökning av lån med 6,5 Mkr. 

2. Ränta på lånet följer den räntesats som kommunen erhåller för sina 
likvida medel. 

3. Utbetalt lånebelopp amorteras kvartalsvis under en tioårsperiod, till 
dess att full betalning sker. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 145 2018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av utvecklingsansvarig Anne Enoksson 
Skrivelse flygplatschef Ralf Lundberg 

Utdragsbestyrkande 
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Risk och sårbarhetsanalys 
2019-2022 
- Extraordinära händelser i 
fredstid och höjd 
beredskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Räddningstjänsten 
. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
. Samtliga personalledare 

Kf § 86 Dnr 00132/2018 003 
 
I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa och hur dessa händelser påverkar den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för extraordinära händelser.  
 
Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda 
ledningsinsatser i den kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett 
kontinuerligt stabsarbete bedrivas för ledning och samordning i samverkan 
med många kommunala och andra aktörer inom kommunen. För att vid 
behov, snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, 
ska det i kommunen finnas en krisledningsplan. 
 
De identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunal 
verksamhet har uppmanats att analysera hot och risker inom det egna 
verksamhetsområdet. Analysen har gjorts utifrån ett antal delmoment; 
riskidentifiering, riskanalys, bedömning av konsekvenserna, riskutvärdering, 
sårbarhetsanalys samt förmågebedömning. Utifrån analysen identifierades 
kritiska beroenden samt behov av åtgärder. 
 
Verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser inom kommunens geografiska 
område har sammanställts i en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys. 
Arbetet med den övergripande riskanalysen har utförts av 
beredskapssamordnare. Krisledningsgruppen har haft en beredande funktion. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap 2019-2022 antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 146 2018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av Anne Enoksson 
Skrivelse t.f. beredskapssamordnare Anne Enoksson 
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys 

Utdragsbestyrkande 
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Plan för extraordinära 
händelser 2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Räddningstjänsten 
. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
. Samtliga personalledare  

Kf § 87 Dnr 00133/2018 109 
 
I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa och hur dessa händelser påverkar den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för extraordinära händelser.   
 
Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda 
ledningsinsatser i den kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett 
kontinuerligt stabsarbete bedrivas för ledning och samordning i samverkan 
med många kommunala och andra aktörer inom kommunen. För att vid 
behov, snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, 
ska det i kommunen finnas en krisledningsplan.  
De identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunal 
verksamhet har uppmanats att analysera hot och risker inom det egna 
verksamhetsområdet. Analysen har gjorts utifrån ett antal delmoment; 
riskidentifiering, riskanalys, bedömning av konsekvenserna, riskutvärdering, 
sårbarhetsanalys samt förmågebedömning. Utifrån analysen identifierades 
kritiska beroenden samt behov av åtgärder. 
 
Verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser inom kommunens geografiska 
område har sammanställts i en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys. 
Arbetet med den övergripande riskanalysen har utförts av 
beredskapssamordnare. Krisledningsgruppen har haft en beredande funktion. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 147 2018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av Anne Enoksson 
Skrivelse utvecklingsansvarig Anne Enoksson 
Förslag till plan för extraordinära händelser 

Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsplan 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Räddningstjänsten 
. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
. Samtliga personalledare  

Kf § 88 Dnr 00134/2018 016 
 
I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa och hur dessa händelser påverkar den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för extraordinära händelser.   
 
Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda 
ledningsinsatser i den kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett 
kontinuerligt stabsarbete bedrivas för ledning och samordning i samverkan 
med många kommunala och andra aktörer inom kommunen. För att vid 
behov, snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, 
ska det i kommunen finnas en krisledningsplan. 
 
De identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunal 
verksamhet har uppmanats att analysera hot och risker inom det egna 
verksamhetsområdet. Analysen har gjorts utifrån ett antal delmoment; 
riskidentifiering, riskanalys, bedömning av konsekvenserna, riskutvärdering, 
sårbarhetsanalys samt förmågebedömning. Utifrån analysen identifierades 
kritiska beroenden samt behov av åtgärder. 
 
Verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser inom kommunens geografiska 
område har sammanställts i en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys. 
Arbetet med den övergripande riskanalysen har utförts av 
beredskapssamordnare. Krisledningsgruppen har haft en beredande funktion. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Krisledningsplan för 2018 antas. 

2. Krisledningsplanen ska årligen ses över och om behov föreligger 
revideras. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 150 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 148 2018-06-05 
Muntlig redovisning till Ksau av Anne Enoksson 
Skrivelse t.f. beredskapssamordnare Anne Enoksson 
Förslag till krisledningsplan 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för bidrag ur 
vattenregleringsmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann Engberg 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 89 Dnr 00310/2017 003 
 
Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 181 att göra en översyn av 
riktlinjerna för bidrag ur vattenregleringsmedel. 
 
Ansvaret för kommunens landsbygdsutveckling har flyttats från kultur- och 
integrationsenheten till näringslivsenheten. 
 
Näringslivsenheten har, med anledning av att vattenregleringsbidragets 
nyttjande har sjunkit, fått i uppdrag att se över riktlinjerna för desamma. 
 
Enheten har bett om skriftliga direktiv, alternativ att ärendet återremitteras 
till dess att den nya organisationen har arbetet med landsbygdsfrågorna ett 
år och en utvärdering gjorts om hur den nya organisationen påverkat antalet 
ansökningar. Om bidragets nyttjande därefter fortfarande anses för lågt 
kommer det finnas bättre underlag till konkreta förändringsförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-17 § 41 att bevilja näringslivs-
enheten förlängd utredningstid. 
 
Näringslivsutvecklare Ann Engberg har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel antas. 

2. Beslut om ändring i riktlinjerna ska fortsättningsvis fattas av 
kommunstyrelsen. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 29 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 149 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare Ann Engberg 
Förslag till revidering i riktlinjerna 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 89 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(2) 
 

Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 89 

 
Allmänt om förfarandet 
 
Vattenregleringsmedel kan aldrig utgå till driftskostnader eller lageruppbyggnad. 
 
Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar beslut. 
Kommunstyrelsen utger remissvar utifrån nedanstående riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
när det gäller ansökningar som hör till punkt B. 
 
Utöver dessa riktlinjer regleras användandet av vattenregleringsmedel i Förordning (1998:928) 
om bygde- och fiskeavgifter samt i enlighet med gällande regler och riktlinjer från Länsstyrelsen.  
 
Vattenregleringsmedel kan användas som nationell offentlig medfinansiering för projekt med 
annan extern finansiering, exempelvis EU-projekt. 
 
A. Främjande av sysselsättning och näringsliv i hela kommunen 
 
1. Vattenregleringsmedel ska användas för att främja sysselsättning, tillväxt och näringsliv i 

hela kommunen. 
För dessa åtgärder ska kommunen stå som sökande. 

 
2. 50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras för ovanstående, och ska användas till: 

 

- medfinansiering av projekt 
- konsulttjänster 
- marknadsföring 

   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 
 

Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel 
 

Fastställda av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 89 

 
B. Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i kommunen 
 

1. Vattenregleringsmedel ska användas för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och 
gemensamma intressen i hela kommunen. 50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras 
för detta syfte. 

 
2. Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs kommun 

och/eller som arbetar för att värna kommunens kulturhistoriska arv kan ansöka om 
finansiering ur dessa medel om de är inregistrerade och har ett organisationsnummer.  

 
3. Målsättningen ska vara tillväxt i någon form. Ansökningar där de sökta 

vattenregleringsmedlen utgör hela eller en del av den nationella offentliga 
medfinansieringen för ett större projekt med annan extern finansiär har prioritet. 

 
4. Ansökan om bidrag skall vara åtföljd av kostnadsberäkning samt protokollsutdrag där 

följande framgår:  
 - att projektet är av allmänt intresse  
 - att aktiviteter, insatser och åtgärder har ett tillväxtbefrämjande fokus 
  - tidsplan för projektets genomförande 
 - plan för uppföljning 
 - projektets målsättning 

 
5. Bidrag kan beviljas med upp till 70% av verifierad stödberättigad kostnad.  
 
6. Beslutsinstans för kommunens remissvar vad gäller inkomna ansökningar är 

kommunstyrelsen. 
 
Ansökan 
 
Ansökningar behandlas löpande under året, i mån av tillgång på pengar. 
 
7. Ansökan om bidrag skall göras innan arbetet påbörjats. 

Bidrag lämnas ej till redan utförda arbeten.  
 

8. Med hänsyn till den karaktär som de olika projekten kan ha, förbehåller sig kommunen rätt 
att göra erforderliga prioriteringar och bedömningar. 

 
9. Den organisation eller förening som beviljats bidrag ansvarar för de åtgärder för vilka 

bidrag har beviljats. 
 

10. Ansökningarna om vattenregleringsmedel ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
på anvisad e-blankett som finns på Länsstyrelsens hemsida. 
Kommunstyrelsens förvaltning kan vara behjälplig om så önskas. 

 
__________ 
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Reglemente för 
kommunalråd – med 
uppdragsbeskrivning och 
instruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktiges 
presidium Bilaga ./. 
. Revisorer 

Kf § 90 Dnr 00126/2018 003 
 
Kommunalrådets uppgifter har tidigare varit knapphändigt reglerade. Med 
anledning av ny kommunallag 2017 (KL 4 Kap 18 §) får kommun-
fullmäktige besluta om arbetsformer, ekonomiska förutsättningar etc. för 
kommunalråd. 
 
Reglemente för kommunalråd, med uppdragsbeskrivning och instruktion, 
har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08 § 109 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare diskussioner om de stycken i 
förslaget som berör organisation och arvode. 
 
Yrkanden 
 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar; 

Sidan 1: 

Ändringsyrkande 1 - Kommunalrådet är den som uttalar sig till massmedia 
och allmänhet rörande frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Ändringsyrkande 2: - I händelse av frånvaro … i andra hand till 
kommunfullmäktiges ordförande och i tredje hand till gruppledare inom 
majoriteten. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Ylva 
Stråhle Anderssons ändringsyrkanden varefter han förklarar att 
kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkande 1 och bifallit ändrings- 
yrkande 2. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Reglemente för kommunalråd – med uppdragsbeskrivning och 

instruktion – antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks§ 150 2018-06-05 
Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Reglemente för kommunalråd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för kommunalråd 
 

med uppdragsbeskrivning och instruktion 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(2) 
 

Reglemente för kommunalråd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 90 

 
I anslutning till vad som föreskrivs i lag, gällande reglemente för nämnder och styrelser samt i 
övriga dokument som berör kommunalrådets ansvarsområde, ska följande reglemente gälla: 

 
Allmänt 
Kommunalrådet är kommunstyrelsens ordförande och skall leda och samordna kommunstyrelsens 
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden och vice ordföranden. 
 
Vid ändrade majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige kan uppdraget återkallas. 
 
Kommunalrådet företräder i första hand Arvidsjaurs kommun, i andra hand den styrande 
majoriteten och i tredje hand det egna partiet. 
 
Kommunalrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa samt säkerställa att demokratin 
efterlevs. 
 
Kommunalrådet ska vara tillgänglig för allmänhet och press. 
 
Kommunalrådets uppgifter 
Vid representation skall kommunalrådet i sin roll förespråka den politiska linje och 
värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. 
 
I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid ett specifikt 
tillfälle, skall ansvaret i första hand delegeras till kommunstyrelsens vice ordförande, i andra 
hand till kommunfullmäktiges ordförande och i tredje hand till gruppledare inom 
majoriteten. 
 
Kommunalrådet är ansvarig för att närmast under kommunstyrelsen; 

- ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
- uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen, samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
- bidra till samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder genom 

regelbundna träffar, samt  
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Kommunalrådet ska vid ärenden och händelser av principiell betydelse och större natur informera 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunalrådet ska hålla kommunstyrelsens vice ordförande informerad om kommunstyrelsens 
pågående och kommande ärenden genom regelbundna träffar. Kommunstyrelsens vice ordförande 
ska kallas till ordförandeberedning inför kommunstyrelsens sammanträden. 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 
 

Reglemente för kommunalråd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 90 

 
Närvarorätt 
I det fall kommunalrådet inte är invald i kommunfullmäktige, har kommunalrådet rätt att delta i 
överläggning och framställa förslag men ej delta i besluten. 
 
Kommunalrådet äger rätt att närvara vid sammanträde med beredning, nämnd/styrelse eller för 
särskild arbetsuppgift tillsatt arbetsgrupp med undantag för ärenden som utgör 
myndighetsutövning. 
Kommunalrådet får delta i överläggningarna men ej i beslut. 
 
Tjänstgöringsskyldighet 
Kommunalrådet ska ägna tid motsvarande heltid för det kommunala uppdraget. 
 
Ledighet 
Kommunalrådet har rätt att ta ledigt från sina kommunala sysslor utan reduktion av arvodet, 
förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 
 
Kommunalrådet ska under semesterperioden beredas möjlighet att ta ut sammanhängande ledighet 
under minst tre veckor. Under ledigheten träder kommunstyrelsens vice ordförande in som 
kommunalråd. Ersättning för vice kommunalrådet beslutas av kommunfullmäktiges presidium. 
 
Är kommunalrådet p.g.a. sjukdom förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en 
(1) månad ska arvodet minskas med den ersättning kommunalrådet erhåller från försäkringskassan. 
 
Är kommunalrådet under en tid som överstiger (1) månad förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på 
grund av andra omständigheter än sjukdom ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
Arvode 
Ersättning utgår till kommunalråd enligt fastställt arvodesreglemente. 
 
 
__________ 
 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 119 
 

 
 
 
Motion – Översyn av 
föreningsstöd till aktiva 
och verksamma föreningar 
 

Kf § 91 Dnr 00335/2014 009 
 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper har lämnat 
följande motion: 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar. 
 

Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna. 
Fritiden har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och 
breddar horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att 
förverkliga sina möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för 
alla. 
 

Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska 
den sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och 
allmännyttiga aktiviteter. 
 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och 
attraktivitet. Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass 
eller var du bor i kommunen. 
 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av 
föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar. 
 
Följande har hänt i ärendet; 

 Återremiss av arbetsutskottet 2015-10-20 § 34 i avvaktan på nytt förslag 
till fritidspolitiskt program 

 Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 nytt fritidspolitiskt 
program för Arvidsjaurs kommun 

 Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-07 § 275 kommunfullmäktige att 
avslå motionen 

 Kommunfullmäktiges beslutade 2017-11-28 § 188 att återremittera 
ärendet (KL 5 kap § 36) för att säkerställa att föreningar i byarna 
behandlas lika som föreningar i centralorten 

 Kommunstyrelsen föreslog 2018-02-06 § 33 fullmäktige att besvara 
motionen i och med att föreningarna i Glommersträsk erbjudits att nyttja 
skolbiblioteket på dagtid. 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 151 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse kultur/integrationschef Kristina Grubbström och 
fritidschef Katarina Landstedt 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ulf Starefeldt 
. Katarina Landstedt 
 

Kf § 91, forts. 
 
Fullmäktige har beslutat att det endast är föreningar som har barn- och 
ungdomsverksamhet som kan uppbära föreningsstöd. I budget finns totalt 
340 000 kronor avsatta, varav 119 000 kronor finns tillgängliga till övrig 
barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-02-27 § 16 beslutat att bifalla motionen. 
 
Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström och fritidschef Katarina 
Landstedt har inlämnat skrivelse i ärendet. De önskar få ett tydligare 
utredningsdirektiv om hur frågan ska behandlas och vad politiken önskar 
uppnå. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Följande utredningsdirektiv lämnas; 

 

Fokus ska ligga på föreningar utanför tätorten för att se över deras 
möjlighet till bidrag, bland annat till lokaler, med ett maxbelopp om 
60 000 kronor totalt (hälften av 119 000 kronor), vilket innebär att inga 
nya pengar tillförs. 
 

Kalkyl ska bifogas utredningen. 

2. Utredningen ska vara färdigställd till kommunfullmäktiges 
sammanträde 27 november 2018. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 151 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse kultur/integrationschef Kristina Grubbström och 
fritidschef Katarina Landstedt 

Utdragsbestyrkande 
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Motion 
– Nej till kärnkraftverk i 
Pyhäjoki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Vänsterpartiet 
. Lotta Åman 
 
 

Kf § 92 Dnr 00102/2018 009 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-17 lämnade vänsterpartiets 
fullmäktigegrupp in följande motion: 
 
Vi föreslår att Arvidsjaurs kommun, liksom flertalet andra kommuner i 
Norr- och Västerbotten, uttalar ett tydligt Nej till kärnkraft i vår närhet. 
 
Pyhäjoki ligger bara 50 mil från vår kommun. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-04-17 § 27 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman har inlämnat förslag till 
uttalande till Naturvårdsverket. 
 
Yrkande under sammanträdet 
 
Lars Lindström (l) 
Arvidsjaurs kommun ska avstå från att lämna synpunkter med motiveringen 
att kommunen inte ska blanda sig i andra länders angelägenheter. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Lindströms yrkande 
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen besvaras i enlighet med upprättat motionssvar. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Lars Lindström (l) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 152 2018-06-05 
Skrivelse Lotta Åman 
Motion 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18 § 92. 
 
 
 
Motionssvar 
 
Nej till kärnkraftverk i Pyhäjoki 
 
Arvidsjaurs kommun är kraftigt oroad över lokaliseringen av inkapslingsanläggning och 
slutförvar i området kring Pyhäjoki. Kommunen anser att man i första hand ska överväga annan 
energiproduktion och i andra hand andra lokaliseringar. 
 
Arvidsjaurs kommun vill fortsatt delta i processen med miljökonsekvensbedömningen, vi anser 
också att den förändrade hotbilden gällande t. ex. terrordåd och vad det kan få för påverkan ska 
belysas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningen. 
 
Omvärldsfaktorer och världsläget har gjort att synen på kärnkraft förändrats, händelser i Japan 
och Tysklands ändrade inriktning samt den ökade oron i världen har bidragit till mycket stor 
farhåga med en lokalisering av kärnkraftverk i Pyhäjoki. Sverige har fortsatt sin satsning på 
förnybar energi och därmed en succesiv avveckling av kärnkraften. Till detta kommer 
bedömningarna att kärnkraften är mycket svår att motivera utifrån dess höga kostnader 
samtidigt som allt fler konkurrenskraftiga alternativ på hållbar energiproduktion framkommer. 
 
En ny inkapslingsanläggning och slutförvar av radioaktivt avfall innebär dels kortsiktiga risker 
i samband med hanteringen och dels långsiktiga risker med förvaret. I hantering, där avfall ska 
tas ur reaktoranläggningen, vid transporter och då inkapsling ska ske kan ett flertal moment gå 
fel genom tekniska brister eller den mänskliga faktorn. I förvaret, som ska klara lagring i 
hundratusentals år, kan olika naturliga och mänskliga faktorer påverka. I Norden är mycket små 
men frekventa jordbävningar som kan medföra sprickor och sättningar i berggrunden. 
 
Avståndet från den planerade anläggningen i närheten av Pyhäjoki är väldigt nära vår kommun 
och Sverige vid en eventuell olycka eller hotbild. 
 
Sammanfattningsvis så är det ett flertal faktorer som gör att Arvidsjaurs kommun finner et 
mycket oroande och vill avråda en placering av ett kärnkraftverk i närheten av Pyhäjoki. 
 
__________ 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige 
– Pernilla Hellberg 
Granberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
. Pernilla Hellberg Granberg 
. HR 
 

Kf § 93 Dnr 00118/2018 102 
 
Pernilla Hellberg Granberg (c) har begärt entledigande som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Pernilla Hellberg-Granberg beviljas begärt entledigande. 

2. Ny röstsammanräkning begärs hos länsstyrelsen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 153 2018-06-05 
Begäran om entledigande, Pernilla Hellberg-Granberg 
 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen 
– Pernilla Hellberg 
Granberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Pernilla Hellberg Granberg 
. HR 
 
 

Kf § 94 Dnr 00118/2018 102 
 
Pernilla Hellberg Granberg (c) har begärt entledigande som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Pernilla Hellberg Granberg beviljas begärt entledigande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 154 2018-06-05 
Begäran om entledigande, Pernilla Hellberg-Granberg 
 

Utdragsbestyrkande 
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Val ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kristina Bäckström 
. HR 
 
 

Kf § 95 Dnr 00118/2018 102 
 
Pernilla Hellberg Granberg (c) har begärt entledigande som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kristina Bäckström (c) utses som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 

efter Pernilla Hellberg Granberg. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Val ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Sven-Olov Granlund 
. HR 
 
 

Kf § 96 Dnr 00118/2018 102 
 
Kommunfullmäktiges utsåg vid dagens sammanträde Kristina Bäckström (s) 
som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Eftersom Kristina Bäckström tidigare var vald som ersättare, ska fullmäktige 
utse ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Sven-Olov Granlund (c) utses som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden 
– Pernilla Hellberg 
Granberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Pernilla Hellberg Granberg 
. HR 
 
 
 

Kf § 97 Dnr 00118/2018 102 
 
Pernilla Hellberg-Granberg (c) har begärt entledigande som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Pernilla Hellberg-Granberg beviljas begärt entledigande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 55 2018-06-05 
Begäran om entledigande, Pernilla Hellberg-Granberg 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 127 
 

 
 
 
Val av ordinarie ledamot i 
barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Dan Hällgren 
. HR 
 
 
 

Kf § 98 Dnr 00118/2018 102 
 
Pernilla Hellberg-Granberg (c) har begärt entledigande som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
I det fall fullmäktige beviljar entledigande, ska ny ledamot utses. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Dan Hällgren utses om ordinarie ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Pernilla Hellberg Granberg. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Avslutning 
 

Kf § 99 
 
Dagens sammanträde var kommunfullmäktiges sista för mandatperioden 
2014-2018. 
 
Ordföranden Peter Rydfjäll tackar ledamöterna för ett väl utfört arbete samt 
önskar samtliga närvarande en trevlig sommar. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 9 
 Moderata Samlingspartiet (m) 1 
Sammanträde: 2018-06-18 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 
Reglem. Partistöd   Budget revisorer 

    § 63  § 75  
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 Kenneth Bäcklund (v) - Linus Laestander- X   X   
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X   X   
3 Bernt Vikström (s) 1  X   X   
4 Linda Stenvall (s) - Susann Lindberg X   X   
5 Patrik Lundqvist (l) - Lars Lindström  X   X  
6 Martin Nilsson (c) - Gudrun Vikberg  X   X  
7 Kristina Lundberg (c) 1   X   X  
8 Bjarne Hald (c) 1   X   X  
9 Leif Enberg (v) 1  X   X   
10 Ingrid Tagesdotter (v) - Frånvarande - - - - - - 
11 Åsa-Marie Sundell (s) 1  X   X   
12 Kristina Taimi (s) 1  X   X   
13 Roine Gustavsson (sd) - Frånvarande - - - - - - 
14 Tom stol (sd) - ---- - - - - - - 
15 Pernilla Granberg (c) - Frånvarande - - - - - - 
16 Leif Andersson (c) - Bo Lundmark  X   X  
17 Lena Karlsson (s) 1  X   X   
18 Marcus Lundberg (s) - Frånvarande - - - - - - 
19 Lina Andersson (s) - Patrik Åman 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) - Johnny Bäckström 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 17 7   ersättare 

4   frånvarande 
1   tom stol 

14 10  15 9  

 
  



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 9 
 Moderata Samlingspartiet (m) 1 
Sammanträde: 2018-06-18 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 
Arvodesreglemente 

    § 77     
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

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

4   frånvarande 
1   tom stol 

15 8 1    

 
_____ 
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