
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Kommunstyrelsen 2012-11-12 333 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 – 18.10. 
 
Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande 

Lotta Åman (s) 
Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Leif Andersson (c) 
Martin Nilsson (c) 
Lars Ralph (m) 
Jan Åge Mikalsen (s), tjg ers §§ 249, 269-273, 283-284 

 Tycko Johansson (s), tjg ers, §§ 248, 250-268, 274-282 
Åsa Ögren (v), tjg ers 

 Kristina Bäckström (c) tjg ers 
 
 
 
 
Övriga närvarande Johnny Högberg, kommunchef  

Ulrika Hallnor, Tf ekonomichef, §§ 258, 272-273, 279 
Ylva Stråhle Andersson, socialnämndens ordförande § 274 
Ann-Sofi Levander, socialchef, § 274 
Ann-Sofi Samuelsson, VD Arvidsjaurhem AB, § 274 
Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef § 249, 260 
Liselott Sandström, nämndssekreterare 
Inga Sandström, nämndssekreterare 
 

  
 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2012-11-19 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 248-284 
 
 ___________________________  ________________________  
 Ordförande Jerry Johansson  Lotta Åman § 251 
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2012-11-12 
 
Datum då anslaget 2012-11-19 Datum då anslaget 2012-12-11 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 334 
 
 

Ärendeförteckning 
 

Ks § 248 Dnr 00002/2012 109
Kommunchefens rapport år 2012 
 
Ks § 249 Dnr 00009/2012 101
 Dnr 00109/2012 106
Verksamhetsuppföljning – Folkhälsa 
 
Ks § 250 Dnr 00181/2012 253
Försäljning av brandstationen i Moskosel 
 
Ks § 251 Dnr 00206/2012 001
Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel 
 
Ks § 252 Dnr 00379/2011 151
Webbkamera (Medborgarförslag) 
 
Ks § 253 Dnr 00243/2012 109
Uppförande av klocka och skyltar i Arvidsjaurs centrum 
 
Ks § 254 Dnr 00250/2012 055
Avskrivning av fordran avseende hyra av lägenhet 
 
Ks § 255 Dnr 00023/2011 049
Ekonomisk översyn av frivilliga icke lagstadgade verksamheter – Camp 
Gielas 
 
Ks § 256 Dnr 00103/2012 730
Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger 
 
Ks § 257 Dnr 000217/2012 052
Ansökan om bidrag för drift av hembygdsmuséet år 2012 – Arvidsjaurs 
Hembygdsförening 
 
Ks § 258 Dnr 00210/2012 042
Delårsbokslut 2012-08-31 för kommunstyrelsens verksamhet 
 
Ks § 259 Dnr 00184/2012 002
Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.  
 
Ks § 260 Dnr 00221/2012 106
Deltagande i medborgarprojekt för att utveckla ungdomars möjlighet till 
inflytande 
 
Ks § 261 Dnr 00064/2012 052
Redovisning - Bygdemedel till medfinansiering av bredbandsutbyggnad  
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 335 
 
 

 
 

forts. 
 
Ks § 262 Dnr 00064/2012 052
Bidrag ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) 
 
Ks § 263 Dnr 00317/2009 003
Förslag till objekt för utförande på det kommunala vägnätet år 2013 
 
Ks § 264 Dnr 00276/2012 102
Val av ordinarie ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshindrade 
 
Ks § 265 Dnr 00219/2012 102
Begravningsombud i Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 266 Dnr 00007/2012 109
Ansökan om bidrag - Arvidsjaurs Sameförening, S&S Båhta, Marja Skum 
 
Ks § 267 Dnr 00365/2007 149
Utvärdering – Medfinansiering av projekt mellan Arvidsjaur och Arjeplogs 
kommuner för utveckling av handeln (Centrumprojektet) 
 
Ks § 268 Dnr 00266/2012 006
Sammanträdesplan 2013 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
utskott 
 
Ks § 269 Dnr 00074/2012 331
Återställning av Johannaparken (Medborgarförslag) 
 
Ks § 270 Dnr 00203/2012 009
Sophantering (Medborgarförslag) 
 
Ks § 271 Dnr 00051/2012 009
Motion –Högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar 
 
Ks § 272 Dnr 00275/2012 042
Delårsbokslut 2012-08-31 - Hela kommunen 
 
Ks § 273 Dnr 00224/2009 106
Delårsrapport 2012-08-31 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
Ks § 274 Dnr 00101/2012 734
Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till Ringelsta 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 336 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remittering 
 
 
Remittering 

forts.  
 
Ks § 275 Dnr 00255/2012 706
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i 
ordinärt boende 
 
Ks § 276 Dnr 00204/2012 611
Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag) 
 
Ks § 277 Dnr 00276/2012 102
Val av ledamot och ordförande i valnämnden  
 
Ks § 278 Dnr 00105/2012 009
Motion – Ordinarie tjänstgöring för Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå 
Tingsrätt 
 
Ks § 279 Dnr 00280/2012 042
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning - - Flygskolans 
avveckling och extra pensionsinlösen 
 
Ks § 280 Dnr 00005/2012 312
Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel (Medborgarförslag) 
 
Ks § 281 Dnr 00277/2012 133
Översyn av möjlighet till utökning av flyktingmottagande år 2013 och 
kommande år - Länsstyrelsen 
 
Ks § 282 Dnr 00168/2012 109
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 283 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 284 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 337 
 
 

 
 
Kommunchefens rapport år 
2012 
 

Ks § 248 Dnr 00002/2012 109
 
Etableringsfrågor 
Etableringar där mark behövs är besvärligt. Kommunen har varit i kontakt 
med Svea skog i omgångar i specifika ärenden och allmänt. Tillväxtchefen 
har träffat nya landshövdingen. Han kommer att ta med sig en skrivning i 
frågan till ordförande i Svea Skog, Göran Persson. 

Iglooprojektet i Abborrträsk är under uppbyggnad. 
 
Samverkan inom 4kom (Samsa) 
Kommunchefen har lämnat en rapport till kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
gemensam nämnd. Arbetsgruppen träffas senare denna månad. Arbetet 
pågår på två bredder enligt det uppdrag som kommunchefen fått i Arjeplog 
2012-06-28 där Arvidsjaur representerades av kommunstyrelsens ordförande 
Jerry Johansson och representanter från arbetsgruppen för gemensam 
servicenämnd; Britt- Inger Hedman, Lotta Åman och Sven-Olov Granlund. 
Den ena är spåret om gemensam nämnd för servicefrågor. Där har 
arbetsgruppen gett kommunchefen i uppdrag att ta fram 
förutsättningar/ramverk för en gemensam nämnd innehållande gemensam 
växel och arkiv. Kommunchefen har träffat Arjeplog och Sorsele under 
oktober månad och diskuterat detta. 

Arjeplog och Sorsele är inte intresserade av en nämnd med endast växel och 
arkiv då de anser att nämnds- och OH-kostnader blir för höga med endast 
dessa verksamheter samt att samordningsvinsterna blir för små. Här måste 
nu kommunstyrelsen i Arvidsjaur ta ett beslut om man är intresserad av att 
möjliggöra även andra servicefunktioner i en gemensam nämnd. 

Den andra delen är samverkan över hela bredden, dvs. alla förvaltningar. 
Här träffades förvaltningschefer och några enhetschefer från Sorsele, 
Arvidsjaur och Arjeplog i Sorsele till en workshop 2012-09-26. Många idéer 
på samarbete i stort och smått kom fram och ur alla dessa idéer har 
kommunchefen tillsammans med kommuncheferna i Arjeplog och Sorsele 
delat ut uppdrag till förvaltningschefer/enhetschefer att träffas och 
vidareutveckla. Inplanerad träff för genomgång i december.  

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 338 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Johnny Högberg 

forts. Ks § 248 
 
Bolagen 
AKAB har tidigare tagit beslut om att besöka dotterbolagen. Nyligen 
besöktes Energibolaget och det var en uppskattad rundtur. Inom närmaste 
tiden kommer ett arbete att påbörjas för att värdera om kommunens bolag. 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att flytta över Trafikskolan till 
Arvidsjaur Test & Training. Detta görs just nu och det är väldigt många 
administrativa rutiner som skall till. Det hela har försenats på grund av att 
ingen VD har tillsatts i Arvidsjaur Test & Training. Kommunchefen har 
tillförordnats som VD fram till dess att ny VD är anställd. 

 

Personal 
En vakans har funnit på tjänsten Integrations-/Inflyttningssamordnare sedan 
innehavaren av tjänsten fått annat jobb. Tjänsten har utannonserats. 
Utvärdering är gjord och fackförhandling har genomförts om att permanenta 
tjänsten då uppgifterna är en av kärnpunkterna i de mål som 
kommunfullmäktige satt upp. 

Avfallschefen har slutat sin anställning. 
 
Arvidsjaurs Föreningssamverkan (AFS) 
Förhandlingar pågår angående driftavtal av fritidsanläggningar. Enhetschef 
för Camp Gielas kommer att göra en konsekvensanalys om hur det upplägg 
som AFS tagit fram påverkar Camp Gielas ekonomi och möjlighet att 
fullfölja det uppdrag som kommunstyrelsen gett om att Camp Gielas ska 
utgöra en egen resultatenhet alternativt affärsområde. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 339 
 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning – 
Folkhälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 249 Dnr 00009/2012 101
 Dnr 00109/2012 106
 
Kristina Grubbström, ordförande i Hälso- och trygghetsrådet och Eva-
Linnea Eriksson, folkhälsostrateg Kommunförbundet informerar vid dagens 
samhälle om arbetet med folkhälsa. 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade i det s.k. Ottawamanifestet 
1986 att ”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor 
möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. För att nå 
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande måste 
individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna 
om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa 
ska därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron”. 
 
Den goda staden - Arvidsjaur 
- Kan Arvidsjaur erbjuda en attraktiv livsmiljö och bra kommunikationer är 

det en nyckel till ekonomisk utveckling 
- Vi behöver utveckla kunskap om planering för stadsutveckling. 
 
Stuprör eller hängrännor 
- Det som är negativt för vår hälsa är i grunden detsamma som ligger 

bakom miljöförstöring och sociala problem i samhället 
- Många gånger kan stuprörskulturen vara hindret 
- Det som verkligen främjar vår hälsa är i grunden detsamma som främjar 

en hållbar utveckling 
- Och det kräver samverkan över gränserna 
 
Ofta är det så att beslut som politikerna tar har direkt påverkan på 
folkhälsan. Ohälsan ger kostnader på olika nivåer, dvs. samhällskostnader 
(ex. sjukvård, sjukpeng), individkostnader (ex. sänkt lön, intangibla 
kostnader (ex. oro, smärta)) och företagskostnader (ex. sjuklön, 
produktionsbortfall). 
Det har konstaterats ett samband mellan individens hälsa och ekonomisk 
tillväxt. 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 340 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 249  
 
Kommunstyrelsen har 2012-05-07 tagit organisation för trygghets- och 
säkerhetsrådet. Rådet ska arbeta efter politiska prioriteringar. Uppgifterna i 
rådet har delats in i olika grupper; 
Säkerhetsgrupp (Trygg och säker kommun), 
POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och 
katastrofer), 
LOTS (Lokal trafiksäkerhet) 
Samrådsgrupp (God livsmiljö för barn och ungdomar) 
Hälsosam (god fysisk och psykisk hälsa) 
 
Från centralt håll har det satts elva folkhälsopolitiska mål 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
 
Levnadsvanorna är bara en del av folkhälsoarbetet. 
 
En viktig del av folkhälsoarbetet är att bevaka hälsoläget 
Statens folkhälsoinstitut (SFI) genomför, sedan 2004, regelbundet 
befolkningsundersökningar. Landstinget deltar tillsammans med 
kommunerna i Norrbotten i undersökningen och tar del av resultaten 
 
Mätningsresultatet för Arvidsjaur kan användas som utvärdering i 
personalpolitiken, bland annat med anledning av att det finns ett nära 
samband mellan individens hälsa och ekonomisk tillväxt. 
 
Barn- och ungdomar – Tidiga insatser är viktigt 
Undersökningar har visat att i en klass på 25-30 har något av barnen 
neuropsykologiska funktionshinder, ett barn har dyslexi, ett barn är 
deprimerat och ett par av barnen lever i en disfunktionell familj. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 341 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Kommunstyrelsen 

forts. Ks § 249  
 
Det här kostar pengar, men vad värre är att det är onödigt. Kommunerna 
placerar inte alltid sina pengar där de gör mest nytta. Varje barn kostar under 
sin uppväxt ca 3-4 mkr per barn. Tyvärr är en del av investeringsinsatserna 
bortkastade, bland annat för att skolsystemet utgår från att alla barn är lika 
och därigenom faller 13000 barn igenom. 
 
Tidiga insatser 
- Gör långsiktiga och uthålliga insatser istället för punktinsatser 
- Samordna alla instanser, skola, polis, socialtjänst etc. 
 
Två resultat med tidiga insatser 
- Barnen kommer att få ett betydligt bättre liv 
- Det blir billigare för samhället 
 
Social investeringsbudget 
När det gäller att investera i exempelvis vägar och att bygga ute i 
kommunerna säger man inte att det saknas pengar, utan de anslås i en 
investeringsbudget. Men när det gäller barn och ungdomar, slutar 
diskussionen ofta med att det blir för dyrt. Ändå kostar ett förlorat barn 
samhället ca 14 miljoner och skulle man översätta till förlorade pengar inom 
traditionell investering skulle politikerna aldrig acceptera det. 
 
Kristina Grubbström tror att en social investeringsbudget är något alla 
kommuner måste göra. Mer och mer av kommunens resurser går till de här 
kostnaderna. En social investeringsbudget redovisar kostnaderna så att det 
blir mätbart. 
 
Ungdomsenkäten LUPP – Lokal uppföljning 
Enkäten berör alla områden kommunen är inblandad i plus lite till. Vad har 
hänt 2010-2012? Har det blivit bättre? Vad ska vi lägga resurserna på? 
 
Undersökningen skickas ut till högstadiet, gymnasiet och ungdomar 19-25 
år. Det är inte kultur- och fritids undersökning, det är kommunens 
undersökning och resultatet ska fungera som beslutsunderlag och långsiktig 
politisk planering. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 342 
 
 

 
 
Försäljning av 
brandstationen i Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Sökanden 
Sara Persson 
Heikki Kairento 
Hans-Erik Jonsson 
 

Ks § 250 Dnr 00181/2012 253
 
En ansökan har inlämnats i juni 2012 av privatperson som önskar köpa 
brandstationen i Moskosel. De vill veta om, och när de kan få köpa 
fastigheten. Deras önskemål är att inom två år få köpa nämnda fastighet. 
 
De har för avsikt att starta upp rörelse i brandbilshallen, hyra ut lägenheterna 
och använda delar av källarförrådet till eget befintligt företag. 
 
Ytterligare ett önskemål är, om försäljningen blir av, att 
återvinningsstationen flyttas till annan plats för att kunna nyttja 
markområdet den står på till försäljning sommartid.  
 
Brandstationen ligger på fastigheten Moskosel 1:101 som är en udde i 
Moskosel samhälle. På fastigheten ligger också kommunens reningsverk. 
Enligt gällande detaljplan är området avsett som kvartersmark för allmänt 
ändamål samt mark för folkpark och friluftsbad. 
 
Brandstationen används för uppställning av räddningsfordon och material 
till Moskosels brandvärn. Det finns två lägenheter i fastigheten som för 
tillfället inte är uthyrda. 
 
Ska försäljningen genomföras måste avstyckning av en tomt kring 
brandstationen samt en ändring av detaljplan göras. Kostnaden belastar 
köparen om inget annat beslutas. 
 
Ska brandvärnet byta lokaler i Moskosel behövs, enligt räddningschefen, ett 
uppvärmt utrymma på minst 80m2 så länge värnet finns kvar. Driftkostnaden 
för år 2011 var 116 000 kronor. 
 
För flyttning av återvinningsstationen tillkommer kostnader för 
iordningställande av mark på lämplig plats samt flyttning av behållare och 
eventuellt plank. Kostnaden belastar kommunen. 
 
Fastighetschef Sara Persson har 2012-09-04 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att sälja brandstationen i Moskosel först när det finns en alternativ lokal 
för brandvärnet och återvinningsstationen, under förutsättning att de 
nya lokalerna inte innebär en fördyring. 

att kommunen vid en framtida försäljning har fri prövningsrätt. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 343 
 
 

 
 
Nedläggning av 
skolverksamheten vid 
Klockarbackeskolan i 
Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Sara Persson 
Annica Edström 
Kristina Grubbström 
Camilla Grahn 
Ann-Sofi Levander 
Annette Rylen 
 

Ks § 251  Dnr 00206/2012 001
 
Moderaterna i Arvidsjaur föreslår i skrivelse 2012-06-26 att 
skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel läggs ner med 
anledning av minskande elevantal.  
Nedläggningen ska vara en planerad och väl genomtänkt nedläggning. 
 
Skrivelsen är även inlämnad till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge fastighetsenheten, kostenheten och kultur och fritid i uppdrag 

tillsammans med skolchef Annette Rylén, ta fram ett heltäckande 
underlag som tar hänsyn till effekterna för samtliga områden som 
berörs av en eventuell nedläggning av Klockarbackeskolan.  

att tillfråga socialchefen om socialnämndens verksamheter påverkas av en 
eventuell nedläggning av Klockarbackeskolan. 

 
_____ 
 
 
Jäv 
Jerry Johansson (s) anmäler jäv och deltar inte vid överläggning eller beslut 
i ärendet. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 344 
 
 

 
 
Webbkamera 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 252  Dnr 00379/2011 151
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” En webbkamera har större genomslagskraft än man kan ana, jag 
jobbar själv i biltestbranschen och får ofta höra om hur kunderna 
varit inne och kikat på Arvidsjaurs hemsida för att se hur väder och 
vind ser ut och få en liten bild av läget. 
 

Jag tycker att det borde finnas minst två kameror med bra kvalité, 
kanske en som visar Prästberget och en strategiskt placerad i 
samhället, t.ex. torget. 
 

Webbkameror är inte bara utmärkt reklam för Arvidsjaur, utan har 
dessutom en dämpande effekt på ’oönskad verksamhet’. 
 

Genomförande: Montera kamerorna på noggrant utvalda ställen och 
justera hemsidan lite. När man klickar (väljer) webbkameran/orna så 
borde lite "kringinformation" (väder, aktuellt just ni i Arvidsjaur m.m.) 
dyka upp snyggt presenterat vid sidan om bilden. 
 

Jag är ganska säker på att dessa kameror kommer att betala sig själva 
eftersom de säljer Arvidsjaur genom kameralinsen och dessutom 
dämpar ’oönskad verksamhet’. 
 

Jag tycker dessutom kommunen borde anpassa hemsidan utifrån de 
behov som finns, information som berör och angår biltestarna borde 
finnas tillgängliga på tyska.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 193 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Utredare Ann Engberg har 2012-10-09 yttrat sig i ärendet och föreslår att 
kommunen avsätter 50 000 kronor till inköp och montering av ny server och 
webbkamera, 7 500 kr till årligt driftskostnad samt anslå 10 000 kr till 
informationsbudgeten för översättningstjänster.  
 
Personal- och arbetsutskottet har 2012-10-22 upprättat förslag till beslut. 
 
 
Forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 345 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Camilla Möller 
Ekonomi 
Ulrika Hallnor 
Ann Engberg 

forts. Ks § 252 
 
Yrkanden 
 
Lotta Åman (s) 
Bifall till personal- och arbetsutskottets förslag med ändring av andra  
att-satsen till ”föra upp förslaget på listan med äskanden inför framtida års 
investeringar”. 
 
Lars Ralph (m) 
Avslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Lotta Åmans yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela förslagsställaren, att kommunstyrelsen instämmer helt med 

innehållet i medborgarförslaget. 
att föra upp förslaget på listan med äskanden inför framtida års 

investeringar. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 346 
 
 

 
 
Uppförande av klocka och 
skyltar i Arvidsjaurs 
centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Tekniska 
Ekonomi 
 

Ks § 253 Dnr 00243/2012 109
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att kommunen sätter upp en 
klocka samt termometer på torget samt samt ett med önskan att klocka sätts 
upp på Storgatan - ”så att man ser tiden både från söder och norr”. 
 
Kommunstyrelsen har 2012-02-13 § 41 beslutat att kommunen kommer att 
fortsätta arbetet med att hitta lämplig placering för uppförande av klocka i 
Arvidsjaurs centrum. 
 
Byggnadsinspektör Sara Persson har lämnat förslag på uppförande av klocka 
på torget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15 att återremittera ärendet för att 
komplettera ärendet med en kalkyl för uppsättande av klocka och skyltar. 
 
Fastighetskontoret har redovisat kostnader för uppsättande av klocka och 
skyltar i Arvidsjaurs centrum; 
 

Klocka  13 000 kr 
Stolpe med fundament inkl montering och framdragning av el 40 000 kr 
Bygglovsavgift 2 500 kr 
Hänvisningsskylt* 1 000 kr/st 
 
* Kostnaden för skylt kan läggas som självkostnad på den som vill skylta. Det vill säga man 
får köpa sin plats på stolpen, ca 6-8 platser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föra upp förslaget på listan med äskanden inför framtida års 

investeringar. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 347 
 
 

 
 
Avskrivning av fordran 
avseende hyra av lägenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ekonomi 

Ks § 254 Dnr 00250/2012 055 
 
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till avskrivning av en fordran för 
hyra av lägenhet. 
 
Beloppet är 34 786 kronor. Orsaken till avskrivningen är att kunden, som 
har skyddad identitet, har lämnat bostaden utan efterföljande adress. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att betrakta fordran som osäker och behandla den enligt god 

redovisningssed. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 348 
 
 

 
 
Ekonomisk översyn av 
frivilliga icke lagstadgade 
verksamheter – Camp 
Gielas 
 

Ks § 255 Dnr 00023/2011 049
 
Politiskt har det tidigare och i nutid förts en diskussion om kommunens 
kärnverksamheter och därutöver frivilliga icke lagstadgade verksamheter, 
för att långsiktigt och strategiskt kunna fokusera och utveckla de 
verksamheter som gynnar medborgarna mest. Med anledning av detta har 
kommunstyrelsen 2011-03-21 § 59 beslutat om en total ekonomisk översyn 
över i första hand Camp Gielas och Centrumbadet. Därefter kommer andra 
verksamheter fortlöpande att ses över. 
 
Ekonomisk översyn av Camp Gielas har upprättats och har föredragits vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2012-03-26 § 77. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till samtliga politiska 
partier för att inhämta synpunkter om fortsatt inriktning. 
Remissvar har inlämnats av Folkpartiet i Arvidsjaur, Moderaterna i 
Arvidsjaur, Vänsterpartiet Arvidsjaur, Socialdemokraterna och 
Centerpartiet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15 § 222; 
 

att campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget, skidspår och de 
skoterspår Camp Gielas har ansvar för idag - blir en egen resultatenhet. 

att de olika verksamheterna ska redovisas ekonomiskt var för sig. 
att resultatenheten ska organisatoriskt placeras direkt under 

kommunstyrelsen från och med 2013-01-01. 
att eventuellt överskott i verksamheterna ska återgå till enheten. 
att som inriktningsbeslut, inför en eventuell framtida försäljning av 

campinganläggningen, kontinuerligt ha uppsikt över anläggningens 
marknadsvärde. 

 
Med anledning av att beslutet behöver förtydligas för att kunna verkställas, 
tar ordföranden Jerry Johansson på inrådan av kommunchef Johnny 
Högberg, upp ärendet för förtydligande vid dagens sammanträde. 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2012-10-22 § 21 att uppdra till 
kommunchef Johnny Högberg att till kommunstyrelsens sammanträde den 
12 november 2012, ta fram förslag till hur Camp Gielas som resultatenhet 
ska organiseras. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 349 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Johnny Högberg 
Camp Gielas 
Tekniska 
Ekonomi 
 
 

forts. Ks § 255 
 
Kommunchef Johnny Högberg har tillsammans med chefen för Camp Gielas 
Katarina Landstedt och ekonomichef Ulrika Hallnor tagit fram förslaget att 
kommunstyrelsens beslut ändras i delen att Camp Gielas istället för att bli en 
egen resultatenhet under kommunstyrelsen blir ett eget affärsområde under 
tekniska förvaltningen. 
 
Yrkanden 
 
Johan Lundgren (s) 
Kommunstyrelsen beslut kvarstår, med ändringen att Vittjåkk läggs till i 
första att-satsen samt att fjärde att-satsen ändras till följande ”eventuellt 
överskott i verksamheterna får användas i verksamheterna under året”. 
 
Tycho Johansson (s) 
Bifall till Johan Lundgrens yrkande, med tillägget att beslut bör fattas att i 
framtiden sälja Camp Gielas. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Första att-satsen ändras till ”…- blir ett eget affärsområde”. 
Tredje och fjärde att-satserna stryks. 
Femte att-satsen kvarstår. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Johan Lundgrens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget, Vittjåkk*), 

skidspår och de skoterspår Camp Gielas har ansvar för idag - blir en 
egen resultatenhet. 

att de olika verksamheterna ska redovisas ekonomiskt var för sig. 
att resultatenheten ska organisatoriskt placeras direkt under 

kommunstyrelsen från och med 2013-01-01. 
att eventuellt överskott i verksamheterna får användas i verksamheterna 

under året. 
att som inriktningsbeslut, inför en eventuell framtida försäljning av 

campinganläggningen, kontinuerligt ha uppsikt över anläggningens 
marknadsvärde. 

_____ 
 
*) Fram till dess att avtalet med nuvarande entreprenör upphör. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 350 
 
 

 
 
Regler för bidrag till drift 
av utomhusbassänger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Ks § 256 Dnr 00103/2012 730 
 
Framtagande av regler för bidrag till drift av utomhusbassänger tas upp för 
behandling. 
 
Fritids- och kulturutskottets beslutade 2012-04-17 att uppdra till kultur- och 
fritidschef Kristina Grubbström att utforma förslag till bidragsregler för drift 
av utomhusbassänger och att redovisa detta vid utskottet 2012-05-28. 
 
Fritids- och kulturutskottet har 2012-04-17 upprättat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger” enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 256. 
 

Förslag  
 
Regler 
 
bidrag för drift av utomhusbassäng i Arvidsjaurs kommun. 
________________________________________________________________________ 
 
Förening med säte i Arvidsjaurs kommun (och med koppling till den ort där bassängen är 
belägen) kan ansöka om stöd för drift av utomhusbassäng. 
Bidraget skall användas för att hålla bassängen öppen under minst 20 juni – 20 augusti. 
 
Syfte Bidraget avser att täcka de kostnader föreningen har för att hålla bassängen 

och området runt bassängen i gott skick så att bad kan ske utan fara för 
besökaren; d.v.s. rent vatten med lagom temperatur, inga skador på 
bassängkant eller i bassängbotten, ej glas eller annat skräp i anslutning till 
bassängen som kan vålla skada på besökare. 

 
Bidrag Bidrag utgår för att täcka de kostnader föreningen redovisar, maximalt 

50 000 kronor. 
 Fritt vatten upp till 8 000 kronor erhålls från Arvidsjaurs kommun. 
 
Villkor Redovisning av verifierade kostnader skall inlämnas senast 28 februari. 
 Endast kostnader som härrör sig till skötsel av bassängen och 

bassängområdet för att uppnå syftet är bidragsgrundande. 
 Personalkostnader är ej bidragsgrundande. 
 Överskott kan få behållas för att göra reparationer och kan sparas i flera år 

för större åtgärder som specificeras i åtgärdsplan. 
 
Redovisning Skall göras senast 28 februari året efter bidrag erhållits. Verifikat skall 

medfölja sammanställningen av kostnaderna. Intäkter skall också redovisas 
men avräknas ej från bidraget som beviljas. 

 Till redovisningen skall bifogas antal öppethållandedagar och ungefär hur 
många besökare man haft. 

 
Ansökan  Skall göras senast 28 februari det år ansökan gäller. 
 
_____ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 351 
 
 

 
 
Ansökan om bidrag för 
drift av hembygdsmuséet 
år 2012 – Arvidsjaurs 
Hembygdsförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Arvidsjaurs Hembygdsförening 
Glommersträsk Hembygds 
förening 
Fritids- och kulturutskottet 

Ks § 257 Dnr 000217/2012 052
 
Arvidsjaurs Hembygdsförening ansöker om bidrag med 30 000 kr för drift 
av hembygdsmuseet under 2012. 
 
Arvidsjaurs hembygdsmuseum är Arvidsjaurs största turistattraktion sett till 
antalet besökare under hela året och spelar därför en viktig roll ur ett 
turistiskt perspektiv samt för att bevara och levandegöra kulturarvet för 
Arvidsjaurborna. Hembygdsmuseet har för närvarande två anställda på 
vardera 75 % med lönebidrag. Gamla Prästgården har öppet sex dagar i 
veckan och under sommaren även söndagar. 
 
Verksamheten är omfattande. I prästgården visas många föremål som vittnar 
om bygdens historia. Där säljs även slöjdalster som traktens slöjdare får 
avsättning för samt servering av hembakt kaffebröd tillfika. Det finns ett 
särskilt rum för barnen där de får leka med gamla saker. På gården finns 
förutom gamla prästgården, en .k. stolpbod med jordbruksredskap m. m, 
tiondeboden med gamla möbler, smedjan, Arvidsjaurs äldsta hus, 
bogårdsmuren som markerar den gamla kyrk- och begravningsplatsen samt 
en scen. 
 
Gamla Prästgården är ett gammalt hemman med tillhörande mark och 
byggnader som ska skötas. Den fungerade som prästgård och prästbod 
mellan 1891 och 1928. Senare köptes huset av hembygdsföreningen, det 
upprustades och invigdes som hembygdsgård 1975. 
 
Fritids- och kulturutskottet har 2012-10-01 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Arvidsjaurs Hembygdsförening 10 000 kronor till drift av 

hembygdsmuseet under 2012. 
att pengarna tas från strukturmedlen. 
att Arvidsjaurs Hembygdsförening lämnar en ekonomisk redovisning till 

kommunstyrelsen vid årets slut. 
att uppmana hembygdsföreningarna i Arvidsjaur och Glommersträsk att 

söka bygdemedel för sina verksamheter enligt regler och tidsplan för 
bygdemedelsansökningar. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 352 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2012-08-31 
för kommunstyrelsens 
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 
Berörda 
 

Ks § 258 Dnr 00210/2012 042
 
Delårsbokslut 2012-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter har 
upprättats. 
 
Ekonomichef Ulrika Hallnor föredrog bokslutet vid dagens sammanträde. 
 
Som bilaga i delårsbokslutet finns redovisning av arbetet med 
kommunstyrelsens övergripande mål. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsredovisning för perioden  

2012-01-01 - 2012-08-31. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsbokslut 2012-08-31 
 

Kommunstyrelsens verksamheter 
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10 Kommunfullmäktige inkl partistöd 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

%   

Personal  450 232 52 450 -48   

Verksamhet 100 40 40 167 -76   

Partistöd 711 474 67 474 0   

              

Summa kostnader 1 261 746 59 1 091 -32   

              

Intäkter 0 0 0 -79 0   

              

Netto 1 261 746 59 1 012 -26   
       

Periodresultat  95  -113   
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117 Överförmyndare 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

%   

Personal  920 617 67 578 7

Verksamhet 110 103 94 109 -5

             

Summa kostnader 1 030 720 70 687 5

             

Intäkter -660 -367 56 -487 -25

             

Netto 370 353 54 200 77
       

Periodresultat  -106  47  
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 
%   

Personal  1 321 1 108 84 1 015 9   

Verksamhet 5 507 5 251 95 3 080 70   

Leasingdatorer 0 0 0 598     

Budgetbalans 0 0 0 0     

              

Summa kostnader 6 828 6 359 93 4 693 35   

              

Intäkter -550 -378 69 -247 53   

              

Netto 6 278 5 981 95 4 446 35   
       

Periodresultat  -1 796  -1 541   
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284 Bostadsanpassningsbidrag 
 

 
                 
Tkr 

 Redovisat 
2011-08-31 

Budget  
2012 

Redovisat 
2012-09-10 

Prognos för 
helår 2012 

Redovisat för
2011             

  249 800 725 1 300 735 
 
Verksamhet 
71 st beslut är tagna, till en kostnad av 998 000  kr. Bokförd kostnad för perioden är 752 000 
kr. 
Ej beslutade ansökningar är för närvarande 19 stycken och beräknas till en kostnad av ca 
661 000 kr. 
 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att 
flertalet större anpassningar från år 2011 har blivit slutförda år 2012 är budgeten snart 
förbrukad. Flera av de stora anpassningarna har varit ombyggnation av kök. 
Köksombyggnader är kostsamma åtgärder.  
 
I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Hittills i år är 71 beslut 
tagna vilket tyder på att det kommer att bli fler bostadsanpassningsärenden än vanligt i år. 
Budgeten kommer att överskridas och hamnar troligtvis på 1 300 000 kr. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag. 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att 
den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden 
blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. 
 
Måluppfyllelse. 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
 
Erika Resin 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
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Diagram 1. Kostnader och budget år 2012. 
 

 
 
Diagram 2. Utveckling av BAB‐kostnad från år 1996  och framåt. 

 

 
 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt. 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 6 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 

Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade 

 
Vad ges bidrag till? 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till 
sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och 
vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. För att vara bidragsberättigad 
ska åtgärden vara en fast funktion i bostaden. 
Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Olika funktionshinder 
Om ansökan gäller elsanering för elkänsliga så kan bidrag inte beviljas. Om ansökan gäller någon icke 
bestående funktionsnedsättning som till exempel benbrott och inte någon längre rehabiliteringsperiod 
kan bidrag heller inte beviljas. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver 
anpassning av bostaden. Exempel på funktionshinder kan vara nedsatt rörlighet, nedsatt syn, epilepsi, 
psoriasis eller psykisk utvecklingsstörning.  
 
Standardhöjning 
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas inte 
för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte 
får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 
 
Vem kan få bidrag 
Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres-eller 
bostadsrätt. För anpassning av en hyres-eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. 
Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra 
hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 
 
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den 
bostaden anpassas. 
 
Information 
Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge 
information om bostadsanpassningsbidraget. 
 
Ansökan 
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka 
andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. 
 
I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon 
annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram 
med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel 
arbetsterapeut. 
 
Beslut 
Kommunen beslutar om bidraget. 
 
Utbetalning 
Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom 
de blir färdiga. 
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Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus… 
o Bredare dörrar 
o Bortagning av trösklar 
o Ändring eller komplettering av badrumsutrustning 
o Termostatblandare. Kran med specialvred 
o Specialanpassade skåp, främst i kök 
o Bänkspis med separat ugn 
o Utbyte av golv- och väggmaterial 
o Lyftanordningar 
 
… och utomhus 
o Ramper 
o Utvidgat entréplan  
o Räcken och ledstänger 
o Hårdgöring av gångväg 
o Automatisk garageportöppnare 
 
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid 
finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. 

 
 
Erika Resin 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
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700 Ledningsfunktionen 
 
Tkr 2012 2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos  

Personal  910 654 72 710 -8

Verksamhet 481 283 59 237 20

Internhyra, 0 0   0 0

            

Summa kostnader 1 391 937 67 947 -1

            

Intäkter -50 -7 13 -57 -88

Interna intäkter  0

            

            

Netto 1 341 930 69 890 5 1341
      
Periodresultat  -36  -4  
 
 
Verksamhet  
Ledningsfunktionen består numera av kommunchefen. Informatör har under 2011 
organisatoriskt hamnat under Serviceenheten. Medel för informationsinsatser har dock funnits 
kvar under ledningsfunktionen kopplat till att kommunchefen är ansvarig utgivare. 
Ledningsfunktionen arbetar med kommunövergripande frågor där samordning av 
förvaltningar och bolag samt strategiska utvecklingsfrågor är grunden. En ledningsgrupp och 
en koncernledningsgrupp arbetar på uppdrag av ledningsfunktionen.  
 

Händelser av betydelse 
Arbetet med kommunens övergripande mål har fortsatt under perioden med särskilt fokus på 
kommunstyrelsens mål som är sektorsövergripande. Koncernledningsgruppen träffas 
regelbundet och ansvaret för målarbetet är nu delat då rapportörer utsetts i gruppen. 
Målen har under perioden börjat brytas ner av de arbetsgrupper som är ansvariga. 
 
Ledningsfunktionen har under perioden arbetat aktivt med samordning inom 
kommunföretagskoncernen, dels via koncernledningsträffar, dels via AKAB. 
Koncernsamordningen går framåt där exempelvis företagshälsovården upphandlats 
gemensamt. Samordningen på det personalpolitiska området är påbörjat. 
Kommunchefen har under perioden tilldelats uppdraget att hitta samarbetsformer inom 
SAMSA-kommunerna med fokus på två spår, nämligen samverkan på full bredd, dvs alla 
områden och på vilket sätt ett tätare samarbete inom service skulle kunna se ut. 
 
Ledningsfunktionen har under perioden arbetat med fastighetsfrågor, bland annat planeringen 
av en ny brandstation och Tillväxtenhetens samlokalisering. 
 
Under perioden har ledningsfunktionen medverkat i arbetsgruppen för sim- och sporthallens 
framtid och rapporterat till kommunstyrelsen 
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Ekonomi 
Ledningsfunktionen prognostiserar balans innan årets slut. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Ledningsfunktionen har inte något specifikt mål. Vi ska ju arbeta på ett stödjande sätt, så att 
alla mål kan infrias. Vi är med i ett nätverk som SKL driver som har mätt tillgänglighet och 
servicegrad i olika verksamheter.  
 
Framtiden 
Arvidsjaurs Kommuns värdegrund samt övergripande mål är kärnan i ledningsfunktionens 
arbete. Värdegrundsarbetet måste intensifieras och planer och aktiviteter för att nå 
kommunens övergripande mål fortskrider under 2012. Effektivisering av ärendehantering och 
införande av papperslösa möten i ekonomiutskottet fortsätter. Översynen av fastigheter och 
lokaler fortsätter. 
SAMSA-samarbetet kommer att intensifieras under de närmaste åren. Strategisk samverkan 
med andra kommuner, exempelvis Akademi Norr fortsätter. Internationellt så kommer tätare 
kontakter att tas med Tyskland för att nyttja den potential som finns på grund av infrastruktur 
i form av flyglinjer och upparbetade näringslivskontakter. 
 
 
Johnny Högberg 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr 2012 2011    

  Budget Redovisat 
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos 
Personal  2 340 1 410 60 1 800 - 22 2  200

Verksamhet 2 682 1 490 56 1 315 13 2  600

            

Summa kostnader 5022 2 900 58 3 115 -7 4  800

            

Intäkter -3166 -1 877 59 - 2 044   -8 -3 010

            

            

            

Netto 1856 1 023 55 1 071 -5 1 790

       
Periodresultat  214  328  66

 
Ekonomisk prognos 
Bedömning är att personalenheten kommer att klara sin budget. Det är dock budgeterat för 
liten volym för fackliga företrädare som dock täcks av intäkter. Detta kommer att justeras till 
nästa delårsrapport. 
 
Verksamheten 
 
Personalplanering och förhandling 
Lönerevision 2012 pågår. Ny lön betalas ut i oktober och retroaktiv lön i november 2012. 
Central medling pågår dock med lärarfacken sedan 120828 och inga signaler i dagsläget från 
SKL om att det närmar sig en överenskommelse.  
Vision, SSR och Kommunal har klart med ett 1-årigt avtal och Vårdförbundet, LSR, SKL och 
FSA har avtal som sträcker sig minst till 2013-03-31. 
Stöd ges till främst chefer i organisationen i en omfattning som bedöms anpassad. 
Personal- och lönechef har sen senaste delårsrapporten examinerats i kvalificerad 
arbetsrättsutbildning. 
 
Företagshälsovården 
Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs skall till största delen användas till 
förebyggande arbete, men tillgång finns också till akuta insatser. Företagshälsovården skall 
beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. 
 
A-Hälsan har väl anpassat sin kompetens till vårt behov.  
Samarbetet med A-hälsan fungerar väl! 
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A-Hälsan har indelat sin verksamhetstid i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen står till 
vårt förfogande när vi behöver akutinsatser samt stöd i arbetet med arbetsgrupper. Den fasta 
delen har vi hittills gjort beställning på för varje år och omfattar även alla lagstadgade och 
obligatoriska åtgärder. Även åldersrelaterade hälsokontroller genomförs. Upphandling av 
FHV pågår och nytt avtal kommer att finnas från 2013-01-01.  
 
För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala 
lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, 
under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Företagshälsovården utför även 
tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra anställda. 
 
Facklig verksamhet 
Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga 
förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under arbetstid 
och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga uppdraget. 
 
Då den fackliga verksamheten är så avtals- och lagreglerad har vi mycket små möjligheter att 
påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts  
0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i 
enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. 
Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och 
den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065. 
I dagsläget har vi upptäckt att det är budgeterat för liten volym för fackliga företrädare, men 
det täcks dock av intäkter. Detta kommer att justeras till nästa delårsrapport. 
 
Personalvård 
Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, 
att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska 
områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All 
friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritid. 
Friskvårdspengen uppgår till 250: -/termin. Nyttjandet av friskvårdsstödet fortsätter att öka. 
 
Arbetsmiljöverksamhet 
Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor 
fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information 
och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Detta arbete är påbörjat.  
 
Rehabiliteringsverksamhet 
Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete pga. orsaker 
som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter skall, 
om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra 
hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras.  
Vårt arbetssätt innebär tidiga insatser inkl. individuella rehabiliteringsåtgärder. Med detta 
arbetssätt så har sjuktalen sänkts avsevärt. För år 2011 uppfylldes målen med att ligga under 
både riks- och länsgenomsnittet. Vi fortsätter med det förebyggande arbetet bl.a. genom att 
fånga upp medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Tendensen att det är fler förebyggande 
rehabärenden än sjukärenden (60/40) håller i sig, vilket är mycket positivt. 
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Personalutveckling/Intern personalutbildning 
Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. 
Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Utbildning för nya chefer påbörjas i 
september 2012. Dessutom kommer personal- och löneenheten att bjuda in alla chefer till 
tematräffar 2-3 ggr/år, med start i oktober 2012. Tanken med dessa träffar är att nyheter inom 
personal- och löneområdet ska nå ut till alla chefer och att frågetecken kan rätas ut. Alla får 
samma information samtidigt. Dessutom blir det ett forum där erfarenhetsutbyte mellan 
cheferna möjliggörs. 
 
Personal 
Två personer arbetar vid personalenheten. Dessa är personalkonsulent och personalchef.  
Båda är relativt nyrekryterade, personalchefen sedan 2012-02-01 och personalkonsulenten 
sedan 2012-04-16. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
Under innevarande år prioriteras att stödja verksamheterna allmänt i personal- och 
ledarskapsfrågor samt att vi ska jobba för en utveckling av ”nya” personalenheten. 
Rehabiliteringsarbetet fortsätter intensivt med målet att bibehålla våra låga sjuktal och om 
möjligt sänka dessa ytterligare. 
Det finns också behov av att se över strukturen av vår löneprocess och i samband med det 
lyfta fram arbetsgivarfrågor i den politiska agendan. 
 
 
Ulrica Lundgren 
Personalchef 
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71 Serviceenheten 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  
i %  Prognos

Personal  2 950 1 946 66 1 855 5  3 020

Verksamhet 2 840 1 383 49 1 459 -5  2 500

             

             

Summa kostnader 5 790 3 329 57 3 314 1  5 520

             

Intäkter -2 010 -1 326 66 -999 33  -1 820

             

Netto 3 780 2 003 53 2 315 -13,5  3 700
      
Periodresultat  517  86  80
 
Verksamheten övergripande och under året 
Serviceenheten består av kansliet med 3,0 tjänster och reception/växel med 1,75 årsarbetare 
samt en tjänst på 50 % nystartsjobb under ett par månader i samverkan med löneenheten. 
Vidare ligger även information och samisk koordination med 1,0 tjänster vardera under 
enheten. Totalt jobbar 9 personer på enheten för närvarande. Under förra året har på säljaren 
Arjeplogs begäran köp av konsumentrådgivningstjänster avslutats. Under perioden har nytt 
avtal med säljaren träffats och vi köper återigen tjänsten från Arjeplog.  
 
Personal 
Personalsamverkan med löneenheten fortgår. 

Händelser av betydelse 
Ett test av nya tekniska lösningar för nämndsarbete har i projektform startats under året. 
Planen är att Ekonomiutskottet som första instans ska prova pappersfri distribution av 
möteshandlingar under hösten 2012 samtidigt som inventering av lämpliga verksamhetsstöd 
fortgår vilket är en nödvändighet om försöket ska permanentas. Växelsamverkan mellan 4-
kom är fortsatt i en avgörande fas när infrastruktur ska köpas ut och avtal ska omförhandlas 
under 2012.  

Ekonomi 
Hela kommunens telefoni betalas i en klump av denna enhet. Sedan fördelas kostnaderna på 
våra abonnenter vilket föranleder den relativt höga intäkten och kostnaden för verksamheten. 
Samverkan på personalsidan mellan löne- och serviceenheten fortsätter, fram till sista 
september då en alternativ lösning för framförallt behov av hjälp i växeln på nytt måste tas i 
beaktande.  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 14 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 
En post som påverkar periodens resultat är att kommunen stått utan konsumentrådgivning 
under en tid vilket sparat pengar under den tid vi inte haft någon leverantör. Det kommer dock 
resultera i en högre kostnad i framtiden sedan nytt avtal träffats. Upphandling av 
kaffeautomater har resulterat i ett nytt avtal som redan visar sig påverka kostnaderna positivt. 
Enheten kan också se en markant minskning i kostnad för kontorsmateriel. År 2011 genom att 
verkligen tillämpa att endast köpa in via avtal oavsett önskemål från andra, och i år genom att 
förflytta förrådet till receptionen och införa rutiner med att föra bok över när folk hämtar 
material. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Serviceenheten har under året behandlat kommunens värdegrund genom diskussioner om de 
olika beståndsdelarna och dess tillämpning. Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete 
har arbetet med att uppdatera och upprätta checklistor och lathundar för olika moment 
påbörjats och en utbildning i Groupwise kalender hållits gentemot Tillväxtenhetens personal. 
Ett nytt sätt att hålla APT håller på att framarbetas gemensamt inom enheten. Utredning av 
bland annat internt styrsystem (intranät) fortgår med målet att ha en kravspecifikation klar 
under året. En ny kommunövergripande utbildningsinsats planeras av enheten till våren.  
 
Framtiden 
Enheten är helt beroende av internt och externt servicebehov samt vad som följer av 
lagändringar och politiska beslut. Inget utrymme för ytterligare rationaliseringar finns inom 
dessa ramar men enheten jobbar kontinuerligt med förbättrings- och effektiviseringsarbete.  
 
 
Ann Engberg 
Utredare och chef, Serviceenheten 
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72 Ekonomi 
 
Tkr   2012   2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i %  Prognos

Personal  3 754 2 361 63 2 361 0 3 450

Verksamhet 2 230 1 495 64 1 470 2 2 300

Internhyror, kap kostn 0 0   0 0 0

              

Summa kostnader 5 984 3 856 63 3 831 1 5 750

              

Intäkter -1 445 -960 61 -1 027 -7 -1 440

              

Netto 4 539 2 897 64 2 804 3 4 310

       

Periodresultat  129  197  229
 
Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen och 
i enlighet med god redovisningssed, bevaka att kommunen bedriver en god ekonomisk 
hushållning.  Enheten skall förse förvaltningar och allmänhet med aktuell statistik avseende 
befolkningsförändringar, näringsliv mm.  
Kommunens ekonomihantering skall utföras i enlighet med redovisningslagen, upprättade 
reglementen samt de anvisningar som lämnas om god redovisningssed. Rapporteringen skall 
utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för politiker och verk-
samhetsansvariga.  
 
Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglemente och med iakt-
tagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. Enheten 
ska medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner för 
uppföljning och ekonomisk analys utvecklas. 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror samt kommunens ekonomiska redovisning och 
uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekono-
misk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första hand 
till kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, 
Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT). 
Totalt disponerar bolagen 1,15 årsarbetare för bolagen. När omstrukturering av bolagen 
började under 2000-talet fanns 4,35 årsarbetare för denna uppgift. 
 
Ekonomi 
Verksamheten beräknas ge ett överskott på 229 tkr. Överskottet beror frånvaro på grund av 
sjukskrivningar och tjänstledigheter. 
Bytet av kommunikationsteknik samt ökade priser för hantering av kontantkassor har ökat 
enhetens driftkostnad. Behovet av extern utbildning har också ökat i och med att ny personal 
anställts. Vi har också varit mer aktiva att delta i regionala arrangemang, på eget initiativ eller 
på uppdrag (t.ex. vid ny lagstiftning), något som återspeglas i ökade verksamhetskostnader.  
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Personal 
Enheten består av åtta årsarbetare. Från oktober-10 ingår kommunens två upphandlare i 
organisationen. Tekniska betalar för 0,30 tjänst för hantering av kundreskontrorna för 
konsumtionsavgifter och Camp Gielas. 1,15 årsarbetare disponeras av Arvidsjaur Energi AB, 
och Arvidsjaur Flygplats tillsammans. Övriga bolag betalar per timme. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Ekonomiavdelningens mål sammanfaller med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk 
hushållning. Enhetens uppgift är att bevaka måluppfyllelsen. Nyckeltal för detta redovisas i 
årsredovisningen. 
Enhetens arbete utvärderas vid den årliga revisionen. Revisionen har över åren visat att verk-
samheten bedrivits på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande lagstiftning och 
god redovisningssed.  
En stor del av kommunens skattemedel används till leverantörsbetalningar. Ekonomiavdel-
ningen hanterar dessa betalningar. Ca 20 000 fakturor betalas från enheten per år, och ungefär 
lika många skickas ut. 
 
Framtiden 
Behovet att införa elektronisk handel kommer allt närmare, eventuellt kommer lagstiftning att 
göra detta till en skyldighet för kommunen. Ett sådant arbete är väl i nivå med byte av 
lönesystem och kan för närvarande inte utföras med befintlig personal.  
Målsättningen är att skapa en genomgående rutin från upphandling, via inköpsbeslut och till 
betalning.  
 
 
Ulrika Hallnor 
Tf Ekonomichef 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 17 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 
73 Löner 
 
Tkr 2012   2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos 

Personal  2 157 1 321 61 1 319 0  2157 

Verksamhet 927 478 52 637 -25  927 

              

              

Summa kostnader 3 084 1 799 58 1 956 -8  3084 

              

Intäkter -223 -152 68 -115  33  -223 

              

Netto 2 861 1 647 583 1 841 -11  2861 
       

Periodresultat  261  48   
 
 
Verksamheten 
 
Lönebearbetning 
Tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning, en av löneassistenterna vikarierar 
25%  i receptionen, dessutom arbetar en person som systemansvarige 50% och som 
löneassistent 50% . En av löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. På grund av 
en längre sjukskrivning har vi även en vikarie anställd på 50%. Löneenheten stöder 
Arvidsjaur Flygplats, ATT samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning.  
Det nya lönesystemet är igång och vi arbetar nu bara i detta. De flesta av våra anställda har 
självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss frånvaro och extra tid.  
När det gäller systemunderhållet så ligger vi fortfarande lite efter på grund av 
sommarperioden, då vår systemansvariga har till större del arbetat med löner, det är inget som 
påverkar våra löntagare utan bara oss själva. 
 
Pensionshantering 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med KPA, 
vilka genomför utbetalningarna.  
Vi har nu skrivit avtal om löneväxling och det är några anställda som har tecknat sig för detta. 
Vi gör första inbetalningen i september. 
Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP som är förvaltare. 
 
Övrigt stöd som utgår från löneenheten 
Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om statsbidrag för personer förutom 
praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. 
Vi sköter även all annonsering av kommunens samtliga anställningar och sammanställer 
inkomna ansökningar som skickas till den som har annonserat. 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 18 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet  inkl nyckeltal 
”All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid”, är den målsättning som finns för 
löneavdelningens arbete vad avser lönebearbetning. Det finns orsaker som ibland gör att det 
inte alltid blir så. Dessa undantag är dock mycket begränsade och korrigeras vid kommande 
löneutbetalning. 
 
Framtiden 
Vi har fortfarande inte hunnit med all utbildning för systemansvariga. Det gäller uppbyggnad 
av tabellverk och SQL frågor mm. Vi har även ett problem med både chefer och anställda som 
inte håller bryttider vad gäller rättelser och beslut i systemet. Vi skickar ut tidplaner och 
påminnelser, men får ändå lägga många timmar på att ringa till personer som inte respekterar 
detta. Vi kommer att under året planera för träffar med alla chefer där vi dels ska trycka på 
detta, men även titta på lönesystemet för att visa nyheter och peka på där vi ser många gör fel. 
Att det blir fel och att vi måste göra rättelser det kommer vi aldrig ifrån, men vi hoppas att vi 
kan minimera felen som görs.  
Vi har haft utbildning i självservice med alla nyanställda inom barn- och ungdoms område 
under augusti. De är ju många som börjar sin anställning här vid samma tidpunkt. Vi kommer 
att planera för detta även nästa höst.  
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
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761 IT-Enheten 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos

Personal  3 272 1 923 59 1 990 -3   

Verksamhet 2 977 3 354 113 1 406 139   
Internhyra och 
kapitalkostnader 0 0 0 0 0   

              

Summa kostnader 6 249 5 277 84 3 396 55   

              

Intäkter -1 366 -784 57 -132 494   

              

Netto 4 883 4 493 92 3 264 38   
       

Periodresultat  -1 238  134   
 
Ekonomi 
Utfallet hittills I år är delvis missvisande, det beror på att IT avd tar alla leasingkostnader för 
datorer och annan IT infrastruktur, men stora delar av dessa skall senare debiteras 
verksamheterna. Detta har ännu inte skett. Vi har även en del stora utgiftsposter för 
programvarulicenser som infaller under första halvåret och som ej periodiserats. 
 
Verksamhet 
Tidigare köpte vi IT kundtjänst av ATEA, men det visade sig inte fungera som planerat, av 
flera olika skäl. Vi har därför gjort om vår kundtjänst så att vi alltid har någon som svarar i 
telefonen när någon ringer vårt kundtjänstnummer (15870). Vi låser därmed upp personal, 
men i gengäld kan vi oftast hjälpa dem som ringer direkt, i alla fall med enklare ärenden. 
Alla utom en av våra ca sextio servrar är nu virtualiserade i ett s.k. cluster bestående av tre 
fysiska maskiner. Det spar plats, drar mindre ström och kräver därmed mindre kyla.  
 
Händelser av betydelse 
Två större systemförändringar skett under året, dels ett nytt GIS system och dels ett nytt 
vårdsystem som inneburit en relativt stor arbetsinsats från IT. 
 
Personal 
Från och med juni inledde Glen Eriksson provanställning som IT chef på 50%. Övriga 50% 
kvarstår som Stadsnäts chef. 
 
Framtid 
IT avd har några större projekt under närmaste 12 månaderna. Vi måste byta IP adresser på all 
nätverksansluten utrustning för att kunna byta internetleverantör, till den av IT NB 
upphandlade tjänsten. I samband med det kommer vi att inför IPV6 på all utrustning som är 
för externa kontakter. Vi måste även byta brandvägg, den är föråldrad och vi saknar 
tillförlitlig support.  
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DNSSEC (som vi redan infört) och IPV6 är ett krav från regeringen, som vi inom IT NB 
beslutat genomföra tillsammans under 2013.  
Vi håller även på att se över vår datorplattform för att gå kunna lämna Windows XP, vilket 
kräver en hel del förarbete för att få en automatisk hantering av installationer och 
uppdateringar. 
Ovanstående förändringar kommer att kräva stora insatser från alla på IT avd under närmaste 
året. 
 
Förklaringar 
DNNSEC är ett system som skall säkerställa att en server (eller annan resurs på internet) är 
den server den utger sej för att vara. Så att man kan lita på att man verkligen är på t.ex. 
Arvidsjaurs hemsida, eller bankens eller apotekets respektive hemsidor. 
Dagens IP adresser (IPV4), som varje dator på internet måste ha, räcker bara till 4miljarder 
datorer. Dessa adresser är nu slut i både Europa och Asien. Man har därför tagit fram en ny 
typ av adresser, IPV6 där varje organisation förfogar över 4miljarder egna adresser. Det 
innebär att alla nya datorer som ansluts i Asien får endast IPV6 adresser, om inte vi kan 
hantera IPV6 kommer dessa nya datorer inte att kunna få åtkomst till vår hemsida bl.a. 
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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74 Tillväxtenheten 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat 
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  19 012 12 470 66 11 023 12  19 012
Verksamhet 7 993 6 731 84 7 964 -18  9 500
Intenhyra, kap.kostn 1 686  1 122 66 878  30  1 686
             
Summa kostnader 28 691 20 323 70 19 865 3  30 198
             
Intäkter -21 466 -18 429 86 -20 272 -10  -27 274
             

Netto 7 225 1 894 27 -407 2 924
Periodresultat  2 922    4 301

 
 
Ekonomi 
Ekonomin för enheten får anses som mycket balanserad och under kontroll, samtliga 
verksamheter ligger i fas med budget med undantag för Idéum och Ungd/In, där det redovisas 
större kostnader än budgeterat. Orsak; ökat antal uppdrag. Dock balanseras resultatet upp 
genom att intäktssidan per automatik även ökar i dessa verksamheter.  
Resultatet av den nya etableringsreformen inom flyktingmottagningen får full verkan på 
ekonomin under året enligt plan, minskade intäkter på ca 1milj. Ligger i prognosen. 
Enligt plan minskar även antalet projekt inom Näringsliv/Turism, vilket bidrar med ca -2 milj 
till den minskade intäktssidan.  
 
Personal 
Lärcentra har en vikarietjänst som går ut 2012-12-31. Tjänsten kommer att utlysas under 
senhösten och då med än mer fokus på kompetensförsörjning riktat mot arbetsmarknad och 
näringsliv.  
Projekt Harsh Net (Harsh Weather Testing Network) har fått förlängt till april 2013.  
Den fysiska flytten av de båda verksamheterna fortsätter bland annat genom att medarbetarna 
har arbetat fram en konsekvensanalys.  
Innan 2012 års utgång kommer en konsult att tas in som rådgivare för att ta flytten ett steg 
längre fram.  
Projekt Norrsken befinner sig på sin absoluta aktivitetstopp vilket innebär att 5 st. 
medarbetare jobbar med projektet med varierande tjänstgöringsgrader.  
Tjänsten som Inflytt/integrationssamordnare är för närvarande vakant. 
Förberedelser för neddragning av tjänstgöringsgraden för flyktingsekreterare har inletts.  
Inom ensamkommande flyktingbarn har 2 st. rekryteringar gjorts för att lösa 
underbemanningen inom boendena.  
Inom ramen för kompetens projektet KIN genomförs omfattande utbildningar av personal och 
Gode Män som verkar inom verksamheten ensamkommande flyktingbarn.   
Pga. den stora mängd uppdrag samt företagens ökade behov av rådgivning så är 
arbetsbelastningen väldigt hög och prognosen visa inte på någon minskning.  
Arbetsmiljön får anses som mycket god, där arbetsglädjen skapar en oerhört stor drivkraft mot 
målen. 
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Händelser av betydelse 
 
 Samverkan med länsstyrelsen om företagsstöd har direkt resulterat i ökad rådgivning mot 

befintliga företag 

 Tysk etablering av snöiglo med cirka 30-40 bäddar i Abborrträsk. Företaget tror att 20-30 
personer kommer att vara sysselsatta vintertid med drift och underhåll, dessutom visningar 
och event 

 Planering av framtagandet av en ny Översikts och Tillväxtplan. Målsättningen är att 
förslaget ska vara klart mars 2013. 

 En enkätundersökning gått ut till kommunens medborgare och näringsliv. Vi har kunnat 
utläsa mycket bra information som kommer att hjälpa oss vidare i vårt utvecklingsarbete 
kring turism, näringsliv samt lärcentra. 

 Bredband till alla2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. 
Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. Under hösten ska 
ett förslag på prioritering av byarna presenteras för en arbetsgrupp innehållande 
representanter från byarna. Syftet är att vi ska enas om ett underlag som kan användas vid 
bl.a. ansökningar om finansiering av bredbandsutbyggnaden. 

 Lärcentrum har under juni månad flyttat ner sin verksamhet till Idéums lokaler. En av 
synergier är att vi når nya målgrupper bland annat deltagare inom projektet Norrsken, 
nysvenskar och volontärer. Vi kommer att fokusera än mer att match arbetsmarknadens 
behov samt skapa än fler fristående kurser och föreläsningar. 

 Tanzania projektet har fått möjligheten att fram till årsskiftet engagera Stina Johansson, 
lärare på Fridhemsskolan, för att få en ännu tydligare koppling till skolan och föra vidare 
kunskaperna och erfarenheterna till våra ungdomar. Detta sker via tjänsteköp. 

 Den upphandlade följeforskning inom Projekt Norrsken visar på mycket goda resultat 
hittills. Under tertialperioden har insatserna påverkat Kommunens försörjningsstöd 
positivt med 1.9´milj. samt att målgruppens köpkraft ökat med 3,4´ milj. 57%  av 
målgruppen har gått till arbete och studier. Metodiken har effekt. 

 Det Moment 22 som Norrsken hamnade i tack vare för snabb utskrivning av deltagare mot 
jobb, där medfinansieringen blev för låg, har tack vare ändrade rutiner och ett fantastiskt 
arbete av personalen kunnat undvikas. Risk för återbetalning förelåg. 

 Uppstarten av Utsluss och 18+ boendet visar sig med stor tydlighet vara en lyckad åtgärd, 
både ur integration, personlig och kommunekonomisk synvinkel. 

 De skogliga utbildningarna har utökats från plantering- till att även omfatta 
röjsågsutbildning. 

 Uppdragsförfrågan för Ung/In fortsätter att öka. Viss återhållsamhet i åtagandena har 
skett, för att bl.a. trygga kvalitén. 

 Inom Integrationssidan har flera insatser genomförts, där schemalagd läxläsning på Medan 
för alla som har behov varit en lyckad satsning.  

 Inflyttningssamordningen och dess insatser kan till viss del tillskrivas att 
befolkningssiffrorna i kommunen ligger tämligen stilla. Flertalet riktade satsningar mot 
AJB och vissa större callcenterföretag har bl.a. genomförts 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Fokus har legat på snabb service till näringen utifrån företagens specifika behov.  
Under perioden har vår näringslivsutvecklaren haft besök eller besökt trettioåtta företag (eller 
blivande företag):Tolv har varit nyregistrerade företag (eller företag som avser att registreras 
inom kort). Fyra av dessa har ägare med utländsk härkomst. Tjugotre är befintliga företag i 
Arvidsjaur som önskar göra förändringar i sitt företag. Tre befintliga företag som idag finns 
på annan ort men önskar etablera sig i Arvidsjaur. Utav de trettioåtta företag som varit i 
kontakt med oss har arton återkommit för uppföljningsärenden eller med helt nya ärenden till 
näringslivsutvecklaren.  
 
Uppgifter från UC för perioden januari t.o.m. augusti 2012. Totalt 64 företagsregistreringar 
(jmf med hela 2011, 28 företagsregistreringar), 12 aktiebolag (jmf med hela 2011; 14), 51 
enskild näringsverksamhet (jmf med hela 2011; 13), 1 Handelsbolag (jmf med hela 2011; 1) 
Fördelning av företagsregistreringar sett över branscher: Jord, skogsbruk och fiske 37 
Tillverkning/ Transport och magasinering 2, Byggverksamhet 4, Handel 6, Hotell- och 
restaurangverksamhet 3 samt Information och kommunikationsverksamhet 3  
 
Inför höstterminen så har 3 personer blivit antagna på distansbaserade program mot 
Universitet och högskola. De kommer att läsa Beteendevetareprogrammet samt 
Förskollärareprogrammet. 
57 personer har blivit antagna till fristående kurser på distans. De läser bland annat ekonomi, 
juridik, pedagogik och olika kurser inom vård och omsorg. 
 
Omvärldsfaktorer på kort och lång sikt  

Klimatet och vårt geografiska läge är en framgångsfaktor för framtida etableringar såväl inom 
test och övningsverksamhet som för besöksnäringen. På kort sikt ser vi att nuvarande 
programperiod håller på att nå sitt slut vilket direkt ger konsekvenser på de flesta av våra 
finansieringskällor, dvs. alla former av EU medel. Den nya programperioden planeras vara i 
full kraft hösten 2014. Det kommer att ställa helt andra krav på nya samverkansformer och 
där transnationellt utbyte står som ett kriterium, vilket får ses som något mycket positivt när 
enheten står väl rustad med unika internationella nätverk. 
 
Vi kan idag se att framtiden i Norrland kan innebära mycket av stora anläggningsarbeten bl.a. 
inom gruvnäring. Om ca 10 år kanske mycket mer av den globala frakttrafiken går genom en 
isfri nordväst passage och arbetet av utvinningen av olja och gas i Barentsområdet ytterligare 
ökar behoven av olika kompetenser i kallt klimat. Norge med sitt kunnande i off-shore teknik 
kan bli en stor nyckelspelare i Barentsområdet. Rekrytering till specialkvalificerade tjänster är 
en utmaning.  
 
Arvidsjaur har goda möjligheter att studera på distans dessvärre finns ett stort glapp med 
behörigheten och man söker sig mer mot kurser än program. Lagen om strandskydd är en stor 
utmaning för Arvidsjaurs utvecklingsarbete och hindrar ett flertal etableringar varje år. 
Bristen av affärslokaler samtidigt som det fortfarande låga marknadsvärdet på lokaler gör det 
svårt för företagen att få låna pengar till nybyggnationer. EU:s vattendirektiv kan innebära 
skärpta krav på exploatörer av rinnande vatten, viket kan vara positivt för besöksnäringen.  
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Den starka kronkursen i kombination med oron i omvärlden ger skäl till att tro att den 
nuvarande negativa trenden avseenden gästnätter/besök kan hålla i sig, dock ser vi ökningar 
från den tyska marknaden och den kommande vintern ser relativt bra ut. Enligt FN:s 
turistorgan beräknas besöksnäringen öka med genomsnitt 4,1% årligen fram till 2020. 
Utvecklingen är dock inte självskriven, och till del avgör vår förmåga att samverka och hur vi 
handlar lokalt. 
 
På nationell nivå diskuteras frågan, Hur ser kommunernas roll ut i det framtida 
arbetsmarknadsarbetet? 
 
Framtiden 
Arbetet med att samla enheten för ett effektivt resurs och kompetenstillvaratagande går 
vidare. Tillväxtenhetens administration kring projekt och eftersök skall ses över, samordnas 
och effektiviseras. 
Polcirkelprojektet kan komma att omorganiseras under 2013 vilket då påverkar 
turistinformationens bemanning, marknadsaktiviteter och öppettider. Planering har inletts för 
att möta ev. förändring. 
Parallellt arbetar vi vidare med att möta den utveckling som besöksnäringen står inför med 
ökad efterförfrågan på bl.a. träningsläger, event mot flyg och biltestnäring.  
Översyn av flera tänkbara lösningar av samlokaliseringar för turistinformationen har 
påbörjats. Målet är att öka kvalité, service och tillgängligheten för alla våra målgrupper.  
Arbetet med den nya Tillväxtplanen (och översiktsplanen) ska verkställas 
Lansering av turisthemsidan www.polcirkeln.nu är något försenat, men beräknas klar innan 
årsskiftet. 
Lärcentrum kommer att hålla utbildningar mot det lokala näringslivet inom bland annat bygg 
och handel då efterfrågan finns. 
Beslut från politik om att tjänsten som Integrations/Inflyttningssammordnare och dess framtid 
ses an med tillförsikt. 
Implementeringen och beslut runt Projekt Norrsken till en fast verksamhet inleds under 
hösten.  
 
 
Ann-Kristine Vinka 
Näringslivschef 
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77 KOSTENHETEN 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  9 216 5 667 61 5 458 4 8 600

Verksamhet 8 706 6 439 74 6 205 4 10 300 

Lokaler kap.kostn 923 615 67 659 -7 923

            

Summa kostnader 18 845 12 721 68 12 322 3 19 823 

             

Intäkter -6 927 -5 042 73 -4 794 5 -7  500

             

Netto 11 918 7 679 64 7 528 2 12 323 
       

Periodresultat  267  1 108  -405 
 
Verksamhet 
 
Klockarbackeskolans Restaurang i Moskosel 
Slitna lokaler i behov av upprustning. Söker en kokerska tom 2013-06-30. 
 
Parkskolans Restaurang i Glommersträsk 
 
Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan 
Har slutrapporterat till Arbetsmiljöverket om att sophanteringen är klar och nu ska vi följa 
upp hur det fungerar. 
 
Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan 
Ny serveringslinje, montering beräknas ske under v 44. Verksamheten har fler som äter 
frukost och upplever att det är fler ätande. Flygeleverna äter fler dagar/vecka. Korrigering av 
sophanteringen, nu finns bra med plats för alla tunnor. 
 
Restaurang Spiskroken på Ringelsta servicehus 
Nya markiser är uppsatta och köket levererar packade matportioner ut till flygeleverna på 
flygplatsen. Kostnaderna för ny lastkaj samt ventilation läggs på hyran tom 2015-09-30. 
 
Händelser av betydelse 
Nytt ramavtal på köksutrustning samt tilläggsavtal på material till matlådorna inom 
äldreomsorgen. 
 
Inspektion av arbetsmiljöverket 
Man har hittat en lösning för sophanteringen på Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan och 
den beräknas bli klar hösten 2012. På Restaurang Spiskroken, Ringelsta så färdigställs lastkaj 
och sophantering hösten 2012, ventilationen besiktigas hösten 2012. 
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Ekonomi 
Prognosen från delår 1 blev beräknad på redovisat resultat för 2011 och detta innebär att 
första prognosen inte stämde överens med verkligheten.  
Verksamhet verkar vara något lågt budgeterad och ökad försäljning ger ökade 
livsmedelskostnader. 
 
Intäkter 
 Intäkterna har ökat med ca 200tkr från 2011 och med ca 330tkr från 2010. Ökningen kommer 
främst från ett ökat antal portioner till hemtjänsten och ökad intern försäljning.  
 
Lönekostnader 
Personalkostnaderna har ökat med 150tkr från 2011 och minskat med 371,7 tkr från 2009. 
Vaktmästare är en viktig del av vår verksamhet och används på samtliga 5 enheter vad gäller 
både åtgärder i verksamhet samt fastighet. Det finns ingen budgeterad summa för kostenheten 
på dessa tjänster då kostnader aldrig specificerats och inga pengar överfördes då kostenheten 
bildades. Vore önskvärt att uppdragen specificerades och på så sätt synliggjordes samt att en 
budgetsumma framstod utifrån det faktiska behovet. 
 
Personal 
22 anställda inkl kostchef.  
Sjukfrånvaron i % av arbetstid 
Period 2012 2011 2010 2009
jan-april 13 16 14   
maj-aug 8 15 13   
sept-dec     20   
Året   12 14 14 
Långtidssjukfrånvaron står för 66% av sjukfrånvaron för perioden och kvinnorna står för 
99% av sjukfrånvaron. 
 
Måluppfyllelse, kvalitet och nyckeltal  
Ekologiska livsmedel: 9 % av de totala livsmedelsinköpen utgörs av ekologiska livsmedel. 
Varav kaffet står för 57% och MSC märkt fisk för 35 %.  
Avtalstrohet: Kaffeinköpen för hela kommunen har kostat oss 37tkr mer då 28 % fortfarande 
köps in utan avtalspriser.  
 
Mjölkstöd EU: : 
Produkt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mjölk 70,3 62,3 46,0    
Nat yoghurt och fil 10,3 11,3 9,0    
Ost 22,0 16,6 19,8    
Total 102,6 90,2 74,8    

 
Säker mat, genom säkra rutiner, kunnig personal och en handlingsplan samt åtgärd vid 
avvikelser. 
God mat; Upplever mindre klagomål. Ännu inga nya mätningar via enkät. Jobba vidare på 
inspiration, kreativitet och kundrelationer.  
Måltidsmiljö;  
Öka andelen matgäster som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med maten;  enkät ej 
genomförd. 
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Mindre matsvinn: Delar av personalen har gått en utbildning om mindre matsvinn. Restaurang 
Ringelbiten har under många år jobbat med att få ned svinnet och har idag mycket lite 
matsvinn. På Klockarbackeskolans restaurang i Moskosel har man under några veckor vägt 
svinnet och det utlovades Pizza om man kunde minska matsvinnet. Det lyckades man med 
och firade med pizza. 
Personalen på Ringelskolan, Parkskolan och i Moskosel är duktiga på att se till att barnen tar 
lite och tar om, om man vill ha mer. 
Informationsmaterial om mindre matsvinn kommer att visas under våren. 
 
Kostpolicy; 
 Näringsriktigmat enl SNR (Svenska Närings Rekommendationer) 
 Systematiskt arbetsrutin för säkerställande av näringsrik mat, framtagande. 
 Här behöver man informera politiker, personal och anhöriga i vad som är det 

näringsriktigt, kartlägga nuläget och sätta upp mål för att åstadkomma detta.  
 Lokal matkultur och årstider ska återspegla: Samisk månad i februari och älgrätter under 

hösten. 
 
Framtid 
Hemsidan: Öppna upp dem under hösten. 
Matilda (kostdataprogram): Fortsatt arbete, det går trögt och tiden är knapp.  
Måste prioritera detta. 
Kostpolicy: Fortsatt arbete. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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VA-Enheten 
 

RESULTATRÄKNINGAR Budget 2012-08-31 Prognos

    2012   2012

   
Rörelsens intäkter mm  
 Förbrukningsavgifter 12 283 8 539 12 585
 Förskottsbetalda intäkter 50 18 50
 Övriga rörelseintäkter 50 83 50

Summa intäkter mm 12 383 8 640 12 685
   
Rörelsens kostnader  
 Varor och förbrukningsinventarier -1 715 -867 -1 626
 Verksamhetskostnader -4 676 -3 120 -5 183
 Interna verksamhetskostnader -400 -270 -400
 Personalkostnader -3 281 -2 135 -3 181
 Av- och nedskrivningar av materiella   
  anläggningstillgångar -1 338 -889 -1 338
 Övriga rörelsekostnader -163 -116 -125
 Sidoordnade kostnader  
Rörelseresultat 810 1 244 832
   
Resultat från finansiella investeringar  
   
 Ränteintäkter  0 0 0
 Räntekostnader -875 -519 -875
   
Resultat efter finansiella poster -65 725 -43
   
   
   

ÅRETS RESULTAT -65 725 -43

   
 I ram 2 548 2 403 2 570

 
Verksamhet 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand 
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 29 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
Årets händelser. 

 Vi har installerat och driftsatt ett UV-filter till vattenverket i Arvidsjaur.  
 Vi håller på med en utredning av ledningsnätet i Glommersträsk. 
 Ett nytt vattenskydd för Arvidsjaur vattentäkt har påbörjats 
 Vi har påbörjat arbetet med en vattenförvaltningsplan över Arvidsjaur samhälle som 

även kommer att innefatta en eventuell reservvattentäckt som kommer att klara 100 % 
av vår förbrukning. Syftet är också att vi ska vara förberedda på att lösa vattenbehovet 
om det eventuellt skulle komma en etablering liknande Google i Luleå, till Arvidsjaur. 
Vi har ett första utkast på planen och kommer eventuellt att börja provborra i vinter 

 Vattenskydden i Lauker och Auktsjaur är nu helt klara och de gamla är borttagna 
 

 
Avstämning Verksamhetsmål 
 
Verksamhetsmål Måluppfyllelse 

Noll fel på dricksvattnet  Vi har inte haft otjänligt dricksvatten.  
 

 
Personal 
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi 
köper av fastighet sedan den nya fastighetsorganisationen trädde i kraft.  
 
Framtid 
Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att 
minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och 
reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på 
ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt 
kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.  
 
Ledningsnäten i alla byar har vi nu mätt in. Konverteringen in i vårt GIS-system pågår. Vi har 
gjort ett test med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad 
till en GPS där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. 
De kan även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och 
ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare. Vi har köpt in 
2 ruggade, (tål stötar, låga temperaturer och väta) datorer till våra bilar. Vi kommer att se till 
att även material och ledningsdimension för dricksvatten också kan tas fram. Vi kommer i 
framtiden mata in alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer med tiden ge 
bättre överblick över problemställen och underlätta revision av reinvesteringsplanen. 
Förmodligen kommer alla bilar att ha en liknande lösning, alternativ att det kommer att kunna 
ha denna applikation i en mobiltelefon. Nu när vi bytt GIS-plattform till ArcGis så ska vi 
prova få in ledningskartan i mobiltelefon. Funkar det bra kommer det att öka vår flexibilitet 
och vi har alltid tillgång till vårt ledningsnät. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar.  
 
Kraven och behovet för att säkra kvalitén på dricksvatten ökar. Nya RSA, (risk & 
sårbarhetsanalyser) måste arbetas fram. Vi har i tagit fram en ny RSA för Arvidsjaurs 
vattenverk enl. SLVFS 2008:13  ”Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot 
dricksvattenanläggningar” Vilket är ett lagkrav för vattenverk som försörjer fler än 2000 
personer. Senast 1 januari 2013 skall den vara klar för distributionssystemet där den stora 
frågan är hur man löser riskerna med brandposterna, om de måste låsas eller inte. 
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Vi måste ta fram en RSA och en beredskapsplan för extraordinära händelser. D.v.s. hur agerar 
vi om vårt dricksvatten slås ut totalt. Där måste alla verksamheter i kommunen samt känsliga 
brukare vara med på hur vi skall agera med vattenförsörjningen, prioriteringar, information 
till medborgarna mm. Vi vill inte att Arvidsjaur skall bli ett nytt Östersund om än 
cryptosporidium är föga troligt att vi får in i vårt vattensystem. 
 
Vattenmyndigheten och den av dem antagna ”Bottenvikens vattenförvaltningsplan” kommer 
att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi 
ska klara de uppsatta målen.  
 
Ekonomi 
Vi är i fas med budget.  
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Avfallsenheten 
 

Avfallsenheten       
 *) Budget 

2012 
2012-08-31 Prognos 

2012 
2011-08-31 2011-12-31 

Förbrukningsavgifter 7 550 5 065 8 192  4 785  7 982

Försäljningsmedel 1425 587 940  680  1 080
Övriga rörelseintäkter 324 94 323  251  309

 9 299 5 746 9 455 5 716 9 371 
Driftkostnader ‐5 981 ‐3 455 ‐6 393  ‐2 874  ‐6 025

Personalkostnader ‐2 430 ‐1 365 ‐2 086  ‐1 243  ‐2 129

Av- och nedskrivningar av materiella     

 anläggningstillgångar ‐367 ‐245 ‐367  ‐245  ‐367

 -8 778 -5 065 -8 846 -4 362 -8 521 
 521 681 609 1 354 849 

Ränteintäkter  0 0 0  0  27

Räntekostnader ‐189 ‐128 ‐189  ‐137  ‐298

 332 553 420 1 217 578 
Extraordinära kostnader/intäkter 0        

 332 553 420 1 217 578 
*)  Omfördelad budget för försäljningsmedel och övriga rörelseintäkter. Förbrukningsavgifter 7 550, 
Försäljningsmedel 1 425, Övriga rörelseintäkter 324 
 
Verksamhet 
Slamhanteringen ingår för första gången i avfallsenhetens delårsrapport. 
Verksamheten har pågått i normal omfattning. Det har varit några mindre reparations- och 
underhållsarbeten på ÅVC. Försäljningen på ÅVC i Arvidsjaur, har för andra året bedrivits i 
mindre skala under sommaren. På Ånyo har det stundtals varit en stor omsättning av varor.  
Avfallsenheten har i samarbete med Bygg- och Miljöenheten tagit fram bygglovshandlingar 
för en etablering av en Återvinningsstation (ÅVS) i korsningen av Fjällströmsvägen och 
Gamla Landsvägen. Orsaken till etableringen är att den ÅVS, som idag finns vid Lill-ICA 
mot Villavägen, ska flyttas därifrån.  
 
Händelser av betydelse 
För insamlingen av hushållsavfall har ett retroaktivt engångsbelopp på 260 kkr betalats till 
entreprenören. Orsak är att ingen indexuppräkning har gjorts av entreprenören för 2010 och 
2011. Efter indexuppräkning har priset för insamling av hushållsavfall stigit med drygt 12 
procent från 2011.  
 
Eftersom flisning av träavfall inte gjordes under hösten 2011 medförde det att en ny 
flisentreprenör upphandlades, med ökade kostnader och lägre intäkter som följd.  
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Statistik  

Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur har under perioden varit 23 341 st, vilket är fler än förra 
året (22 587 st ) men mindre än toppnoteringen samma period år 2008. (25 181 st) 
Mängden inkommet osorterat avfall ligger kvar på en låg nivå. Restavfall till deponi har ökat 
betydligt från föregående år, vilket nog kan förklaras med att byggverksamheten i samhället 
har varit mer omfattande än föregående år. Dock är mängden 20 ton lägre än både 2008 och 
2009. Brännbart och hushållsavfall ligger i stort på samma nivåer, som föregående år. 
 
Mängden inkommet avfall januari-augusti 
 Tert2 2011 Tert2 2010 Tert2 2009 tert2 2008 
Avfall till sortering 9 ton 3 ton 85 ton 47 ton 
Restavfall till Deponi 84 ton 17 ton 103 ton 109 ton 
Brännbart 374 ton 475 ton 450 ton 213 ton 
Hushållsavfall 861 ton 885 ton 860 ton 876 ton 
 
Personal 
Det är två heltidsanställda och en personal på halvtid på ÅVC. På Å-nyo är det en 
heltidsanställd samt en personal med tidsbegränsad anställning. 
Under semestern har det anställts vikarier. En vikare på Återvinningscentralen under sju 
veckor och en på Ånyo under nio veckor.  
 
Ekonomi 
I övriga rörelseintäkter ingår inte löne- och nystartsjobbsbidrag för juni till augusti eftersom 
det inte har blivit redovisat i ekonomisystemet. Ca 77 kkr ska adderas till övriga 
rörelseintäkter som uppskattas vara 171 kkr. 
 
I redovisningen ingår slamhanteringen för första gången, vilket innebär att det både för 
intäkter och driftkostnader inte går att jämföra mot tidigare år. Det blir både större intäkter 
och kostnader, som slamtömningen bidrar med. Till augusti har intäkterna varit 159 kkr och 
kostnaderna 218 kkr. Det är ett underskott på 59 kkr. Inför 2012 höjdes slamtaxan för att klara 
självkostnadsprincipen. I efterhand har kostnader för internränta, annonsering och 
administration lagts på verksamheten. 
 
På kostnadssidan är personalkostnaderna drygt 100 kkr högre jämfört med samma period 
föregående år. Driftskostnaderna är högre mot motsvarande period föregående år. 
Slamhämtningen har bidragit med 218 kkr. Ytterligare orsaker till de högre kostnaderna är att 
transportkostnaderna har ökat med drygt 6 % och behandlingskostnaden för förbränning i 
Boden med 2,8 %. Till det ska läggas en engångshöjning av avgiften med ca 12 % för 
hämtning av hushållsavfall. Engångskostanden på 260 kkr till entreprenören för hämtning av 
hushållsavfall, har täkts genom omfördelning av budgeterade medel. Siffrorna för 
driftskostnaderna är dock inte helt jämförbara med föregående år, med anledning att betalning 
av stora fakturor kan skifta över tid mellan åren.  
 
I år ligger intäkterna över motsvarande period föregående år. Till det har slamtömningen 
bidragit med 159 kkr. Från Ånyo har kommunala verksamheter hittills tagit ut varor för ett 
värde av 23 kkr, vilket är i nivå med vad som togs ut under hela 2011. Intäkten för Ånyo finns 
inte med i ekonomisystemet. 
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Prognos 
Prognosen för intäkterna är att de kommer att ligga över budget och i nivå med föregående års 
intäkter. I prognosen ingår intäkterna för slamhämtningen. I föregående års intäkter ingick 
inte slamhämtningen. 
 
Driftskostnaderna kommer att öka beroende av slamtömningens kostnader och av de ökade 
kostnaderna för transporter, insamling, behandling och flisning. Driftkostnaderna 
prognostiseras att överskrida budget med ca 400 kkr.  
 
Lönekostnaderna beräknas bli något lägre än de budgeterade och i nivå med föregående år.  
 
Slamtömningen kommer att gå med underskott. Prognosen på underskottets storlek är osäkert 
eftersom nivån är beroende av hur många slambrunnar som töms.  
 
Prognostiserat driftresultat för 2012 förväntas bli 609 kkr och är därmed något över det 
budgeterade resultatet. Resultatet efter avdrag för räntekostnader förväntas bli 420 kkr.   
 
Framtiden 
En revidering av renhållningstaxan ska göras. I den nya taxan kommer förslag på att en 
grundavgift för fritidshus ska införas. En revidering av slamtaxan ska även göras eftersom 
kostnader och avgifter har ökat efter den senaste höjningen. 
 
En ny avfallsplan ska tas fram för kommunen. Arbetet ska påbörjas i februari. 
 
 
Per Nilsson 
Avfallschef 
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Tekniska exkl VA, avfall och fastigheter 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  6 604 10 090 6 749 10 147 9 529 
Verksamhet 8 973 12 418 8 961 13 340 13 692 
   
Summa kostnader 15 577 22 508 15 710        23 487 23 221 

   
Intäkter -8 153 -11 300 -10 153 -12 235 -11 561 
Internhyror -507 -770 -531 -770 -761 
Summa intäkter -8 660 -12 070  -10 684       -13 005

 
-12 322 

Netto 6 917 10 438             5 026 10 482 10 899 
Periodens resultat 175 1 932 -200 

 
Verksamhet 
Arbetet med översiktsplanen med tillägget för strandnära byggande pågår. 
VA- Fastighets och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. 
Antalet övernattningar på Gielas fortsätter att öka. Cirka 10 % ökning jämfört med 
motsvarande period ifjol. 
 
Händelser av betydelse 
Detaljplanen över det stora tilltänkta biltestningsområdet på Nordlundaheden är överklagad. 
Detaljplanen för den nya brandstationen vid polishuset är överklagad.  
Nio detaljplaner är under upprättande samtidigt vilket är extremt många för att vara i vår lilla 
kommun.  
 
Ekonomi 
I enlighet med gällande lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska 
verksamheter för sig. 
I budgeten och prognosen ovan är 2011 års löneökningar ej medräknade.  
 
Prognos 
Alla enheter går ungefär enligt budget eller något bättre och vi prognosticerar att hålla 
kostnadsbudget. Intäkter av engångskaraktär såsom skogsförsäljning och bidrag från 
Länsstyrelsen gör att intäktsbudgeten sannolikt överträffas och nettot torde bli något bättre än 
budget. 
 
Personal 
Vi säljer 25 % gatuingenjör till Arjeplog.  
Fastighetschefen Gunder Hägg har gått i pension. Sara Persson, tidigare bygginspektör har 
utsetts till fastighetschef. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,3 (4,3 även ifjol). 
Även sommarenkäten gav betyget 4,3 (4,4 ifjol). 
Badets aprilenkät gav betyget 4,0, april 2010 blev betyget 4,4. 
Vårt ambitiösa mål om 100 % simkunnighet i årskurs tre uppnåddes även i år. 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 35 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 
Framtiden 
De stora investeringarna i Malmfälten har fått negativa effekter för oss på flera plan.  
Det har blivit oerhört svårt att rekrytera ingenjörer och samhällsbyggare, särskilt för mindre 
inlandskommuner. Även större kommuner vid kusten har svårt att rekrytera denna typ av 
arbetskraft.  
Malmfältsinvesteringarna har också medfört att konsult- och entreprenadkostnaderna skjutit i 
höjden. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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60 Ledningsfunktion 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  987 1 178          640    1178 1 299 
Verksamhet 444 500           392             600               1 111 
Kapitalkostnader 34 50           34                50  52 
Summa kostnader 1465 1 728       1 066          1828    2 462 

   
Intäkter -352 -10         -396 -396 -897 
Internhyror   
Summa intäkter -352 -10         -396  -396 -897 
Netto           1 113 1 718         670              1432 1 565 
Periodens resultat   

 
 
Verksamhet 
Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter och dylikt 
arbetar vi även med planering, projektering och upphandling inför sommarens investerings- 
och driftarbeten.  
Översiktsplanearbetet med det tematiska tillägget för  strandnära byggande pågår. 
Nio detaljplaner är under upprättande. 
 
Händelser av betydelse 
Nio detaljplaner är under upprättande. 
Detaljplanerna för nya brandstationen och biltestningsområdet på Nordlundaheden är 
överklagade. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna följer budget medan intäkterna är större än budgeterat på grund av 
tjänsteförsäljning framförallt till AEAB. 
Dessutom har vi fått ett bidrag från Länsstyrelsen för åtgärder som till stor del är betalda 
tidigare år. 
 
Prognos 
Vi prognostiserar att budgeten kommer att hållas och eventuellt lämna ett smärre överskott på 
grund av extra inkomster. 
 
Personal 
Vi har sålt en del GIS- och karttjänster till Arjeplogs kommun samt en fjärdedels 
gatuingenjörstjänst. 
 
 
Heikki Kairento  
Teknisk chef 
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61 Fastigheter 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  4 915 7 689 4 852 7 690 7 666 
Verksamhet 7 977 13 321 8 315 13 321 13 077 
   
Kapitalkostnader 7 001 3 906          2 634          3 906  10 502 
Summa kostnader 19 893 24 917       15 800  24 917 31 245 

   
Intäkter -2 555 -2 690 -1 956 -2 690 -3  484 
Internhyror       - 18 730 -22 104 -14 736 -22 104 -27 647 
Summa intäkter -21 285 -24 794 -16 692 -24 794 -31 131 

Netto          -1 392 123 -892 123 114 
Periodens resultat   

 
Verksamhet 
 
Allmänt 
Fastighetsförvaltningens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. 
De flesta lokaler är uthyrda Brittgården, före detta Lundströms els lokaler i industrihus 4 samt 
100 m2 vid Bofinken (fd förskola) är hyreslediga i nuläget.  
Snittpris för el andra tertialen år 2011 var 68,44 öre/kwh 
Snittpriset för el andra tertialen år 2012 var 67,56 öre/kwh. 
För elpriserna tillkommer avgift för säkringsabonnemang och nätavgift. 
 
Händelser av betydelse 2012-01-08 

 Hittills är året ett normalår enligt SMHI:s statistik över graddagar. 
 Upphandling av planerat underhåll för in och utvändig ommålning är gjord för år 2012 

och är till stor del utförda. 
 Planerat underhåll för underhållsåtgärder inom bygg för år 2012 är beställt inom 

ramavtal. 
 Ny ventilation Hus B Sandbackaskolan har installerats under sommaren. Kostnad ca 

4000 tkr som är inom energieffektiviseringsprojektet. 
 Utbyte av förmultnade el-ledningar i delar av Kråkan 3 f.d. brandstation är utförd. 
 Inköp av fjärrvärme är 184000 kwh högre i år jämfört med år 2011. Ökningen är i 

huvudsak utebassängens uppvärmning beroende på sommaren. 
 Energi- och klimatrådgivningen är överförd från driftsingenjörstjänsten till tjänst på 

miljökontoret. 
 Fastighetschefstjänst och driftingenjörstjänst slås ihop till en tjänst. 
 Nytt hyresavtal med polisen är klart för tre år framåt. 
 Två anställda på Städenheten har lösts ut från sina tjänster vilket innebär en högre 

personalkostnad än budgeterat på 166 tkr.      
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Ekonomi 
Bidrag för energirådgivning för år 2012 på 280 tkr har erhållits men har från och med 16 juli 
överförts till miljökontoret och minskar därför fastighetsavdelningens budget med 
motsvarande belopp. 
Ytterligare bidrag på 280 tkr har beviljats av Statens Energimyndighet år 2012 för arbete med 
energieffektivisering av kommunens fastigheter. Som motprestation skall 
fastighetsavdelningen årligen visa en nulägesanalys, handlingsplan och åtgärder som ger 
väsentliga energibesparingar. Sparkravet är 20 % av 2009 års energiförbrukning inklusive 
transporter innan år 2020. 
Fastighetskontoret har fått sin budgetram minskat med 500 tkr år 2012 för energibesparingar 
genom energieffektiviseringsprojektet.  
Förutsättningarna har förändrats, när beslutet om energibesparingarna togs var 
investeringsbudgeten 7500 tkr/år i två år. Ny inriktning togs i ekonomiutskottet där 5000 tkr 
skulle avsättas/år i tre år enligt prioritering 1 till 3 som framtagits utifrån 
energieffektiviseringsinventeringen av kommunens fastigheter som utförts av Energibyrån 
Nord AB. 
År 2012 blev 4000 tkr avsatt i investeringsbudget för energieffektiviseringsprojektet, anslaget 
täcker enbart ny ventilationsanläggning hus B Sandbackaskolan som blev 1400 tkr dyrare än 
avsatta medel. En omdisponering av investeringsbudgeten på 1000 tkr från sim och 
Sporthallen är de medel som finns för delar av prio 1 åtgärder.  
Ovanstående åtgärder är årstids och verksamhetsstyrda att utföras under sommaren och 
besparingseffekterna blir märkbara först under sista tertialen.  
Energibesparing på 500 tkr kommer inte att åstadskommas under år 2012, blir året ett 
normalår graddagsmässigt uppstår ett underskott i årsbudgeten.    
Nytt hyreskontrakt med polisen är klart för tre år framåt, hyresintäkten minskade från 985 tkr 
till 788 tkr på grund av att polisen minskat sitt behov av ytor. 
 
Personal 
Nuvarande tjänst som fastighetschef som varit utannonserad är tillsatt av Sara Persson. 
Anledningen är att nuvarande fastighetschef/driftsingenjör Gunder Hägg går i pension 1/9 – 
2012.  
Tjänsten som fastighetsskötare i Moskosel är tillsatt av Benny Nygren efter att Kent Widman 
tar ut innestående semester före sin pension den 1/5 – 2012. 
Tjänsten är neddragen från en heltid till 75% på grund av uthyrning av sågen och försäljning 
av utebadet Moskosel.  
Energi och klimatrådgivartjänsten har övergått från fastighetsavdelningen till miljökontoret 
för att renodla fastighetschefstjänsten och förstärka miljökontoret med en halvtid 
miljöinspektör och halvtid energi och klimatrådgivare. 
På städenheten har två anställda (56,25% respektive 75%) lösts ut från sina tjänster. En ny 
tillsvidareanställning har gjorts med 75%. 
 
Framtiden 
Översyn av fastighetsbestånd och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att 
möjliggöra en förbättring av den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom 
kommunen. Budget ser ut att följa prognos.  
 
 
Gunder Hägg 
Fastighetskontoret 
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62 Gator och vägar 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 2011

Personal  731 1 175            777   1 168 1 118
Verksamhet 4 069 6 007           3 951 6 100 5 934
Kapitalkostnader          1 166         2 005          1 339  2 005 1 749
Summa kostnader 5 966 9 187            6 067 9 273 8 801

  
Intäkter -1 074 -1 811           -1 125 -1 821 -1 853
Internhyror  
Summa intäkter -1 074 -1 811            -1 125 -1 821 -1 853
Netto 4 892 7 377          4 942  7 452 6 948

Periodens resultat 
 

 

 
Verksamhet 
 
Vedgård 
Vi har grusat upp delar av infarterna  
 
Barmarksunderhåll 
I Sommar kommer vi att fortsätta asfalttoppa några sträckor där behovet är som störst för de 
extra 500 tkr vi tilldelats. Förhållandevis lite plogskador detta år. Vi har dock under våren sett 
stora tjällyftningar på vissa gator. Skogsgatan, som ligger som en investering 2013, har blivit 
ännu sämre så vi har rivit beläggningen vid en fjärrvärmegrävning och justerat med grus. 
Gamla Landsvägen, öst om Fjällströmsvägen, har också lyft mycket av tjälen. Dessa 
lyftningar gick tillbaka till stor del när tjälen for. Vi bygger sista etappen av  GC-väg längs 
Järnvägsgatan, sträckan Skillnadsgatan – V95 
 
Vinterväghållning 
Denna vinter kan väl kallas en ”normalvinter”. Varken mycket eller lite snö. Däremot så vill 
den inte riktigt släppa taget och vi har plogat mer än normalt i April. Kostnadsmässigt ligger 
vi 18 % högre än föregående år. 
 
Offentlig renhållning 
Normala städinsatser i samhället har utförts, samt att antal rastplatser. Vi har även överklagat 
Miljö & byggnämndens föreläggande om städning av Sveaskogs mark vid Mattisberget. 
Anledningen är att det har kommit fler krav från dem om skräp på deras marker. 
Nedskräpningen vid Mattisberget är väldigt ensligt beläget och vi anser att vi inte är, enligt 
lagen, tvingade att städa där. Svea Skog hävdar däremot att vi är skyldiga att städa all mar där 
allemansrätten. 
 
Offentlig belysning 
Lampbyten och enkla kabelfel i normal omfattning har åtgärdats. 
 
Händelser av betydelse 
Etapp 2 av GC-vägen håller på att färdigställas. 
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Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna följer budget.  
 
Verksamhet. 
Vi ligger i fas med budget, men vi har inte hunnit få in alla fakturor ännu för Augusti. Vi 
kommer däremot agg gå över budget lite enligt prognos. 
 
Kapitalkostnader. 
Enligt budget 
 
Intäkter 
Beräknas innehållas. 
 
Personal 
Inom gatuverksamheten finns två traktorförare. 
 
Framtiden 
Vi har de senaste två åren fått 500 tkr i extrapengar för asfalttoppningar vilket varit mycket 
bra. Tyvärr är detta ”extra” pengar. Det medför att vi får svårt att planera långsiktigt och lägga 
resurserna smart. Nu blir de åtgärder som görs med förutsättningen att det inte kommer mer 
extrapengar. T.ex. så har vi toppat ett antal delsträckor på några gator två år i rad istället för 
att man kunnat ta ena gatan år 2011 och andra gatan 2012 och på så viss slippa skarvar och 
fått en homogen beläggning. Men vi tar gärna extrapengar till 2013. Tankar på att nyttja GIS i 
våra hjullastare finns kvar. Vi har och avser fortsätta att utveckla drift- och 
underhållssystemen för att effektivisera verksamheterna där GIS är ett verktyg. 
 
Vår önskan är att få bygga bort ett par farliga korningar med rondeller. Avsmalna Villavägen 
som är väldigt bred och bygga en bredare gångbana likt Fjällströmsvägen. 
 
 
Mårten Enoksson  
Gatuchef 
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63 Parker och anläggningar 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  1 294 1 705 1 373 1 770 1 625 
Verksamhet 1 261 1 372 1 446 1 800 1 626 
Kapitalkostnader 623 921 617 921 950 
Summa kostnader 3 178 3 998 3 436 4 491 4 201 

   
Intäkter -619 -1 862 -1 627 -2 100 -1 423 
Internhyror   
Summa intäkter -619 -1 862 -1 627 -2 100 -1 423 
Netto 2 559 2 136 1 809 2 391 2 778 
Periodens resultat   

 
Verksamhet 
 
Park 
Verksamhetens bedrivs fullt under den senaste tiden.  Det är från och med maj till oktober 
som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställdes 
under maj 2012. Under perioden är stora delar av årets föreningsbidrag till föreningarna 
utbetalda. Perioden som har varit består av löpande skötsel för drift av verksamheten som 
innefattas av enheten samt planering för kommande månader. 
 
Händelser av betydelse 
Vi säljer 25 % gatuingenjörstjänst till Arjeplogs kommun. Överenskommelse har gjorts för 
2012. En större avverkning av skog har genomförts i Renudden.  
 
Ekonomi 
 
Personal  
Utfallet för personalkostnaderna till och med augusti 2012 följer budget.  
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna tom augusti består i stort av utbetalda föreningsbidrag samt  
drift- och underhållskostnader.  
 
Intäkter 
Intäkterna kommer att öka för 2012 på grund av en rotpostförsäljning på 650 tkr, avverkning i 
Renudden samt ca 260 tkr för tjänsteköp av Arjeplogs kommun under 2011 och 2012.  
 
Personal 
Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till oktober och under denna period 
anställdes åtta säsongsarbetare i Arvidsjaur och en i Glommersträsk.  
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Framtiden 
Parkers och grönområdens utseende och skötsel gör mycket för ett samhälles attraktionskraft. 
Det kostar dock en del pengar att ha välskötta områden. I framtiden kanske man ska inrikta 
sig på att ha några få väl frekventerade mycket välskötta områden medan vissa områden som 
inte används av så många får stå tillbaka. 
 
Prognos 
Prognos med ett underskott på ca 250 tkr förväntas.  
 
 
Leif Ståhl 
Parkenheten 
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651 Camp Gielas 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  2 018 3 398        2 340   3 398 3 051 
Verksamhet 3 172 3 905         3 026 4 205 4 550 
Kapitalkostnader 1 161 1 811       1 228    1 811 1 747 
Summa kostnader 6 351 9 114        6 594           9 414  9 348 

   
Intäkter -5 636 -6 828         -6 523 -7 128 -6 588 
Interhyror -507 -770             -531            -770 -761 
Summa intäkter -6 143 -7 598         -7 054 -7 898 -7 349 
Netto 208 1 516            -460   1 516 1 999 
Periodens resultat   

 
Verksamhet 
Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i 
kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid 
campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största 
aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Prästberget, Vittjåkk  
och Skoterleder.  
 
Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. 
Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska- och 
norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till 
den nord norska marknaden.  
 
Camp Gielas har under det första tertialet haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs 
Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB.  
 
Händelser av betydelse 
Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter betydligt högre jämfört med 
samma period år 2011. Detta beror främst på att anläggningens största kund, Scania Lastbilar, 
har haft den största beläggningen någonsin vid Camp Gielas stugby. Mycket glädjande är att 
Scania redan har bokat inför kommande vintersäsong.  
 
Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som 
arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Det totala antalet 
gästnätter vid campingplatsen har ökat under årets första och andra tertial. Detta beror främst 
på att säsongsplatserna för vintercamping har ökat för sjunde året i rad. 
 
Sommaren har erbjudigt fina turistströmmar framförallt med norska besökare. Detta har 
inneburit att Camp Gielas husvagnsparkering har haft många besökare. 
Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 
7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 124 stycken fria kort har nyttjats.  
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Statistik från Camp Gielas  
Camp Gielas har under sommaren år 2012 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
 
Sommar 2006: 4,4 Vinter 2006: 4,1 

Sommar 2007: 4,4 Vinter 2007: 4,4 

Sommar 2008: 4,4 Vinter 2008 4,4 

Sommar 2009: 4,4 Vinter 2009: 4,5 

Sommar 2010: 4,4 Vinter 2010: 4,3 

Sommar 2011: 4,4 Vinter 2011: 4,3 

Sommar 2012: 4,3 Vinter 2012: 4,3 

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det 
högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir 
mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror på att merparten av 
stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes 1986 och att bäddsoffor, bord, stolar 
och andra möbler är 26 år gamla.  
 
 Januari till augusti 2012 januari till augusti 2011 
 

Antal gästnätter i stugor: 19 531 17 613 
 

Antal gästnätter i camping: 30 896 29 356 
 

Antal totala gästnätter:  50 427 46 969 
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att 
verksamheten har anställt en lokalvårdare. Denna tjänst har under en tioårsperiod varit en så 
kallad O.S.A. Sedan årsskiftet har anställningen övergått i en lönebidragsanställning.  
 
Camp Gielas har anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare från första februari till 
och med sista december. Denna anställning är också en lönebidragsanställning.  
 
Noterbart är att de två lönebidragen nämnda ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot 
för personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden för de två lönebidragen redovisas 
i personalbudget. Därav den högre kostnaden. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är något mindre jämfört med samma period föregående år.  
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Intäkter 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits ökat rejält jämfört med samma period 
föregående år. Detta beror på främst på att Scania Lastbilar har haft den högsta beläggningen 
någonsin vid Camp Gielas stugby. 
 
Personal 
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare 
och en verksamhetschef 60 %. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under 
högsäsong. Glädjande nog har ingen personal vid Camp Gielas varit sjukskriven under årets 
första och andra tertial. 
 
Framtiden 
De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna bör renoveras 
invändigt. Detta är aldrig gjort sedan anläggningen var ny för 26 år sedan. Camp Gielas 
husvagnsgäster önskar mest av allt asfalterade infarter till husvagnsparkeringen. 
 
Eftersom Camp Gielas intäkter troligen kommer att ge ett rejält överskott renoverar vi cirka 
16 stuglägenhet enlig gästernas önskemål samt asfalterar tre av sex infarter. 
 
Prognos 
Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas.  
Vi beräknar att verksamhetsbudget kommer att överskridas med cirka 300 tkr. 
Vi beräknar att intäktsbudget kommer att ge ett överskott med cirka 300 tkr. 
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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671 Bad 
 

Tkr Redovisat 
2011-08-31 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012-08-31 

Prognos för 
helår 2012

Redovisat för 
2011 

 
Personal  1 589 2 633 1 618         2 633  2 436 
Verksamhet 314 635 348 635 470 
Kapitalkostnader 106 119 80 119 165 
Summa kostnader 2 009 3 387          2 046  3 387 3 071 

   
Intäkter -509 -790 -483 -790 -800 
Internhyror   
Summa intäkter -509 -790 -483 -790 -800 
Netto 1 500 2 597 1 563 2 597 2 271 
Periodens resultat   

 
 
Verksamhet 
I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid 
finns det en 50 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. 
Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och 
förbereda sommar respektive vintersäsong. 
 
Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. 
Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. 
Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga anläggningar. 
 
Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 30 000 allmänbad, 19 000 skolbad samt 
71 000 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 120 000 besökare 
per år. 
 
Händelser av betydelse 
 
Det totala antalet besök januari - augusti har varit cirka 18 500 besökare. Det är något färre 
antal besökare än föregående år och antas bero på temperatursänkningen på fredagar. 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 
3 under år 2012 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. 
År 2011 var simkunnigheten 100 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2012. I denna enkät mäts 
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, 
bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten 
mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
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April 2004 4.49 Juli 2005 4.39 
April 2006 4,23 Juli 2007 4,29 
April 2008 4,54 Juli 2009 4,51 
April 2010  4,42 Juli 2011 4,31 
April 2012 4,00 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det 
högsta betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra 
badupplevelse. Det lägsta betyget har entrén och omklädningsrummens standard fått. 
Noterbart är att under punkten ”övriga synpunkter” är det närmare 70 % som anser att det är 
för kallt i badvattnet.  
 
Övrig verksamhet samt händelser under 2012 
 
Centrumbadet har 
 

- under våren bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 14 tal barn i varje grupp. 
- under våren bedrivit vattengymnastik varje vecka med ett 20 tal deltagare. 
- under sommaren arrangerat två simläger, ett från Haparanda och ett från Setermoen i 

Norge. 
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem 
två bad under vårterminen. 169 stycken fria bad har nyttjats.  
 
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
normala löneökningar. 
 
Verksamhet 
Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt med en liten ökning av kostnader.  
 
Intäkter 
Centrumbadets intäkter är något lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror 
främst på att besöksantalet har minskat något.  
 
Personal 
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas 
med Camp Gielas. Glädjande nog har ingen personal vid Centrumbadet varit sjukskriven 
under årets första och andra tertial. All personal har deltagit på den årliga mässan som 
anordnas för badhus. 
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Framtiden 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
Prognos 
Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas.  
Vi bedömer att verksamhetsbudget kommer att innehållas. 
Vi bedömer att intäktsbudget kommer att innehållas. 
 
 
Katarina Landstedt 
Centrumbadet 
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3 Fritid- och kultur 
 
Tkr   2012   2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr    
i % Prognos 

Personal  6 360 3 602 57 3 763 -4 6 160

Verksamhet 2 266 1 508 67 1 482 2 2 228

Internhyror, kap kostn 7 152 4 768 67 4 888 -3 7 152

            

Summa kostnader 15 778 9 878 63 10 133 -3 15 540

            

Intäkter -1 541 -737 48 -1 154 -36 -1 210

            

Netto 14 237 9 141 64 8 979 2 14 330
       
Periodens resultat  350  557   
 
Verksamhet 
Stor del av den verksamhet som bedrivs är fokuserad på barn och ungdomar enligt de 
politiska prioriteringar som är gjorda i det av Kommunfullmäktige antagna fritidspolitiska 
programmet samt budgetdokumenten. 
 
Fritidsgården Galaxen hålls öppen fem kvällar i veckan och besöks i huvudsak av 
mellanstadiebarn men även en del äldre. Några discon har ordnats i samarbete med 
Medborgarhuset. 
 
Biblioteken inriktar sig också till stor del på barn och ungdomar bl a genom den samverkan 
som gäller skolbiblioteken. ”Ett bibliotek 2013” i Norrbotten med gemensam katalog, 
lånekort som gäller i hela länet och likadana regler är i sin slutfas och upphandlingar och de 
flesta avtalsskrivningar är klara. Biblioteken fungerar som ett offentligt vardagsrum och är en 
viktig mötesplats för många. Biblioteksverksamheten är en viktig del i det livslånga lärandet 
och skolbiblioteken har fått högre status i och med kraven i den nya skollagen. Diskussioner 
har påbörjats med skolans ledningsgrupp om hur vi kan öka bemanning och nyttjande av 
solbiblioteken. Dialogen har avstannat eftersom skolans många frågor har gått före under 
detta år. Utökad bemanning är en förutsättning för att elever och lärare ska få det stöd i 
lärandet som skolbiblioteket kan vara. 
 
Kulturskolan hade under våren totalt 306 barn och ungdomar i åldern 5-16 år, av dessa dansar 
63 elever, 126 deltar i individuell musikundervisning, 67 elever i sång- och 
instrumentintroduktion (förberedande inför en att börja spela) samt 50 i skolkörer på de olika 
stadierna . Deltagandet har ökat i och med bildandet av körer. Inför höstterminen är 
elevantalet klart först i september. 
 
Medborgarhuset och föreningsservice erbjuder lokaler av olika slag för föreningslivet i 
kommunen och har ett fortsatt högt nyttjande. Biografverksamheten har gått ner en del 
beroende på övergången till nytt format för digital film och färre kopior av 35 mm film. Ny 
digital utrustning har inköpts, bl a med stöd från Svenska Filminstitutet och installationen 
gjordes i juni. 
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Föreningarna med verksamhet för barn och ungdom 0-20 år har tilldelats bidrag enligt 
bestämmelserna och kommunen tillhandahåller fria lokaler för alla föreningars verksamhet. 
 
Händelser av betydelse 
Den nya foajén i Medborgarhuset är i princip klar och många uttrycker sin uppskattning. Vi 
märker att fler människor använder den däribland många ungdomar på kvällstid. Den 
uppgraderingen av digitala biografen till K2 med 3D beräknas ge ett uppsving för biografen 
och fler biokvällar planeras.  
 
Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott men eftersom vissa intäkter är svåra att 
beräkna och de utgör ca 10% av vår budget kan det bli både bättre och sämre. Dessutom är 
hösten en intensivare tid för alla verksamheter men förvaltningens personal gör allt för att 
budgeten skall hålla. 
 
Personal 
Genom de nedskärningar som gjorts har personalstyrkan minskat och med färre personer 
begränsas möjligheten att delta i och utföra lika mycket som tidigare. All personal gör ett 
mycket bra arbete med tanke på de i vissa fall begränsade förutsättningar som ges, te x för 
bion så har det varit svårt att hitta personer som vill arbeta några timmar på kvällstid, oftast 
runt helgerna och en 45% tjänst som vaktmästare på Medborgarhuset är svår att återbesätta. 
Detta resulterade i att årets sommarbio ställdes in. 
 
Nyckeltal  
Folkbiblioteken 2012 Snitt/inv

(6494)
2011 Snitt/inv

(6529)
2010 Snitt/inv

(6622)
Utlån totalt 30 077 4,6 30 077 4,5 34 461 5,1
Besök tot 22 914 3,5 21 340 3,2 26 442 3,9
Besök HB 20 691 -- -- 
Moskosel 387 -- -- 
Glommersträsk 1 836 -- -- 
Skolornas utlån (ej 
inräknat i totalen) 

5 659  

 
På nästan alla folkbibliotek i Sverige minskar utlåningen och om detta fortsätter i samma 
omfattning varje år finns det ingen utlåning alls på något folkbibliotek om 70 år. Ju mer man 
begränsar personalstyrkan på biblioteken desto mindre utåtriktade aktiviteter och uppsökande 
verksamhet kan man göra. I det mediabrus människor lever i behöver biblioteken synas och 
höras. Sammanslagningen till Ett bibliotek i Norrbotten tror vi ska medföra synligare 
bibliotek med ett bredare utbud. 
 
Biografverksamhet 2012 2011 2010
Antal filmer 39 41 40
Antal besökare 1371 1606 1938
Snitt per film 35 39 48

 
Biografverksamheten har under två-tre år försämrats pga att filmutbudet av analog film varit 
ytterst begränsat men i och med den nya digitaliseringen kommer trenden förhoppningsvis att 
brytas. Besöksantalet är helt och hållet kopplat till utbudet av film. 
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Kulturskolan 2012 2011 2010 
 Vår 

avgift 400:-
/300:- grupp 

Höst 
avgift 400:-
/300:- grupp 

Vår 
avgift 400:- 

Vår  
avgift 600:- 

Höst  
avgift 
400:- 

Instrumentalelever 
(i ensemble) 

126
(64)

137
(64)

91 86 113

Blockflöjt (ej avgift)fr 
hösten 2011 sång och 
instrumentintroduktion 

67 67 46 48 46

Dans 63 69 36 + 17 32 + 10 36 + 8
Körer 50 55 -- -- --
Totalt 306 328 190 177 203
%  av alla 5-16 år 33% 42% 29% 29 %

 
Höstens elevantal blir klart under september månad.  Från läsåret 10/11 sänktes 
terminsavgiften. 
Fritidsutbudet för barn och ungdomar är fortsatt bra, och kulturskolan är ett populärt 
alternativ, 33 % av kommunens 5-16 åringar deltar, 2012 är målet är minst 15%. 
 
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2012 2011 2010

Antal förest, skol 11 14 12
Antal besök, skol 1690 1 506 1260
Snitt per förest  153 116 105
Antal förest, off 6 6 24
Antal besök, off 398 242 740
Snitt per förest  66 40 31

 
Både det offentliga utbudet och skolans utbud är varierat och samarbetet med professionella 
producenter är en garanti för hög kvalitet.  
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för upprustning och förbättringar av anläggningar i kommunen, under 
sommaren har åtgärder gjorts på Ringelvallen. 
En grupp med representanter från kommunen, föreningslivet och näringslivet har på uppdrag 
av kommunstyrelsen arbetat med frågan om rivning eller upprustning av Centrumbadet och 
sporthallen. Rapporten lämnades i juni och pengar behövs för att anlita en konsult som skall 
gå igenom och beräkna tre alternativ;  
 

- Renovering bad + renovering och kravanpassad sporthall (långsiktig lösning) I denna skall 
skolans verksamhet, arbetsmiljö (bland annat möjligheter till rening utan klor) samt 
handikappanpassning beaktas. 

 

- Renovering bad (inklusive rening utan klor) + nybyggnation sporthall (modern). 
 

- Allaktivitetshus där sport, kultur och fritid kan inrymmas där ledorden är mötesplats och 
samverkan med näringslivet. Även i detta förslag skall man behålla och renovera baddelen 
(inkl rening utan klor). 

 

Inget beslut taget ännu i kommunstyrelsen. 
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Handlingsprogram för ungdomspolitiken är antaget och barn- och ungdomskulturchefen är 
utsedd som rapportör för det övergripande målet om barn och ungas medverkan. Alla 
nämnder och styrelser skall medverka i detta arbete. Kultur-fritid skickade intresseanmälan 
till Sveriges ungdomsråd om deltagande i projekt för att utveckla ungdomsinflytande och vi 
blev en av 12 pilotkommuner i landet. Vi skall tillsammans prova olika metoder för inflytande 
som sedan utvärderas och samlas i en metodhandbok som alla får tillgång till. Arvidsjaur skall 
tillsammans med två andra kommuner jobba med rum för demokrati. Detta arbete kommer att 
förstärka det vi tagit beslut om tidigare. Det som måste betonas är att detta inte är en fråga 
enbart för kultur-fritid utan för alla kommunens verksamheter. Ungdomsfrågorna har haft en 
benägenhet att hamna hos barn- och ungdomskulturchefen som ju inte har något större ansvar 
för inflytandefrågor än någon annan. 
 
En förändring av fritidsgårdsverksamheten med inriktning på att få in mer kreativa aktiviteter 
och i anslutning till en utökad kulturskola diskuteras. Tanken är att få med fler aktörer inom 
och utom de kommunala verksamheterna för att kunna utöka och bredda personalgruppen och 
på så sätt få en naturlig mötesplats där vuxna och unga kan samverka på olika sätt. Samtidigt 
skulle det kunna bli en stödjande verksamhet som kan förbättra integrationen, utöka utbudet 
för eget skapande för ungdomar och ett ställa att ”hänga” på för den som vill det. Det blir en 
utökning av det allmänkulturella utbudet samtidigt som kulturskolans och fritidsgårdens 
verksamheter breddas. Inget kan göras förrän lokalfrågan är löst och i första hand handlar det 
om vilket beslut som kommer att tas om kv Skogen. 
Den ansträngda kommunala ekonomin är ett ständigt återkommande ”hot” för den verksamhet 
som fritids- och kulturutskottet ansvarar för. Om kommunens mål att bli Lapplands mest 
attraktiva kommun att bo i skall kunna förverkligas måste nedskärningarna begränsas. De 
kontaktytor och mötesplatser som skapas genom kultur- och fritidsverksamhet har stor 
betydelse för integration, folkhälsa och trygghet. 
 
 
Marcus Lundberg 
Fritids- och kulturutskottets ordförande 
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13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr   2012   2011   Prognos

  Budget Redovisat Förbr i 
% 

Redovisat Förändr    
i % 

Prognos 

Personal  0 0 0 0 0 0
Verksamhet 490 540 318 490
Internhyror       
        
Summa kostnader 490 540 318 490
        
Intäkter 0 0  0
        
Netto 490 540 318 490
    
Periodresultat      
 
Verksamhet 
Utskottet har haft två sammanträden och en av utskottets politiker är med i det kommunala 
hälso- och säkerhetsrådet. 
I slutet av januari delades utskottets stipendier och priser ut vid Kultur- och näringslivsgalan 
på Laponia. Kulturpriset mottogs av Göte Vesterberg för sitt musicerande. 
Ungdomsidrottspriset tilldelades Sten Lindmark och Anna Nilsson, ledare och tränare inom 
alpina blev mottagare av ungdomsledarstipendiet. Tyvärr delades inget ungdomskulturpris ut 
eftersom ingen lämplig kandidat nominerats.  
 
Verksamhetsstöden är fördelade och utbetalning skedde i början av maj. Enligt reglerna går 
65% av budgetsumman till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Idrottsföreningarna delade på 221.0  tkr, 14 ansökningar men en av 
dessa hade inget redovisat LOK-stöd och kunde inte beviljas stöd. Övriga föreningar fick dela 
på 38.5 tkr och det var nio som sökt; åtta beviljades och den nionde hänvisades att söka UPP. 
Två skoterföreningar har beviljats 14.7 tkr enligt reglerna. 
Kommunen hyr även under hösten tid i sporthallen AJB för föreningarnas räkning och avtal 
har skrivits. Kostnaden blir något högre än under våren eftersom behovet av tid är utsträckt 
över längre tid. 
 
Händelser av betydelse 
Två ledamöter deltog i arbetsgruppen för utredning om Centrumbadets sporthall skall 
renoveras eller rivas. Gruppen har slutfört sitt uppdrag och rapport lämnats till 
kommunstyrelsen i juni. Pengar måste avsättas för att kunna anlita en konsult som tittar på 
flera alternativ och kostnadsberäknar dessa. 
 
Ekonomi 
I budgetsumman på 490.0 tkr ingår 150.0 tkr från kommunstyrelsen bl a för stöd till utebaden 
i Abborrträsk och Glommersträsk samt till skötsel av skoterleder. Utbetalningen av 
verksamhetsstödet blev försenat pga sjukdom och gjordes först i maj. 
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Personal 
Fritids- och kulturutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare ur 
kommunstyrelsen. Kostnaderna redovisas under kommunstyrelsen. 
 
Framtiden 
Den ansträngda kommunala ekonomin är ett ständigt återkommande ”hot” för den verksamhet 
som fritids- och kulturutskottet ansvarar för. Om kommunens mål att bli Lapplands mest 
attraktiva kommun att bo i skall kunna förverkligas måste nedskärningarna begränsas och om 
det fortsätter kommer verksamheter att läggas ner. De kontaktytor och mötesplatser som 
skapas genom kultur- och fritidsverksamhet har dessutom stor betydelse för integration, 
folkhälsa och trygghet. 
 
 
Marcus Lundberg 
Fritids- och kulturutskottets ordförande 
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30 Fritid och kultur, ledning, allmänkultur, idrottsanläggningar 
 

Tkr   2012   2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr 

i % Prognos

Personal  1 473 893 61 741 21 1 473

Verksamhet 385 301 78 246 23 385

Internhyror, kap kostn 4 299 2 867 67 3 044 -6 4 299

            

Summa kostnader 6 157 4 061 66 4 031 0 6 197

            

Intäkter -312 -242 78 -444 -45 -290

            

Netto 5 845 3 819 65 3 587 7 5 907
       
Periodresultat  78  540   
 
Verksamheten 
Den allmänkulturella verksamheten riktar sig till barn och unga under 20 år enligt prioritering 
i fritidspolitiska programmet. Öppen scen, All In, UPP-arrangemang är exempel på lokala 
arrangemang för barn- och unga som erbjudits utöver den professionella scenkonst som köpts 
in. Det allmänkulturella utbudet för vuxna tillhandahålls av föreningar och organisationer med 
fria lokaler som enda stöd från kommunen. Nytt för i år var att göra februari månad till en 
samisk månad med olika aktiviteter och detta kommer att utvecklas vidare i samarbete med 
samisk koordinator, skola och förskola, turistbyrån och företagare. 
 
Aktiviteter inom Kultur i vården erbjuds, i samverkan med Socialnämnden, med både 
aktiviteter för hemtjänstens målgrupp och för boende på äldreboenden. Genom ansökan till 
Kulturrådet erhölls 500.0 tkr för ett projekt som skall inspirera och lära personalen att locka 
fram samtal och berättelser med stöd av foton, bildkonst och drama. En projektledare på 
halvtid samt samordnaren för kultur i vården arbetar med det ettåriga projektet som startade i 
mars. Under hösten får all personal utbildning i hur man kan använda berättandet i det dagliga 
arbetet för att utöka det sociala innehållet för de äldre. 
 
Folkhälsoarbetet fortgår och en översyn av organisationen har gjorts. Kommunstyrelsen har 
fastställt den nya organisationen med en namnändring till Hälso- och trygghetsrådet och med 
kultur- och fritidschefen som sammankallande/ordförande. 
Länsstyrelsen har erbjudit deltagande i ett ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) – 
projekt där vi i samverkan med Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö skall få utbildning och 
arbeta fram strategier för ett förebyggande arbete. Kommunstyrelsen har ännu inte tagit beslut 
men förhoppningen är att det skall bli positivt. 
 
Den internationella grupp som bildats planerar för en internationell vecka under hösten och en 
ansökan om medel har gjorts till NLL och Länsstyrelsen. Även årets ”Skapande skola”- 
projekt med stöd från Kulturrådet är inriktat på integration. En föreläsning av Expo om 
integration och främlingsfientlighet erbjöds kommunanställda i anslutning till 
skolföreställningen Katizi, Riksteatern stod för kostnaden.  
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Arbete för att öka ungdomars inflytande fortgår. Kommunfullmäktige har antagit det förslag 
som upprättats med ett årshjul med fasta aktiviteter under året. En av dessa aktiviteter 
genomfördes under första skolveckan när kommunchef, kommunstyrelsens vice ordförande 
och barn- och ungdomskulturchefen var ute och berättade om detta för alla elever på 
högstadiet och gymnasiet. Då gjordes även reklam för Kulturgrupperna, Galaxen, UPP-pengar 
(Snabba ryck och Hjördis) samt Kulturskolan. 
Ansökan till Sveriges Ungdomsråd om deltagande i medborgarprojekt för att öka ungdomars 
möjlighet till inflytande beviljades och Arvidsjaur blev en av tolv kommuner i landet som 
utsågs till pilotkommun. Projektet är treårigt och med stöd från Sveriges Ungdomsråd skall vi 
utveckla rum för demokrati. Ytterligare två kommuner i landet är utvalda med samma tema 
som Arvidsjaur så viss samverkan kommer att ske. Detta projekt kommer att komplettera vårt 
eget arbete mycket bra. Det som är viktigt att betona är att detta är ett arbete som rör alla 
nämnders verksamheter och inte bara kultur-fritid. 
 
AFS, Arvidsjaurs föreningssamverkan, arbetar vidare och har i dagsläget åtta medlemmar. 
Man samordnar bl a aktiviteter i samband med skolavslutningen där LIONS, Kultur- och 
fritidsutskottet och barn- och ungdom gått in med pengar. AFS projekt är i ett slutskede och 
diskussioner pågår om hur arbetet skall kunna permanentas med de avtal om drift av 
kommunala anläggningar som grund. 
 
2011 års kulturstipendiat Sofia Breimo, performanceartist, bodde och arbetade i kommunen i 
mars månad. Hon besökte skolgrupper, dansgrupper samt mötte och samtalade med många 
Arvidsjaurbor om vad man helst skulle vilja uppleva inom kulturområdet. Detta resulterade i 
en performance som framfördes offentligt i Medborgarhuset. 
2012 års kulturstipendiat Ida Gudmundsson, bildkonstnär, valde att komma i mitten av 
augusti för att stanna en månad och måla med inspiration av Arvidsjaur. Utdelning av 
stipendiet och en utställning är planerad till slutet av henens vistelse. 
 
UPP-projekt, av ungdomar för ungdomar. Fem sökta och genomförda: konsert samisk 
rockgrupp, rapworkshop, välgörenhetskonsert för barn i Tanzania, redigera musik i Mac, 
Afghanskt nyårsfirande. I anslutning till dessa ansökningar har reklam gjorts om Landstingets 
Snabba ryck-pengar och Leader Lapplands HJÖRDIS-pengar som skall gå till samma 
målgrupp. Reklam görs även på skolor, på hemsida, på mail och i olika utskick. 
 
Förberedelser pågår för att genomföra ungdomsenkäten LUPP under hösten. 
 
Händelser av betydelse 
Arbetsgruppen för utredning om Centrumbadets sporthall skall renoveras eller rivas har 
slutfört sitt uppdrag och rapport lämnas till kommunstyrelsen i juni. Pengar måste avsättas för 
att kunna anlita en konsult som tittar på flera alternativ och kostnadsberäknar dessa. Inget 
beslut är taget i kommunstyrelsen ännu. 
 
Kultur och Fritid har tillsammans med Barn och ungdom, sökt och beviljats pengar till 
Skapande skolaverksamhet för alla elever i åk 1 till åk 9. 155.0 tkr har beviljats för arbete med 
integration med hjälp av berättande. Detta arbete har nu inletts med Robert Markström från 
Teater Mila. Dessutom har all personal från grundskolan, gymnasiet, Kulturskolan, 
ungdomsgården Galaxen samt personal från boendeenheterna för ensamkommande fått ta del 
av fortbildning den 13/8 med Robert Markström samt Niclas Nilsson från Expo Skola. 
Fortbildningsdagen bekostades av KIN och arrangerades av barn- och ungdomskulturchefen 
och skolans samordnare. 
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Ett nätverk har bildats för arrangörer av barn- och ungdomskultur. Arvidsjaur, Jokkmokk, 
Arjeplog, Malå, Sorsele, Norsjö, Älvsbyn hade en första träff i Arvidsjaur under maj månad. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnader ligger högt på grund av avtal med Norrbottensmusiken som betalas i 
förväg samt en koncentration av arrangemang till de fyra första månaderna. Liknande 
koncentration kommer under perioden september till november. Några större arrangemang; 
medborgarhuset 40 år, Internationella veckan och Ett friskare Sverige gör att 
verksamhetskostnaderna kommer att överskridas. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef som även är bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef med ansvar 
för det offentliga utbudet, skolans utbud med pengar från Barn- och ungdom samt för Galaxen 
och Kulturskolan samt samordnare för kultur i vården och en assistent på halvtid med 
placering på biblioteket. 
 
Måluppfyllelse 
 
Attraktion: 
Erbjuda ett brett och varierat utbud för olika åldersgrupper. Stödja föreningar med 
lokaler/anläggningar, ekonomiskt stöd och viss marknadsföring. 
Utbudet riktar sig till barn- och ungdomar i huvudsak, samt till medelålders och äldre. Fria 
lokaler tillhandahålls för alla åldersgrupper. Ekonomiskt stöd ges till föreningar med 
verksamhet riktad mot barn och ungdomar 0-20 år. En kulturkalender produceras varje termin 
där alla arrangemang tas med. 
 
Integration: 
Delta i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida, välkomstfest) Särskilt 
välkomna de nyinflyttade när de kommer med sina "talonger".  
Inga aktiviteter som vi kunnat delta i har förekommit. 
Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
Ingen förfrågan. 
 
Barn och ungas medverkan: 
I alla beslut som rör barn och ungdomars kultur- eller fritidsutbud tillfrågas kulturgrupperna 
på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Elever från dessa grupper deltar också i 
utbudsdagar och röstar fram det kulturutbud som Arvidsjaurs kommun ger till målgruppen. 
Två möten genomförda med kulturgrupperna på vardera Fridhemsskolan och 
Sandbackaskolan. 
Kultur- och fritid ger ungdomar ekonomiska resurser för att arrangera kultur för andra 
ungdomar – UPP (Ungdomsprojektpengar). 
Fem sökta och genomförda. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för upprustning och förbättringar av anläggningar i kommunen. 
Handlingsprogram för ungdomspolitiken är antaget och barn- och ungdomskulturchefen är 
utsedd som rapportör för det övergripande målet om barn och ungas medverkan. Alla 
nämnder och styrelser skall medverka i detta arbete.  
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En förändring av fritidsgårdsverksamheten med inriktning på att få in mer kreativa aktiviteter 
och i anslutning till en utökad kulturskola diskuteras. Tanken är att få med fler aktörer inom 
och utom de kommunala verksamheterna för att kunna utöka och bredda personalgruppen och 
på så sätt få en naturlig mötesplats där vuxna och unga kan samverka på olika sätt. Samtidigt 
skulle det kunna bli en stödjande verksamhet som kan förbättra integrationen, utöka utbudet 
för eget skapande för ungdomar och ett ställa att ”hänga” på för den som vill det. Det blir en 
utökning av det allmänkulturella utbudet samtidigt som kulturskolans och fritidsgårdens 
verksamheter breddas. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 

Personal  2 188 1 225 56 1 347 -9 2 088

Verksamhet 582 489 84 514 -5 750

Internhyror, kap kostn 1 044 695 67 675 3 1 044

            

Summa kostnader 3 814 2 409 63 2 536 -5 3 882

            

Intäkter -60 -85 141 -53 60 -95

            

Netto 3 754 2 324 62 2 483 -6 3 787
       
Periodresultat  178  8   
 
Verksamheten 
Huvudbiblioteket och två filialer i byarna, som är integrerade folk- och skolbibliotek, håller 
öppet 13 respektive 6 tim per vecka, under sommaren begränsas öppethållandet för att klara 
semesterperioden utan vikarier. Postbok erbjuds till de som bor utanför biblioteksorterna. 
Utlåningen på alla bibliotek uppgår till 36 452 och antalet besök har varit 22 914 ( HB 20 691, 
Glo 1 836 , Mo 387) på de tre folkbiblioteken. Mer statistik i bilaga 2. 
 
Biblioteksverksamheten bedrivs utifrån bibliotekslagen och den biblioteksplan som är 
antagen. Även i Kultur(läro)planen finns ett avsnitt om hur biblioteksverksamheten riktad mot 
barn och ungdomar skall bedrivas och det finns en ”röd tråd” som gör att man börjar med de 
minsta barnen och deras föräldrar och bygger på med lämpliga aktiviteter fram tom 
gymnasiet. Den integrering av skolbiblioteksverksamheten som är gjord innebär att det finns 
en god överblick av både folk- och skolbiblioteksverksamheten i kommunen. 
 
För barn- och ungdomar görs särskilda insatser för att stimulera till läsning och öka intresset 
för litteratur; ”Knattebio med knorr” med sagostund och film för barn i förskoleåldern, 
”Bokslukarna” för barn i 10-12 årsåldern efter skoltid varannan måndag med bokprat, 
tävlingar och pyssel och i samband med lågstadiets läsprojekt under tre vårveckor fick 
föräldrarna en särskild inbjudan att komma till biblioteket och låna böcker med sitt barn. För 
att stimulera till läsning under sommarlovet har barnen erbjudits att var med i 
”Sommarboken” där man läser eller lyssnar på böcker under sommaren och är med i 
bokutlottning till hösten. I år samarbetade man även med webbsidan ”Barnens 
Polarbibliotek”. Knattebio och Bokslukarna fortsätter under hösten. 
Dessa aktiviteter har varit uppskattade och populära och har bidragit till att utlånen av 
barnböcker samt lån från skola/barnomsorg ökat markant, rena barnlån på folkbiblioteket har 
ökat med 15% och skolans utlåning har ökat men inte så mycket, 1,4%. 
Man har fortsatt med bokcaféer för vuxna där deltagarna tipsar varandra om lästa böcker, 
fikar, umgås och samtalar. Antalet deltagare har varit något lägre än tidigare. 
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Händelser av betydelse 
Enligt den nya skollagen ställs större krav på tillgängliga skolbibliotek och ansvaret läggs på 
rektor. Detta gör att våra samtal med skolledningen måste föras mer kontinuerligt och vi 
hoppas på tydligare krav och önskemål från skolorna. Vi har haft en första träff med skolans 
ledningsgrupp men just nu har man andra frågor som gått före. 
 
Ekonomi 
I början av året betalas i princip alla prenumerationer på tidningar och tidskrifter samt vissa 
databaser. Dessutom köps det till barn- och ungdomar för delar av de projektpengar på 50.0 
tkr som beviljats från Statens Kulturråd. Den 50 % förbrukningen av verksamhetspengar 
härrör från detta men uppvägs delvis av stödet från kulturrådet. Kostnaderna i samband med 
samgåendet till Ett bibliotek har ej kunnat budgeteras och har beräknats till ca 100.0 tkr. 
Kommer under nästa år att ge lägre driftskostnader. 
 
Personal 
Två bibliotekarier, en på 75 %, en på 50 % (den andra halvan betalas av skolan) och en på 
85% (vakant och tiden utlagd på övrig personal) samt fem assistenter med total 
tjänstgöringsgrad på 3,90 tjänst finns för all biblioteksverksamhet i kommunen, även 
skolbibliotek och filialer.  
 
Måluppfyllelse 
Folkbiblioteken 2012-08 2011-08 2010-08
Utlån totalt 30 793 30 077 34 461
Besök HB 20 691 21 340 26 442
Utlån/inv 4,7 4,5 5,1
Besök/inv 3,1 3,2 3,9

 
Måluppfyllelse: 
 
Attraktion: 
Behålla utbudet och vidareutveckla de områden som är unika i Arvidsjaur: gratis AV-media 
och  TV-spel, frikostig policy att köpa in på inköpsförslag från låntagare, ha ett aktuellt och 
attraktivt/efterfrågat bestånd. Minst 60% av inköpsförslagen från låntagarna skall beviljas. 
Av 106 inlämnade inköpsförslag har 58 % beviljats, 26 % avslagits, 6% fjärrlånats och 107% 
övrigt (går ej få tag på, redan beställd, fel titel – går ej att hitta). 
Redovisa antal nyförvärv-gallring? Ej utformat ännu. 
 
Integration: 
Fungera som informationscentrum, tillhandahålla information som är till nytta för 
nyinflyttade. Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
Biblioteket kommer att bli ett av de två ställen där nyinflyttade lämnar in sin enkät och hämtar 
sin ”Arvidsjaurkasse” med information. Pga att ny inflyttningssamordnare inte är rekryterad 
ännu har inget hänt. 
 
Barn och ungas medverkan: 
Delta i kulturgruppsmöten på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Starta bokklubb för 
"bokslukarna" i år 5-6. 
Barn- och skolbibliotekarien har deltagit i kulturgruppsmöte på Fridhemsskolan och 
bokslukarklubben kommer att fortsätta under hösten med förhoppningsvis lika gott resultat 
som under våren. 
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Samverkan/samsyn: 
Har påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012. 
Ett bibliotek 2013 I samarbete med alla Norrbottenskommuner samt samverkan med skolan 
och barn- och ungdomskulturen. 
Biblioteket deltar ofta med skyltning eller aktiviteter under temaveckor som anordnas, te x Ett 
friskare Sverige, Internationella veckan, Medborgarhuset 40 år eller skolans olika projekt. 
 
Framtiden 
”Ett bibliotek” 2013 närmar sig med stormsteg och upphandlingar, avtalsskrivningar, 
utbildningar är i sitt slutskede. Det blir ett helt nytt biblioteksdatasystem, Micromarc, för hela 
länet och kostnaderna blir lägre än med befintligt system. Tillkommer en del nya kostnader, bl 
a för transporter, som är svåra att beräkna men totalt kommer det inte att bli dyrare. Många 
praktiska små detaljer skall lösas och de sista månaderna kommer att bli intensiva. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 62 (69) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen 
 
 

35 Kulturskolan 
 

Tkr   2012   2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 
% Prognos 

Personal  1 575 964 61 924 4  1 575

Verksamhet 112 108 97 58 87 120 

Internhyror, kap kostn 201 134 67 130 3 201 

             

Summa kostnader 1 888 1 206 64 1 112 9 1 896 

             
Intäkter -159 -51 32 -43 18 -100 
             
Netto 1 729 1 155 67 1 069 8 1 796 
       
Periodresultat  -3  63   
 
Verksamhet 
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder både dans- och musikundervisning, generellt från åk 3 till 
och med gymnasiet, men från fem år för dem som spelar enligt Suzukimodellen på fiol. 
Det kostar 400 kr per termin att få enskild undervisning och dans samt 300 kr att få 
gruppundervisning i musik. Kurser utöver detta kostar 100 kr. Syskon två betalar halva priset 
och för resterande syskon är det gratis. Att låna sitt instrument är kostnadsfritt. 
 
Danspedagogens tjänst erhålls via Dans i Nord, Piteå och undervisningen sker på fredagar i 
Galaxens lokaler med en fritidsgrupp samt två betalande grupper, åk 1-4 respektive åk 5-7. 
På Malmesgården har Kulturskolan sin musikundervisning dag- och kvällstid. Fyra 
tillsvidareanställda musiklärare erbjuder både sång, många olika instrument samt ensemble 
och kör. Eftersom två av lärarna är tjänstlediga och en är föräldraledig denna termin, har 
vikarier tillsatts. 
På torsdagar undervisar kulturskolans lärare i Glommersträsk. 
 
Kulturskolan samverkar detta läsår med förskolan, grundskolan och gymnasiet. Förutom dans 
för fritidselever, erbjuds sångstund på förskolan, körverksamhet på låg- och mellanstadiet 
samt instrument- och sångundervisning för alla elever i åk 2. Detta gäller på huvudorten och 
är kostnadsfritt. Undervisningen sker på skolan och under skoltid. Nytt från förra terminen är 
att kulturskolan erbjuder replokal till pop/rockgrupper med eller utan coachning och möjlighet 
att komponera med Mac. 
 
Som enda kommunen i Norrbotten, erbjuder Arvidsjaurs kulturskola fiolundervisning enligt 
Suzukimetoden som vi erbjuder från fem år och uppåt. Den innebär att man lär sig genom att 
lyssna och härma. Inga förkunskaper krävs, men föräldrarna deltar aktivt i undervisningen. 
Kulturskolans elever genomför ca 30 konserter per år tillsammans med sina lärare, både i 
mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, 
Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen. 
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Minst en gång per år genomförs ett musikläger (MUST) där eleverna får träffa elever från 
andra kulturskolor i Norrbotten. I länet finns också möjlighet för kulturskolans ungdomar att 
söka till kören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz 
Orchestra) samt delta vid Blue birds musikläger.  
 
Alla kulturskolor i Norrbotten samverkar genom ett nätverk. Kulturskolecheferna har 
regelbundna träffar minst två gånger per år och lärarna ingår i olika grupper inom nätverket 
där de utbyter erfarenheter och genomför gemensamma utbildningar. Nätverket har en 
hemsida www.smok.se för att underlätta kommunikationen. Vartannat år har nätverket en 
sammankomst där samtliga medlemmar i nätverket träffas under två dagar och där 
kommunerna delar på kostnaden för föreläsningar och workshops. Den 17 augusti hade man 
med över 150 personer en gemensam fortbildningsdag i Överkalix. 
Kulturskolan i Arvidsjaur har också tagit initiativ till ett nätverk för yrkesverksamma musiker 
inom kommunen. Detta för att främja kunskapsutbyte och samverkan i olika former. I år har 
det lett till bland annat flera gemensamma konserter.  
 
Norrbottens Kulturplan 2011-2013 har de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt 
och har tagits fram i samverkan mellan staten, regionerna/landstingen och kommunerna. Ett 
av utvecklingsmålen är att säkerställa att musik- och kulturskolor finns i alla kommuner. Det 
betonas att skolorna är en viktig plattform för unga som vill lära sig de estetiska 
uttrycksformerna och upptäcka de traditionella musikinstrumenten. 
 
Vårterminen 2012 
Under vårterminen deltog 126 individuella instrument-/sångelever, 63 dansare, 67 elever åk2 
förberedande instrument och sång, ca 50 körelever på låg-, mellan- och högstadiet samt ca 64 
instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med skolan, tränade åtta fasta 
ensembler och några tillfälliga grupper.  
Söndagen den 13 maj hade Kulturskolan öppet hus för allmänheten med lektioner, 
tipspromenad, godisregn, korvgillning och möjlighet att prata med personalen. 
Den 10 till 14 juni genomfördes dansskola för låg- och mellanstadiebarn för 32 barn till en 
kostnad av 220 kr per barn. 
 
Höstterminen 2012 
Höstens elevintag och indelning i ensembler blir klar i början av september.  
 
Händelser av betydelse 
Kultur och Fritid har tillsammans med Barn och ungdom, sökt pengar till Skapande skola- 
verksamhet för alla elever i åk 1 till åk 9 och erhållit 155.000 kr för arbete med integration 
med hjälp av berättande. Detta arbete har inletts med Robert Markström från Teater Mila. 
Dessutom fick all personal från grundskolan, gymnasiet, Kulturskolan samt personal på 
boenden för ensamkommande barn ta del av fortbildning med Robert Markström samt Niclas 
Nilsson från Expo Skola. Fortbildningsdagen bekostades av KIN och arrangerades av barn- 
och ungdomskulturchefen och samordnaren på barn- och ungdom. 
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Ekonomi 
Möjlighet för föräldraledig lärare att gå in och jobba under loven gör att kostnaderna för 
personal ligger högt. Vikarie är tillsatt för den som är föräldraledig och därför har 
lönekostnaden dubblerats under loven. Lönekostnaderna kommer dock att bli lägre än 
beräknat under hösten då en annan lärare påbörjar sin föräldraledighet och vikarien får lägre 
lön och endast 80% av heltidstjänsten är tillsatt. Terminsavgifterna för våren är 47.225 kr, ett 
underskott då några elever slutat utan att fler har kommit till. Posten bör dock ses över då vi 
aldrig har nått upp till tänkt summa. Flera dyra instrumentinvesteringar har gjorts som belastar 
våren men som hämtas in under hösten. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta 
arbetar en sångpedagog 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 253%  samt, under 
hösttermin, en danspedagog som har 3 grupper under 15 veckor. Under hösten arbetar fyra 
instrumentlärare sammanlagt 233%. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall: 
- Minst 15 % av barn och ungdomarna i åldern 5-16 år vara inskrivna i kulturskolan. Vid 

senaste avstämningen Kulturskolan fanns 138 betalande elever vilket är 18%. Räknar man 
in alla elever som är inskrivna i Kulturskolan, blir det 33% och utöver detta alla elever på 
förskolan. Höstens inskrivning är ej klar ännu. Men det finns gott om sökande och det 
kommer att uppstå köer på vissa kurser. 

-  Kulturskolan erbjuda minst 15 konserter/uppvisningar per år. Bara denna termin har vi 
genomfört 17 konserter/uppvisningar. 

-  Verksamheten utvärderas via enkät där 60% ska vara nöjda eller mycket nöjda med 
Kulturskolans verksamhet. Detta är ej gjort ännu. 

-   Kulturskolan vid läsårets början besöka alla klasser på högstadiet och gymnasiet för att 
informera om Kulturskolans verksamhet samt maila eleverna via groupwise. Detta gjordes 
20 och 21 augusti. 

- Kulturskolan skicka hem information om verksamhet till alla elever på låg- och 
mellanstadiet via mentorer på skolorna. Detta gjordes vecka 34 och 35 via mentorernas 
”brevet hem”. Vi hade instrumentprovning i våras och tar nu in nya elever till 
Kulturskolan. Folder har delats ut vid informationsträffar på skolorna. 

- Kulturskolan anordna Öppet hus en gång per år. Detta gjordes 13/3.  

- Annonsera i annonsX:et samt kontinuerligt uppdatera hemsidan. Detta gjordes senast 
29/8.- minst 60% ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin möjlighet att påverka val av 
musik samt medverkan vid uppträdande. En sådan enkät är inte gjord ännu. 

- Minst 75% av Kulturskolans elever vara anslutna till Arvidsjaurs lokalförening RUM. 
Detta är inte gjort men en kontakt har tagits med RUM. 

- Kulturskolan ha påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012. Vi har två större 
samverkansprojekt igång; nätverket för Kulturskolor i Norrbotten samt det lokala 
nätverket för musiker i Arvidsjaur. Dessutom samverkar vi kontinuerligt med andra 
förvaltningar och civila samhället.  
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All personal har spelat kommunens värdegrundsspel. Mätning årsvis, del av medarbetarenkät. 
Kundperspektivet kan mätas i KKiK? Ej åtgärdat då spelen ej har funnits att tillgå. 
Källsortering, återvinning, digitala möten, samåkning, buss, skaffa och använda I-pads. 
Kulturskolan källsorterar och samåker till lektionerna i Moskosel och Glommersträsk. 
 
Framtiden 
Kulturskolan vill fortsätta att bredda utbudet mot både förskolan och fritidsverksamheten samt 
främja samverkan skola/kulturskola generellt. Vi skulle gärna inleda samverkan med skolan 
kring kulturfritids för mellanstadieelever. 
Vi vill utveckla arbetet med att färga in februari månad med den samiska kulturen i all vår 
verksamhet. Dessutom vill vi se över nya undervisningsformer och t.ex. ge kortkurser inom 
ljudteknik, komposition och musikteori samt ge fortbildning till personal inom t.ex. förskola. 
Vår långsiktiga vision är att fler kulturyttringar ska rymmas inom kulturskolan i Arvidsjaur i 
ett sk. ungdomskulturhus; där barn kan ha verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. 
Detta bör ske i samverkan med Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla 
t.ex. kurator och socialsekreterare till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet för dem som 
vill ”hänga”. Arvidsjaurs Församling är intresserade av att delta i en sådan verksamhet. 
 
 
Camilla Freedman 
Barn- och ungdomskulturchef 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 

Personal  848 365 43 751 -52 748 

Verksamhet 516 249 48 346 -28 450 

Internhyror, kap kostn 1 176 783 67 1 039 -25 1 176 

             

Summa kostnader 2 540 1 396 55 2 136 -35 2 374 

             

Intäkter -965 -351 36 -614 -43 -753 

             

Netto 1 575 1 046 66 1 522 -31 1 621 
      
Periodresultat  5  -95  
 
Verksamhet 
 
Medborgarhuset 
 
Biografen: 
Två filmkvällar per vecka har erbjudits tom april samt dagbio varannan vecka tom mitten av 
maj. Matiné ca en gång per månad tom april. Besökandet har minskat med 8 personer i snitt 
per visning jämfört med föregående år. Försämringen kan till stor del bero på ett väldigt tunt 
filmutbud då tillgången på analog film minskat med hälften. Ingen sommarbio då ingen 
personal fanns tillgänglig. 
 
Cafeterian: 
Ungefär lika mycket verksamhet som förra året men betydligt mindre vinstdrivande 
verksamhet. Sju egna matserveringar mot fyra förra året. Har fått tacka nej till ett par 
serveringar pga personalbrist. 
 
Dansen: 
Ungdomsdiscon tillsammans med Galaxen men med något färre besökare än tidigare. 
”All in”- helger med discon och uppträdanden för ungdomar tillsammans med barn- och 
ungdomskulturen. Hemvändarfesten arrangerades tillsammans med Siv Thuresdotter och då 
togs en privat näringsidkare in eftersom personal till baren, som man tidigare lovat, inte kunde 
ordnas. Detta medförde även att Medborgarhusets serveringstillstånd sagts upp. 
 
Lokalerna: 
Nyttjandet har minskat med 14% till 187 nyttjanden. Bland de största förhyrarna kan nämnas 
Korpens motionsdanser, PRO:s bingo samt FUB:s teatergrupp som återkommer varje vecka. 
På grund av föräldraledighet och vakanser har verksamheten varit ytterst begränsad under 
sommaren.  
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Föreningsservice: 
Föreningarna är nöjda med lokalerna som har nyttjats 258 gånger. En liten minskning med 36 
nyttjandetillfällen. Mest använda lokaler är Vernerrummet samt Glommérummet som är de 
två största lokalerna.  
 
Ekonomi 
Kostnader ligger bra i nivå med budet förutom på personal där föräldraledighet och problem 
att hitta vikarier gör att förbrukningen ligger långt under budget. Intäkterna ligger också långt 
under bla beroende på att sommarbio ej kunde erbjudas, biobesökandet under våren varit lägre 
än beräknat och att beställningar till cafeterian ej varit så inkomstbringande. Under hösten bör 
den nya digitala anläggningen med 3D för bion öka besökandet men det är svårt att beräkna. 
Intäkterna kommer inte att uppgå till budget. 
 
Personal 
En föreståndare på halvtid (föräldraledig ), en assistent som fått gå upp på heltid och som 
slutade i maj för ett annat jobb. Tjänsten utannonserades och en vikarie anställs från 
september. Därutöver timanställd personal vid olika arrangemang samt för 
biografverksamheten. Ordinarie bemanning exkl. timanställda 145% 
 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Alla mål mäts under sista kvartalet av 2012 
 
Framtiden 
Förändringar inför 2013 har föreslagits men inga politiska beslut är tagna ännu. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Galaxen 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr 

i % Prognos 

Personal  276 157 57 188 -17 276 

Verksamhet 31 20 65 25 -18 31 

Internhyror, kap kostn 432 289 67 280 3 432 

             

Summa kostnader 739 466 63 493 -6 739 

             

Intäkter -45 -9 19 -17 -49 -20 

             

Netto 694 457 66 476 -4 719 
       
Periodresultat  6  -17   
 
Verksamhet 
Ungdomsgården Galaxen erbjuder verksamhet för åk 6 t.o.m. gymnasiet med ca 15-30 
besökare per kväll. Måndag till torsdag är Galaxen öppet kl. 17.00-21.00 och på fredagar 
kl.18.00-22.00.  
På Galaxen finns ett kafé som drivs av Klanen, Galaxens egna ungdomsråd. De hjälper till 
med olika praktiska göromål samt är delaktiga i viss planering. 
På ungdomsgården kan man umgås, spela biljard, pingis och sällskapsspel, få hjälp med 
läxläsning, se film, anordna disco mm. 
Ungdomsgården har också temakvällar regelbundet under verksamhetsåret samt samarbetar 
med Medborgarhuset för att anordna discon och konserter. 
Galaxen samverkar tätt med andra förvaltningar samt föräldrar, studieförbund och 
föreningsliv. 
 
Händelser av betydelse 
Ungdomsgården har haft en målsättning att nå ut till äldre elever samt verka för en ökad 
integration. Det har skett stora förändringar och därför vänder sig ungdomsgården numera 
enbart till åk 6, för högstadiet och gymnasiet då fler och fler äldre barn och ungdomar besöker 
Galaxen.  
Det går rykten om att det är stökigt på Galaxen. Viktigt är att betona att det är lugnt nere i 
Galaxens lokaler men personalen har ingen möjlighet att vistas med ungdomarna utanför 
Medborgarhuset. Detta gör att det kan vara oroligt och stökigt utomhus i närheten av 
Medborgarhuset. Föräldrar, polis, skola, socialen m.fl. har uppmärksammats på detta. 
 
Ekonomi 
Vi har inte gjort några investeringar under våren och därför ligger vi något lågt i budget. 
Under hösten kommer en del investeringar att vara nödvändiga såsom en ny TV. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar deltid som ledare för kulturskolan. Utöver detta 
arbetar personal på sammanlagt en heltid.  
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Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall Galaxen: 
 
- Erbjuda ett brett och varierat utbud för olika åldersgrupper. Detta görs utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som finns. 

- Delta i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida, välkomstfest) Särskilt 
välkomna de nyinflyttade när de kommer med sina "talonger". Vara öppna för att ta emot 
nyanlända på språkpraktik eller liknande. Inga aktiviteter som man kunnat delta i har 
funnits. 

- Ett gårdsråd, Klanen, som deltar i planering och genomförande av Galaxens verksamhet. 
Detta sker. 

- Ha påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012. Galaxen samverkar 
kontinuerligt med andra förvaltningar, studieförbund, föreningar och det civila samhället. 
Något specifikt större projekt är inte påbörjat. 

- Ha spelat kommunens värdegrundsspel med all personal. Mätning årsvis, del av 
medarbetarenkät. Kundperspektivet kan mätas i KKiK? . Ej åtgärdat. 

- Källsortering, återvinning, digitala möten, samåkning, buss, skaffa och använda I-pads. 
Galaxen källsorterar. 

Framtiden 
Vår långsiktiga vision är att avveckla Galaxen i dess nuvarande form och istället rymma 
verksamheten inom kulturskolan i Arvidsjaur i ett sk. ungdomskulturhus. Där ska barn ha 
verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. Detta ska i sådant fall ske i samverkan 
med Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla t.ex. kurator och 
socialsekreterare till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet för dem som vill ”hänga”. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
 



 Bilaga 1:1 
 
Medborgarhuset jan- aug 
2012    2011   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 24 733 31 46 1 704 37
Matiné 9 482 54 14 876 63
Dagbio 6 156 26 8 337 42
TOTALT 39 1371 35 68 2 917 43
 

 
 
 
 
Kultur i vården jan - aug 
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 16 15-20 
Öppen verkstad 25 7-8
Målargrupp 13 5
Personalträffar för projekt 2 7
Seniorgrupp ABF 1 8
Vårfest medborgarhuset 1 100
Berättacafé ”Kultur för 
äldre”  

2 15-16



 Bilaga 1:2 
 
Professionell scenkonst samt skolbio barn och ungdom jan - aug 

    Varav    Varav    Varav 

Grupp Produktion 
Antal 
förest

Varav 
skol-
förest 

förest 
för 

förest 
för 

förest 
för Publik 

TEATER         0-6 år 
7-12 
år 

13-19 
år   

Riksteatern A Divine taste of opera 1 1     1 200
Riksteatern Katitzy 1 1   1   250
Dockteatern Tittut Pimpa 1 1 1     50
Norrbottensteatern Findus flyttar ut 3 1 3     170
Norrbottensteatern Medan jag minns 1 1     1 100
Boulevardteatern Kenta och Barbisarna 1 1 1 1 56
        

MUSIK              
Norrbottensmusiken BD-pop/NBB 1       1 127
Norrbottensmusiken Rock on 2 2   1 1 400
Norrbottensmusiken Emil, Pippi, Karlsson & co 2 2   2   400
                

DANS               
Dans i Nord Snööga 1 1 1     60
                

BIO               
Folkets bio Vem är var? 1   1     61

Folkets bio 
Marskatterna och 
leksaksbilarna och Bulten 1   1     37

Folkets bio 
Bu och Bä får 
besök/Jaguaren 1   1     33

Folkets bio Molly Monster 1 1 1     200

TOTALT   17 11 9 4 4 2144
 
Förskolan har haft utställning i samband med Förskolans dag 25/5 i Johanna parken. Högstadiet 
och gymnasiet hade vårsalong i Medborgarhusets foajé 28/5-5/6. Åk 6 hade sommarutställning i 
skyltfönstren längs Storgatan hela sommaren i ett tema de själva valt "Sport i Arvidsjaur 2012. 



Folkbiblioteksstatistik 2012-01-01—2012-08-31   Bilaga 2:1 
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 Bilaga 2:3 
 
Statistik skolbibliotek ( ingår ej i totalen) 
Skola Antal  Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev   

  exemplar fack         

Fridhem 2400 1193 192 12,5 3,4   
Ringel (med f.d. 
Tallbacka) 5596 1624 402 13,9 4,1   

Sandbacka 4613 3156 380 12,1 1,3   

Totalt 12609 5973 974 12,9 5,8   

        

Skola Antal lån Därav Därav Självbetjäning Antal lån Förändring Förändring

  
jan-aug 

2012 fack självbetjäning i procent
jan-aug 

2011 2011 till 2012 i procent

Fridhem 649 58 413 63,6% 933 -284 -30,4%

Ringel 1641 272 968 59,0% 1079 562 52,1%

Sandbacka 485 177 83 17,1% 764 -279 -36,5%

Tallbacka* 2884 458 2829 98,1% 2805 79 2,8%

Totalt 5659 965 4293 75,9% 5581 78 1,4%

   
 

* Tallbackas biblioteksbestånd flyttades till Ringels bibliotek under sommarlovet, och finns därför 
inte med under beståndssiffrorna. 
 
 
 
 



 Bilaga 3:1 
INVESTERINGSREDOVISNING KF anslag Tilläggs- Flytt av Totalt  Redovisat Kvar av Beräknad
TERTIAL 2 31/8 2012 2012 anslag anslag anslag  tom anslag 2012
Beloppen anges i tkr 2012 2012 2012 31/8 2012 2012

Kod INVENTARIER

Kommunstyrelsen 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 80,0 80,0
Barn- och ungdomsnämndens 
inventarier 780,0 19,0 -300,0 499,0 76,6 422,4 499,0
Kulturnämndens inventarier 1450,0 0,0 0,0 1450,0 549,0 901,0 1450,0
Socialnämnden inventarier 0,0 401,0 0,0 401,0 96,0 305,0 401,0
Miljö- och byggnämndens 
inventarier 880,0 26,0 0,0 906,0 0,0 906,0 906,0
Fastighets kontorets inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Park och anläggningar inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Camp Gielas och Centrumbadets inventarier 400,0 0,0 0,0 400,0 50,0 350,0 100,0
Stödfunktionens och infra-
strukturens inventarier 0,0 101,0 0,0 101,0 0,0 101,0 101,0
Sysselsättningsenhetens inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gymnasieskolans inventarier 675,0 530,0 0,0 1205,0 55,0 1150,0 1205,0
Kostenhetens inventarier 860,0 125,0 0,0 985,0 0,0 985,0 985,0
SUMMA INVENTARIER 5045,0 1282,0 -300,0 6027,0 826,6 5200,4 5727,0

INVESTERINGAR
1235 Ombyggnad omklädningsrum sim- och sporthall 0,0 1000,0 -1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1237 Nybyggnad altan Nyborgsskolans förskola 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0
1238 Flytt arbetsutrymme Elevhälsan 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 150,0 150,0
1239 Klockarbackeskolan 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0
1240 Tallbacka omklädningsrum 0,0 0,0 300,0 300,0 57,7 242,3 300,0
1241 Elevhälan verksamhetsanpassning 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 25,0
1242 Utveckling foajé Medborgarhuset 0,0 300,0 0,0 300,0 341,8 -41,8 360,0
1243 Utveckling foajé Sim- och Sporthall 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 300,0 260,0
1245 Brandstation 0,0 3484,0 0,0 3484,0 40,0 3444,0 3484,0
1269 Tillgänglighet byggnader 0,0 100,0 0,0 100,0 7,0 93,0 100,0
1271 Energieffektivisering/EMU 4000,0 0,0 1000,0 5000,0 2763,0 2237,0 5000,0
1272 Sandbacka ramp/nödutgång 0,0 39,0 0,0 39,0 0,0 39,0 39,0
1274 Ombyggnad källare C Sandbacka 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 -33,0 0,0
1401 Framtida föreningsbehov 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
1405 Justering av torgplatser 150,0 -31,0 0,0 119,0 60,0 59,0 179,0
1406 Husvagnsparkering Gielas 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0
1497 Småbåtshamn Arvidsjaursjön 150,0 0,0 0,0 150,0 64,0 86,0 150,0
1499 Ombyggnad idrottsanläggning Moskosel 0,0 38,0 0,0 38,0 0,0 38,0 38,0
2141 GC-väg Sandbackaskolan 0,0 227,0 0,0 227,0 0,0 227,0 227,0
2142 GC-väg Ringlet 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 120,0
2144 GC-väg Järnvägsgatan 2600,0 0,0 0,0 2600,0 882,0 1718,0 2600,0
2145 Ny ångpanna - 12 250,0 0,0 0,0 250,0 232,0 18,0 232,0
2209 Belysningsarmaturer 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 250,0
2332 EU-anpassning lekparker 150,0 0,0 0,0 150,0 13,0 137,0 150,0
2333 Förnyande björkbestånd 100,0 0,0 0,0 100,0 10,0 90,0 100,0
2353 Fortsatt utveckling Nyborgsstjärn 260,0 0,0 0,0 260,0 6,0 254,0 260,0
2139 Förstärkning Lestadiusvägen 200,0 0,0 0,0 200,0 308,0 -108,0 612,0
2354 Upprustning Skarinslunden 100,0 0,0 0,0 100,0 3,0 97,0 100,0

SUMMA INVESTERINGAR I SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET 8580,0 5822,0 300,0 14702,0 4820,5 9831,5 14926,0

AFFÄRSVERKSAMHET- VA, AVFALL 
OCH BREDBAND

754 Förtätning stadsnät 200,0 -26,0 0,0 174,0 48,6 125,4 174,0
738 TV i nätet 0,0 550,0 0,0 550,0 0,0 550,0 550,0
755 Kompl teknik stadsnätet 0,0 124,0 0,0 124,0 0,0 124,0 124,0

2568 Brunnsbyten filming mm 0,0 241,0 0,0 241,0 0,0 241,0 320,0
2569 Utbyte datamoduler 250,0 0,0 0,0 250,0 26,0 224,0 250,0
2574 Inventering/projektering ledningar Glommersträsk 1500,0 0,0 0,0 1500,0 168,0 1332,0 1500,0

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET - VA, AVFALL 
OCH BREDBAND 1950,0 889,0 0,0 2839,0 242,6 2596,4 2918,0
SUMMA INVENTARIER, INVESTERINGAR
OCH AFFÄRSVERKSAMHET 15575,0 7993,0 0,0 23568,0 5889,7 17628,3 23571,0  



 Bilaga 3:2 
Redogörelse: 
 
Förbrukat medel på inventarier till och med 31 augusti 2012 uppgår till 826,6 tkr och förbrukat 
medel på investeringar till och med 30 augusti 2012 uppgår till 5 063,1 tkr, totalt förbrukat 5 
889,7 tkr.  

I kolumnen beräknad 2012 så är de anslagna medel för 2012 angivna, såvida det ej redan i 
dagsläget är känt med underskott eller överskott mot anslagen ram. 

Det är i dagsläget svårt att veta om vardera inventarier eller investeringsprojekts anslagna ram 
ger ett överskott eller ett underskott vid årets slut när inventarier är inköpta eller projekt är 
slutförda. 

Miljö- och byggnämndens kvarvarande budget vid året slut önskas ombudgeteras till 2013 för 
investering i en ny släck- och räddningsbil. 

Projekt 0636 Rullbatterier Vittjåkk som ligger inbakade i Camp Gielas och Centrumbadets 
inventarier ovan blir ej av 2012. 

Projekt 1245 Brandstation är planen överklagat så frågetecken ligger om något av budget 
kommer att förbrukas under 2012. 

Projekt 1271 Energieffektivisering/EMU är ett bidrag på 5 000,0 tkr under åren 2012-2014. Om 
medel finns kvar vid årets slut så överförs de till nästa år, i detta fall 2013. 

Projekt 1401 Framtida föreningsbehov med budget på 100,0 önskas ombudgeteras till 2013. 

Projekt 1405 Justering av torgplatser: vid eventuell plattläggning kommer budget att överskridas 
med 60,0. 

Projekt 1406 Husvagnsparkering Gielas kommer inte att genomföras.   

projekt 2353 Fortsatt utveckling Nyborgstjärn: på grund av ny utredning för Nyborgstjärns 
område så önskas budget på 260,0 överföras till 2013. 

Projekt 2139 Förstärkning Lestadiusvägen, budgeterad kostnad för hela projektet var 1 050 tkr 
under 2 år, 850 tkr för 2011 och 200 tkr för 2012. Upphandlad kostnad 1 368 tkr. Upparbetad 
kostnad för 2011 var656 tkr, 194 tkr borde legat kvar från 2011 vilket skulle ge ett underskott på 
518 tkr istället för 612 tkr 

Projekt 2144 GC - väg Järnvägsgatan, medfinansiering sker med Trafikverket, det bokas in som 
en intäkt på projektet och minskar utfallet. 



 Bilaga 4:1 

 

  

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
 
Handläggare: 
Johnny Högberg 
Ann Engberg 

Rapportering kommunstyrelsens övergripande mål 2 2012. 
 
  

 
Övergripande 

 mål: 

Ks 
verksamhetsmål:

 
Nyckeltal: 

 
Måluppfyllelse: 

 
Kommentar: 

Kommunen ska 
arbeta för en god 
infrastruktur för 
ökad attraktivitet 

  Verksamhetsmål på 
årsbasis framtagna 

Skapa långsiktigt 
hållbara relationer 
med nya och 
befintliga företag 

   

Arvidsjaurs 
kommun ska 
uppfattas som en 
långsiktigt bra 
och utvecklande 
arbetsgivare. 

  Verksamhetsmålet 
bedöms av rapportör 
ligga på 
koncernledningsnivå. 
Verksamhetsmål på 
årsbasis framtagna. 

Arvidsjaur ska 
vara Lapplands 
mest attraktiva 
kommun att bo i. 

  Se bifogad rapport 

Välkomna och 
säkerställa att 
nyinflyttade blir 
en delaktig resurs 
i Arvidsjaurs 
kommun 

  Definition av 
inflyttade som 
delaktig resurs. Har 
början på ett 
formulerat mätbart 
mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

Barns och 
ungdomars vilja 
och önskemål ska 
särskilt beaktas. 

  Hittat gemensamma 
målformuleringar på 
kort och lång sikt 
samt årshjul för 
kontinuerligt arbete 
framtaget. Förslag på 
långsiktigt 
verksamhetsmål: 
Fungerande 
ungdomsinflytande 
påverkar 
samhällsutvecklingen 
i positiv riktning. 



 Bilaga 4:2 
Övergripande 

mål: 
Ks 

verksamhetsmål: 
Nyckeltal: Målupp-

fyllelse: 
Kommentar: 

All verksamhet i 
kommunen ska 
präglas av 
professionalism, 
glädje och respekt 

All personal ska ha 
spelat kommunens 
värdegrundsspel via 
APT. 

 Mäts och utvärderas 
årsvis. Arbetet 
förväntas ske 
kontinuerligt under 
året på enhetsnivå. 

Kontinuerligt 
förbättringsarbete 
av arbetssätt, 
metoder och 
informationsteknik 

  Under perioden har 
detta specifika mål 
inte arbetats med 
direkt. 
Koncernledningen 
har arbetat med 
definiering och 
diskussioner kring 
målen översiktligt. 
 

Öka antalet 
sektorsövergripande 
projekt/samverkan 
över kommungräns/ 
förvaltningar/bolag 

Minst ett 
påbörjat/genomfört 
samverkansprojekt 
2012. 

 Ett flertal projekt av 
denna typ har 
startat. Inom 
koncernen så är 
många av KS mål av 
denna karaktär ex 
inom infrastruktur, 
attraktion mm. Här 
jobbar man resan 
sektorsövergripande. 
Mellankommunalt 
så jobbas nu för att 
starta en gemensam 
nämnd för 
servicefrågor. 
 

En levande 
omvärldsanalys 

  Förslag på 
genomförande, 
modell för analys 
och nyckeltal 
framtaget. 

Fungerande Intranet 
som ska öka intern 
dialog, delaktighet 
och transperens 

Fungerande Intranet 
som ska öka intern 
dialog, delaktighet 
och transperens 

 Målet inte möjligt 
under 2012 på grund 
av ändrade grund- 
förutsättningar.   

Gemensamma 
projekt/samarbeten, 
PPP-lösningar 
 

  Samsynsgruppens 
arbete klart under 
december, och 
nyckeltal framtagna. 
Koppling mellan 
översikts- och 
tillväxtplan stark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 

och 
effektivitet 

Livslångt lärande Kompetenskartläggni
ng  
(Bara genomförd 
eller ska den ha haft 
ett visst resultat, 
eller…?) 

 Arbetet påbörjas 
enligt plan under 
hösten 2012.  



 Bilaga 4:3 
 

Övergripande 
mål: 

Ks 
verksamhetsmål: 

Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: 

Systematiskt 
förebyggande 
arbetsmiljöarbete. 
Delaktighet och 
dialog genom 
arbetsplatsträffar 
och 
medarbetarsamtal 

  Medarbetarenkät , 
övergripande 
chefsträffar, 
chefsutbildning 
planerade.  
Uppföljning av 
SAM vid 
årsredovisningen 
och 
arbetsmiljöfrågor i 
övergripande 
samverkansgruppen.

Att personalens 
sjuktal skall 
fortsättningsvis 
ligga under länets 
och rikets 
medeltal 

Personalens 
sjuktal ska 
ligga under 
länets och 
rikets 
medeltal. 

 Resultat för 2011: 
Arvidsjaur 5,0 
Riket: 5,1 
Länet: 5,2 
Förebyggande 
arbetet motverka 
korttidsfrånvaro 
intensifieras 
tillsammans med A-
hälsan. 

Miljöbeaktande 
vid investeringar 

  Bygger på att 
Lokala Agenda 21 
revideras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöhänsyn 

EUs miljömål och 
Agenda 21 ska 
ligga till grund för 
kommunens 
miljöarbete. 

Ta fram 
lokala 
miljömål. 

  

 
Målet uppfyllt 
 
Målet uppfyllt i hög grad  
 
Uppgift saknas 
 
Målet ej uppfyllt 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 353 
 
 

 
 
Underskrifter på 
kommunens bankkonton 
m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 259 Dnr 00184/2012 002
 
Med anledning av vissa personalförändringar, tas frågan om underskrifter 
för Arvidsjaurs kommuns räkning å konton på bank, postgiro, kvittering av 
postförskottsförsändelser m.m. upp till behandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall ske 

enligt följande: 
 
 Teckna konto å kommunens bankräkning,(två i förening) 
 Assistent Gertrud Davidsson 
 Assistent Emelie Lindkvist 
 Assistent Stina Bjuhr 
 Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl 
 Tf ekonomichef Ulrika Hallnor 
 Ekonom  Nina Ask 
 
 Teckna kommunens postgiro (var för sig) 
 Ekonom  Nina Ask 
 Assistent Emelie Lindqvist,  

Assistent Stina Bjuhr 
 
 Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig) 
 Den person som står som mottagare / adressat 
 Reception Daniel Oskarsson 
 Reception Magnus Svensson 
 
 Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig) 

Utredare Ann Engberg 
 Nämndssekreterare Liselott Sandström 
 Nämndssekreterare Inga Sandström 
 Administratör Camilla Möller 
 Reception Daniel Oskarsson 
 Reception Magnus Svensson,  
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 354 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Berörda 
Posten 
Sparbanken Nord 
 

forts. Ks § 259 
 
 
 Momsredovisning (var för sig) 
 Assistent Stina Bjuhr 
 Ekonom  Nina Ask 
  
 Överförmyndarens handlingar - Kvittering assurerade och 

 rek värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig) 
 Den person som står som mottagare / adressat 

Utredare Ann Engberg 
 Nämndssekreterare Liselott Sandström 
 Nämndssekreterare Inga Sandström 
 Reception Daniel Oskarsson 
 Reception Magnus Svensson 
 

att kommunstyrelsens beslut 2012-06-11 § 154 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 355 
 
 

 
 
Deltagande i 
medborgarprojekt för att 
utveckla ungdomars 
möjlighet till inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Camilla Freedman 
Ekonomi 
 

Ks § 260 Dnr 00221/2012 106 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål och ett av dessa 
handlar om att barns och ungdomars vilja särskilt ska beaktas. Detta mål 
gäller alla verksamheter men kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar. 
Kommunfullmäktige har också tagit beslut om en övergripande 
handlingsplan för ungdomspolitiken. Detta är två stora frågor som man 
måste lägga tid och engagemang på för att det ska bli någon effekt.  
I mars kom Sveriges Ungdomsråd ut med ett erbjudande om att delta i ett 
medborgarprojekt som går ut på att öka ungdomars möjlighet till inflytande. 
I projektet ska man få hjälp med att prova olika modeller för inflytande och 
man kommer också att ha ett erfarenhetsutbyte mellan deltagande 
kommuner. 
 
Arvidsjaurs kommun har blivit utvald av Sveriges Ungdomsråd att delta i 
projektet tillsammans med Skövde och Nynäshamn för att arbeta med att 
skapa rum för inflytande och demokrati. 
 
Det mesta bekostas av befintliga resurser eller av projektet, men resor till 
och från Stockholm eller andra orter ingår inte. Det kan handla om 
kommunens eget deltagande i en konferens eller kurs men framförallt resor 
för de stödpersoner som ska hjälpa till med olika aktiviteter i Arvidsjaur. 
Bedömningen är att kommer att kosta ca 50 000 kr per år. 
 
Förslag från kultur- och fritidschefen är att kommunstyrelsen avsätter 
50 000 kr i budget 2013 för deltagande i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15 § 242 att återremittera ärendet för 
komplettering. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har vid dagens sammanträde 
redogjort för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillskjuta 50 000 kronor för vardera åren 2013 och 2014. 
att pengarna tas från kommunstyrelsens strukturmedel. 
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sista sammanträde åren 

2013 och 2014. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 356 
 
 

 
 
Redovisning - Bygdemedel 
till medfinansiering av 
bredbandsutbyggnad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Tillväxtenheten 
Kommunstyrelsen 

Ks § 261 Dnr 00064/2012 052
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 129 i samband med beviljande av 
bidrag ur vattenregleringsmedlen att uppdra till Tillväxtenheten att 
tillsammans med Föreningen Arvidsjaurs Byar diskutera möjligheten att 
använda resterande bygdemedel innevarande år till medfinansiering av 
bredbandsutbyggnad och att återrapportering ska ske till kommunstyrelsens 
sammanträde 11 juni 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-11 § 168 att lyfta ärendet för fortsatt 
beredning under hösten 2012 eftersom tillväxtenheten sökt medel hos 
Leader som ej ännu beslutats. 
 
EU-samordnare och näringslivsutvecklare Anne Åberg har lämnat en 
redovisning till kommunstyrelsen om ärendets nuläge. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 357 
 
 

 
 
Bidrag ur 
vattenregleringsmedel 
(bygdemedel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Akkavare bygdeförening 
Fjällbonas bygdeförening 
Tillväxtenheten 
Arvidsjaurs Byar 

Ks § 262 Dnr 00064/2012 052
 
Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel, antagna av 
kommunfullmäktige 2012-02-27 § 17, kan bidrag sökas av byaföreningar 
och övriga föreningar / klubbar. 
 

Vattenregleringsmedlen ska användas till; 
 

I första hand 
 

 Främja sysselsättning, tillväxt och näringsliv 
 

För dessa åtgärder ska kommunen eller kommunens tillväxtenhet stå som 
sökande. 

 

I andra hand 
 

 Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i 
kommunen.  
 

Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs 
kommun eller som arbetar för att värna kommens kulturhistoriska arv kan 
ansöka om finansiering ur dessa pengar om de är inregistrerade och har ett 
organisationsnummer. 

 

Tillväxtenheten ansvarar för att lämna förslag till kommunstyrelsen. 
Föreningen Arvidsjaur byar är rådgivande organ. 
 

Ansökningar har inlämnats av Akkavare bygdeförening och Fjällbonäs 
bygdeförening. 
 

Tillväxtenheten har yttrat sig i ärendet. De föreslår att ansökningarna avslås 
med hänvisning till regelverk och fattade beslut under våren, där kommun-
styrelsen avslog ansökningar med liknande innehåll som inte föll under 
regelverket. 
 

Under sammanträdet diskuterades regelverket och de nya förutsättningar 
som finns där med bland annat tillväxtbefrämjande åtgärder och vad som 
inryms i begreppet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökningarna. 
att ge tillväxtenheten i uppdrag att informera samtliga intressegrupper om 

intentionerna i regelverket. 
_____ 
 
 
Reservationer 
Martin Nilsson (c) och Leif Andersson (c). 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 358 
 
 

 
 
Förslag till objekt för 
utförande på det 
kommunala vägnätet år 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Länsstyrelsen 
Trafikverket 
Mårten Enoksson 
Heikki Kairento 
Ekonomi 
 

Ks § 263 Dnr 00317/2009 003
 
Länsstyrelsen i Norrbotten och Trafikverket vill ha förslag till bidragsobjekt 
för effektivisering av det kommunala vägnätet. Detta som ingår som en 
åtgärdskategori i Länstransportplanen. Denna åtgärdskategori innehåller 
ca 8 miljoner kronor per år i bidrag och beslut om dessa objekt tas årsvis. I 
den verksamhetsbudget som upprättats för 2013-2015 så har 
åtgärdskategorin för 2013 preliminärt fått ca 7 miljoner kronor. 
 
För att aktualisera beslutsunderlaget önskar Länsstyrelsen att få in 
kommunernas önskemål om att utföra trafiksäkerhets-, miljö- och 
tillgänglighetsåtgärder på det kommunala vägnätet under 2013. Åtgärderna 
kommer att finansieras med höst 50 % av kostnaden via länstransportplanen 
och resterande del av de enskilda kommunerna. 
 
Gatuchef Mårten Enoksson har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna följande förslag till åtgärder på det kommunala vägnätet år 2013;

 

Medfinansiering med 50% för cirkulationsplatser i korsningarna 
Järnvägsgatan/Västlundavägen och Järnvägsgatan/Skillnadsgatan. 
Beräknad totalkostnad för bägge cirkulationsplatserna är 1,2 Mkr. 

att om ovanstående beviljas, omfördela pengar i 2013 års 
investeringsbudget. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 359 
 
 

 
 
Val av ordinarie ledamot 
och ordförande i 
kommunala 
pensionärsrådet och 
kommunala rådet för 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Löner 
Annika Öberg 
 

Ks § 264 Dnr 00276/2012 102
 
Med anledning av Rune Grankvists (s) bortgång förestår fyllnadsval i 
kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade 
som ordinarie ledamot och ordförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som ordinarie ledamot tillika ordförande i kommunala pensionärsrådet 

utse Annika Öberg (m). 
att som ordinarie ledamot tillika ordförande i kommunala rådet för 

funktionshindrade utse Annika Öberg (m). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 360 
 
 

 
 
Begravningsombud i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Länsstyrelsen 
 
 

Ks § 265 Dnr 00219/2012 102
 
Birger Lundberg har varit kommunens begravningsombud har entledigats 
från uppdraget fr o m 2012-09-01. 
 
Länsstyrelsen vill ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är 
lämpliga för uppdraget som begravningsombud i Arvidsjaurs kommun. 
 
Av 10 kap 2 § begravningslag en (1990:1144) framgår att när en 
församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen 
tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 
 
Till begravningsombud ska förordas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person. vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till 
kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika 
religioner, livsåskådningar och begravningsseder. 
 
Av 50 § begravningsförordningen (1990:1147) framtår att Länsstyrelsen 
ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för 
uppdraget som begravningsombud. Enligt förordningen som trädde ikraft 
1 maj 2012 ska Länsstyrelsen också ge andra trossamfund än Svenska 
kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer. De förslag på 
lämpliga begravningsombud som lämnas till länsstyrelsen ska vara 
skriftligen motiverade. 
 
Länsstyrelsen vill ha skriftliga förslag med motivering senast den 16 
november 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att föreslå Lars Ralph till begravningsombud i Arvidsjaurs kommun med 

följande motivering; 
 

Lars Ralph har goda kunskaper inom ekonomi genom studier. Han är 
tillika ledamot i kommunstyrelsens budgetberedning. Lars Ralph har 
intresse av och en stor kunskap i historia och olika religioner. 
Kommunstyrelsen anser honom mycket lämpad för uppdraget. I sin 
proffession som tandläkare och i rollen som politiker är han känd bland 
Arvidsjaurs kommuns medborgare. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 361 
 
 

 
 
Ansökan om bidrag 
- Arvidsjaurs Sameförening 
- S&S Båhta 
- Marja Skum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Arvidsjaurs Sameförening 
S&S Båhta 
Marja Skum 
Samiska förvaltningsgruppen 
Susanne Stenberg 
 

Ks § 266 Dnr 00007/2012 109
 
Till samisk förvaltning har tre bidragsansökningar inlämnats; 
 
Arvidsjaurs Sameförening 
Ansöker om 12 000 kr för anordnandet av Storstämningshelgen 2012. 
 
S&S Båhta 
Ansöker om 2 400 kronor för en förstudie om det finns intresse i Arvidsjaurs 
kommun att få akut språkhjälp i hemmet. 
 
Marja Skum 
Ansöker om bidrag med 5 000 kronor för en bokutgivning av sin 
masteruppsats Språkbyte inom ett samiskt renskötarsamhälle. 
 
Arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde har 2012-10-17 behandlat 
ansökningarna och föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan från 
Arvidsjaurs Sameförening med 12 000 kronor och avslår de övriga två 
ansökarna med hänvisning till att statsbidraget för samiskt 
förvaltningsområde i första hand ska användas inom kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Arvidsjaurs Sameförening 12 000 kronor för anordnandet av 

Storstämningshelgen 2012. 
att pengarna tas från statsbidraget till samisk förvaltning 
att avslå S&S Båhta och Marja Skums ansökningar om bidrag med 

hänvisning till att statsbidraget för samiskt förvaltningsområde i första 
hand ska användas inom kommunen. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 362 
 
 

 
 
Utvärdering – 
Medfinansiering av projekt 
mellan Arvidsjaur och 
Arjeplogs kommuner för 
utveckling av handeln 
(Centrumprojektet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Tillväxtenheten 
 
 

Ks § 267 Dnr 000365/2007 149
 
Centrumprojektet beslutades av kommunstyrelsen 2009-02-09 § 10 samt 
2009-03-16 § 65 där medfinansieringsbeslut med 400 tkr togs. Projektet 
skulle pågå under tiden 2009-02-01—2011-01-31. Projektet förlängdes t o m 
2012-01-31 på grund av att projektstarten fördröjdes med ordinarie 
projektbudget. 
 
Enligt beslut ska en årlig utvärdering lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Tillväxtenheten har inlämnat en utvärdering samt slutredovisning av 
projektet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 363 
 

 

 
 
Sammanträdesplan 2013  
- Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt 
utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 268 Dnr 00266/2012 006
 
Sammanträdesplan för år 2013 har upprättas. 
 
Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges mål- 
och utvärderingsberedning, kommunfullmäktiges presidium, 
kommunstyrelsen och dess utskott, kommunala pensionärsrådet, kommunala 
rådet för funktionshindrade. 
 
Sammanträdesplanen är lagd utifrån gällande lagstiftning, beredningstider 
samt nödvändiga administrationstider. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för år 2013 enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12- § 268. 
 

 
 
 
 
 
    

Kommunfullmäktige  
25 februari 

Kommunstyrelsen 
28 januari 

Personal- och arbetsutskott 10/12  

  Personal- och arbetsutskott 14/1 Ekonomiutskott 15/1 

 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen  Personal- och arbetsutskott 4/3 Ekonomiutskott 12/3 

15 april 25 mars Fritids- och kulturutskott 11/3  

 
 Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 8/4  

Kommunfullmäktige 29 april Ekonomiutskott 23/4*-Ramdisk  

1 juli Kommunstyrelsen Ekonomiutskott 14/5*- Ramdisk Fritids- och kulturutskott 27/5 

 17 juni Personal- och arbetsutskott 20/5 Ekonomiutskott 3/6 

 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 16/9 Ekonomiutskott 1/10 

28 oktober 14 oktober Fritids- och kulturutskott 23/9  

 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Personal- och arbetsutskott 21/10  

25 november 11 november Ekonomiutskott 22/10  

 
  Fritids- och kulturutskott 2/12  

  Personal- och arbetsutskott 9/12  

 
Kommunfullmäktiges presidium 
11 februari (kl.08.00), 3 april, 18 juni, 16 oktober, 13 november klockan 13.00 

Kommunfullmäktiges mål- och utvärderingsberedning 
11 februari, 29 maj och 23 september klockan 13.00 

Personal- och arbetsutskottet  klockan 13.00 Kommunstyrelsen klockan 08.30 
Ekonomiutskottet klockan 13.00 Kommunfullmäktige klockan 13.00 
Ekonomiutskottet* klockan 08.30  
Fritids- och kulturutskottet klockan 08.30  
 
Kommunala pensionärsrådet Klockan 09.00 12/2, 21/5, 17/9, 5/11 
Kommunala rådet för funktionshindrade  Klockan 13.00 12/2, 21/5, 17/9, 5/11 
 

 Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet. 
 Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen. 
 För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före 
 utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde. 

 
 
 
 Jerry Johansson Johnny Högberg 

 Kommunstyrelsens ordföranden Kommunchef 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 364 
 
 

 
 
Återställning av 
Johannaparken 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 

Ks § 269 Dnr 00074/2012 331
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Hösten 1995 fick jag i uppdrag att projektera för en upprustning av 
parken vid Köpmantorget. Upprättat förslag godkändes av kommun-
styrelsen till en kostnad av 365 000 kronor och utfördes sommaren 
1996. Arbetet innefattade plattläggning, nya grusgångar, gräsytor, 
lilla bassängen, belysning, blomrabatter samt ett nytt staket i stil 
enligt det som fanns på 20-talet. Något år senare tillkom en liten 
paviljong. 
 

Nu till min fråga: På vems order har man grävt och förstört gräsytor, 
plattläggning, staketet nedrivet? Paviljongen ligger sedan flera år 
nere vid kommunförrådet. Jag tycker det är snudd på skandal att 
något tillåtit detta. Parken är ju en oas mitt i samhället som vi ska 
vara rädda om. Är det meningen att torghandel ska flytta in i parken? 
Räcker inte Köpmantorget till finns ju andra platser att stå på, 
exempelvis Medborgarhuset, vid lilla Eden, mellan sparbanken och 
Änglafröjd. 
 

Vem har sanktionerat detta? Det kan väl inte vara ni politiker? 
Tekniska kontoret? Vad säger kulturnämnden? Det är många 
medborgare som undrar. 
 

Mitt förslag/krav: 

 Återställ parken till det skick som kommunstyrelsen beslutade 
om 1995/96. 

 Återskapa den nedbrunna klockstapeln och ställ den i parken. 
Klockstapeln var en kopia av det torn som stod vid gamla skolan 
på 1920-talet.  

 

Vinterhalvåret kan snöskulpturer, ispelare, ljusslingor förgylla 
parken”. 
 

Kommunfullmäktige har 2012-02-27 § 9 beslutat överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Leif Ståhl, tekniska, har 2012-05-04 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att med hänvisning till bifogat yttrande, avslå medborgarförslaget. 
 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 269 1 (2) 

 

 Datum  

Arvidsjaurs kommun 2012-05-04 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Leif Ståhl 
 Kommunstyrelsen 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande - Medborgarförslag: Återställning av Johannaparken, Dnr:74/2012-331 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

När storgatans ombyggnad projekterades så ingick Köpmantorget i planeringen, vilket 
skulle medföra följande förändringar; 
 
a. Några parkeringsplatser skulle tas bort vid torget. 

b. Planer för en utbyggnad av torgkiosken mot Johannaparken. I förslaget skulle man 
öppna upp Johannaparken: Vid utbyggnaden skulle staketet tas bort. Utbyggnaden 
utfördes aldrig. 

c. Det planerades in torgplatser för uthyrning. Det uppstod problem med torgplatserna, 
både för turister mellan torghandlare och parkerande. Posten fick också, på grund av 
torgplatserna, svårt att ta sig till terminalen då det var svårt att ploga torget. 
Kostnaderna för plogning ökade. 
Problemen föranledde att en ny torgstadga antogs där man beslutade att flytta in 
torgplatserna i kanten på Johannaparken för att underlätta för plogning och 
trafiksituation. 

d. Den fina paviljongen som stod i parken, tvingades kommunen ta därifrån efter det att 
den saboterats och raserats ett otal gånger. 

e. Klockstapeln brändes ner och det beslutades att för tillfället inte återuppbygga den. 
 

2. Ekonomisk analys 
Det är svårt att sätta ett pris på att återställa Johannaparken / Klockstapeln / Lusthus. 
Enligt beslut 1995/96 är en uppskattning att priset kan ligga mellan 400- 500 000 kr. 
 

3. Miljöaspekt 
- 

4. FN:s barnkonvention 
- 



 2 (2) 
 
 

5. Övrigt 
Under hösten 2011 påbörjades en förnyelse i Johannaparken med plantering av bl.a. nya 
rönnbersåer kring parkbänkarna och planerna är även att utöka med buskar och träd. 
Det är inköpt ljuspelare som ska sättas i parken och det har satts upp ljusslingor i några 
björkar. 
 
Förslagsställaren föreslår även att man ska anlägga en parkering mellan ICA och Humlan 
för att avlasta torget till gagn för torghandel. Detta område fungerar tillfälligt som 
husvagnsparkering, trots att marken tillhör A-Hem. 
 

6. Slutsats samt förslag till beslut 
 
att med hänvisning till de nya förutsättningar som råder efter Storgatans ombyggnad, 

fortsätta arbetet med att förnya området vid Köpmantorget i enlighet med upprättad 
plan. 

 
 
Leif Ståhl 
Parkenheten 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 365 
 
 

 
 
Sophantering 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 270 Dnr 000203/2012 009
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” I dag sker sophantering med debitering utifrån vilken volym man har 
på sin soptunna. Det har antytts att det finns problem med detta. 
Betalningsovilja, orättvisa vid debitering, diversifierad avgift 
beroende på familjesituation etc. är krav/önskemål som ställts. I dag 
är samtliga tunnor streckkodsmärkta för att kunna identifieras. Jag 
vet inte hur väl och i vilken informationssynpunkt detta används men 
vad jag förstår så har varje tunna har sitt ID. 
 

Förslag: 
 

 Sätt samma volym av tunna på varje abonnent. Billigare 
anskaffning samt mindre lagerhållning. 
 

 Skaffa våg till sopbil och låt varje abonnent betala efter de antal 
kilo som skickas. Kostar inte många kronor att montera på bilen 
samt då taran är lika behövs ingen nollställning vilket gör 
tidsåtgång för automatisk vägning minimal. (Kontakta Bräcke 
som har detta system) 
 

 Tunnorna är normalt gröna. De som inte betalar byter man lock 
och sätter ett rött lock på. Kommunen kan inte upphöra att hämta 
soporna men färgstatus på locket tydliggör läget. 
 

 Detta innebär att man på en ett enkelt sätt kan serva de två större 
områden med fritidshus, Arvidsjaursjön och Sandselet. Enligt 
beskriven körplan krävs en enkel ändring i körväg under viss tid 
för att även ta dessa hushållssopor med ökad intäkt i stället för att 
bara köra förbi.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 79 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 366 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 270 
 
Avfallschef Per Nilsson har 2012-10-09 yttrat sig i ärendet; 
 
I avfallsplanen tas frågor upp om hur den framtida avfallshanteringen ska 
skötas. I renhållningsföreskrifterna bestäms vilka kärlstorlekar som ska 
brukas, samt hämtningsområden och körvägar. En revidering av 
avfallsplanen med renhållningsföreskrifterna ska göras under 2013. Tills 
dess finns ingen möjlighet att ändra storlek på kärlen. 
 
För vägning av sopor vid hämtning av hushållsavfall, krävs att brännbart 
avfall separeras från matavfall, samt att ett tvåkärlssystem måste införas. 
Dessa saker måste upphandlas när ny upphandling ska göras för insamling 
av hushållsavfall. Nuvarande avtal sträcker sig till 2013-12-31. 
 
När det gäller förslaget om avvikande färg på sopkärlens lock för kunder 
som ej betalat, skulle det behövas personella resurser vilket medför att 
ordinarie arbetsuppgifter påverkas. 
För betalning av räkningar har kommunen idag ett fungerande system för 
kravverksamhet, ett fåtal kunder berörs samt att det är mindre summor som 
skrivs av. Märkning av sopkärl är inte aktuell att införa. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till ovanstående, avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 367 
 
 

 
 
Motion –Högre 
badtemperatur vid 
Centrumbadet under 
fredagar 
 
 
 
 

Ks § 271 Dnr 00051/2012 009
 
Marcus Lundberg (s) och Johan Lundgren (s) har lämnat in en motion om 
högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar; 
 

” Under flera år tidigare har badhuset haft högre badtemperatur under 
fredagar. Att badtemperaturen en gång höjdes på fredagar har sitt ursprung 
i att det en gång erbjöds ”babysim” för riktigt små barn, vilket förutsatte 
högre temperatur i vattnet. Denna verksamhet har sedan länge försvunnit, 
men temperaturhöjningen i vattnet under fredagar har fortsatt. 

 

 Att temperaturen bibehölls efter att den verksamheten lades ner, bidrog till 
att väldigt många, framförallt barnfamiljer, valt att börja helgen vid vårt 
badhus. Idag har temperaturhöjningen under fredagar, av besparingsskäl, 
upphört. Detta har medfört att badfrekvensen – enligt våra enkla efter-
forskningar -–minskat drastiskt. Frågan är om det överhuvudtaget blivit 
någon besparing!? 

 

 Vi vill: 
 

Att gjord besparing för denna temperatursänkning redovisas 
 

Att statistik för badfrekvens presenteras för tiden innan åtgärden gjordes 
och efter densamma 
 

Att verksamheten tittar på alternativa besparingsåtgärder, höjda avgifter 
eller båda och där andemeningen ska vara att återinföra höjd temperatur på 
fredagar” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 5 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Fastighetschef Sara Persson och föreståndare Centrumbadet Katarina 
Landstedt  2012-10-19 lämnat yttrande i ärendet. De redogör i yttrandet för 
övriga besparingar inom verksamheten som skulle kunna finansiera vad det 
kostar att höja badtemperaturen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja badtemperaturen på fredagar. 
att finansiering sker i enlighet med de besparingsförslag som lämnats i 

tjänsteyttrandet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 368 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2012-08-31 
-Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 

Ks § 272 Dnr 00275/2012 042
 
Delårsbokslut 2012-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter har 
upprättats. 
 
Ekonomichef Ulrika Hallnor redogjorde för delårsbokslutet vid dagens 
sammanträde. 
 
Som bilaga i delårsbokslutet finns redovisning av arbetet med 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 
Yrkande 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Godkänna upprättad årsredovisning. 
 
Lars Ralph (m) 
Bordläggning med anledning av den korta tid som varit mellan att 
handlingarna skickades ut och kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden varefter han förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Britt-Inger Hedmans yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad delårsredovisning för perioden  

2012-01-01 - 2012-08-31. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m) har lämnat skriftlig reservation. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 272 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig reservation 
 
Revisionskommentarer har ej anlänt. 
 
Ekonomiavdelningen har ansträngts hårt för att få fram delårsbokslutet, som bör 
användas för analys. 
 
Materialet har tagits fram i sista stund, och med hänvisning till § 7 i 
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder” samt den saknade 
revisorskommentaren borde rapporten ha bordlagts tills politiker och partigrupper 
hunnit analysera siffrorna. 
 
 
Lars Ralph (m) 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 369 
 
 

 
 
Delårsrapport 2012-08-31  
- Gemensam nämnd för 
drift av personalsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 273 Dnr 00224/2009 106
 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem har upprättat delårsrapport till 
och med 2012-08-31. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport 2012-08-31 för gemensam nämnd för drift av 

personalsystem. 
 
____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 370 
 
 

 
 
Nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende i 
anslutning till Ringelsta 
 

Ks § 274 Dnr 00101/2012 734
 
Bristen på platser i kommunens vård- och omsorgsboenden har hittills under 
året kostat mer än en halv miljon kronor ur en redan ansträngd budget. Det 
är pengar kommunen tvingas betala till Norrbottens Läns Landsting på 
grund av platsbrist vid egna boenden för utskrivningsklara personer från 
landstingets olika vårdinrättningar. Detta är onödiga pengar samt onödigt 
lidande för vårdtagare och anhöriga. 
 

Socialnämnden har sedan 2008 arbetat med frågan om ett nytt vård- och 
omsorgsboende i anslutning till Ringelsta. Under hela beredningstiden har 
personal och fack varit involverade genom en partssammansatt arbetsgrupp. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 96 att anta inriktningsbeslut 
om nybyggnation av vård och omsorgsboende innebärande 36 lägenheter i 
anslutning till Ringelsta samt omdisponera delar av Ringelsta samt 
Solbacken till trygghetsboende. 
 

Socialnämndens ordförande och socialchef har träffat Arvidsjaurhems vd 
och tekniske chef tillsammans med anlitade arkitekter. Ett ritningsförslag 
tillsammans med en beräknad prislapp har lämnats. Under förutsättning att 
Boverkets nybyggnadsbidrag 2 600 kr/kvadratmeter kan erhållas, innebär 
det en kostnadsreducering med 5 720 000 kr. 
 

Totalt innebär det framtagna förslaget ett tillskott på 36 boendeplatser för 
vård- och omsorgsboende. För framtiden ger det ökande möjligheter till 
samordning av personalresurser genom byggets placering i anslutning till 
nuvarande Ringelsta. Den möjligheten är av mycket stor vikt med tanke på 
framtidens personalförsörjning liksom även arbetsmiljöförhållanden. Det 
borde vara väl känt att nuvarande Ringelsta inte är anpassat till den 
vårdtyngd och de krav som gäller för dagens vård- och omsorgs boenden. 
 

Socialnämnden beslutade 2012-10-30 § 71 att föreslå kommunfullmäktige 
att ställa sig bakom det framtagna nybyggnadsförslaget och att fatta 
erforderliga beslut för en byggstart snarast möjligt.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att ställa sig positiv till att bygga vård- och omsorgsboende i anslutning till 
Ringelsta, i enlighet med det förslag som tagits fram i samråd mellan 
socialnämnden och Arvidsjaurhem AB. 

att socialchefen får uppdraget att redovisa framtida påverkan på 
socialnämndens driftbudgetramar samt ordna träff med landstinget om 
alternativ placering av vårdplatser i landstingets befintliga lokaler. 

________ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 371 
 
 

 
 
Avgifter för den 
kommunaliserade hälso- 
och sjukvården samt 
hjälpmedel i ordinärt 
boende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 275 Dnr 00255/2012 706
 
Kommunerna i Norrbotten tar över ansvaret för hemsjukvården 1 februari 
2013. I samband med övertagande har frågan om avgifter för bl a hembesök 
och hjälpmedel aktualiserats. 
 
Kommunpolitiker och socialchefsnätverket har efterfrågat vägledning i 
frågan om avgifterna från den enskilde. Kommunförbundet Norrbotten har 
därför lämnat förslag som grundar sig på de avgifter som Landstinget tar ut 
inom hemsjukvården idag. 
Förslaget tar även hänsyn till likställighetsprincipen genom att förslaget till 
omvårdnadsavgifter i vård och omsorgsboende även innefattar avgifter för 
hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 
 
Socialnämnden har 2012-10-30 § 69 upprättat förslag till beslut.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt 

hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013 i enlighet med 
kommunförbundet Norrbottens förslag. 

att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår 
avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2012-11-12 372 
 
 

 
 
Grundskolans 
högstadieutbildning 
(Medborgarförslag) 
 

Ks § 276 Dnr 00204/2012 611
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” För ett fåtal år sedan så beslutades att högstadier i Moskosel samt 
Glommersträsk skulle dras in. Detta för att spara pengar där en 
extern utredning visade att besparingen skulle bli ca 1,2 Mkr/ 
verksamhetsår. Man räknade med att samtliga skulle anpassa sig 
efter beslutet och placera sina barn i Arvidsjaurs högstadier. 
 

Nu efterhand visar det sig att det inte blev som man räknat med och 
som medborgarna torgförde vid dessa träffar med beslutande 
politiker. Flera elever flyttade sin utbildning till angränsande och 
närmare belägna skolor. I Glommersträsk innebar det även att elever 
gör sin högstadieutbildning i Skellefteå och Piteå. En följd av detta 
är att barnfamiljer har, och är på väg att flytta till andra kommuner 
för att säkerställa en adekvat skolgång och med geografisk närhet till 
utbildning. Dessutom väljer man ort efter framtidstro och expansion 
av orten samt framtidsplaner som man har och givetvis även 
personliga utvecklingsmöjligheter. 
 

Det ekonomiska resultatet visar att det blev en kraftigt ökad kostnad 
för kommunens skolverksamhet i stället för en besparing för detta 
olyckliga ”skolprov”. Detta ”skolprov” har även inneburit en 
kraftfull dränering av både tilltro till kommunledningens 
övergripande framtidsutveckling samt av barnfamiljers utvecklings 
och boendemöjligheter i kommunens kransartärer. Flera har totalt 
tappat förtroendet för kommunledningens agerande och dess sätt att 
räkna samt ge valuta för inbetalda skattepengar. Medborgarna är 
flyttbara och söker sig andra alternativ. De alternativen ser man 
tyvärr inte som tillgängliga i en vacklande kommun. 
 

Jag anser att man snarast omprövar detta ”skolprov” som är basal 
efterfrågan i förtätningar och återbefolkar först och främst 
Glommersträsk med högstadieutbildning, kanske i samarbete med 
Skellefteå där högstadiet i Jörn skall flyttas till Boliden. 
 

Det andra incitamentet för en högstadieutbildning i Glommersträsk 
är om och när etableringen av ensamkommande kommer igång.  
 

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 373 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 

forts Ks § 276 
 

Slutligen, ekonomiska aspekten, om man räknade med att spara 1,2 
Mkr och det i ställer kostar 1,8 Mkr extra då måste man inse att 
någon gjort ett fel och att beslutet är fel. 
 
För mig som skattebetalare och kommunmedborgare innebär det en 
ökad kostnad på ca 4 MKR enbart på skolans drift. Dessutom skall 
inräknas det kraftfullt minskande förtroende och medborgarnas 
tveksamma tillit för vad kommunala beslutsgrunder innebär. Det går 
inte att enkelt uppskatta men är helt sannolikt av betydande både 
belopp och grund för den enskildes ställningstagande. (Siffrorna är 
hämtade ur kommunala rapporter) 
 
Gräv ner era principhattar ompröva ert ”skolprov” och handla efter 
förnuft med beslut som ges resurser för hela kommunens 
utveckling.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 80 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-10-02 § 42 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 276. 
 

 
 

Svar på medborgarförslag angående grundskolans högstadieutbildning 
 
Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Skolinspektionens beslut 
Dnr 31-2009:1162 angående friskoleansökan i Glommersträsk samt 
kommunfullmäktiges svar 2009-06-22 § 65 till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen gör bedömningen att elevunderlaget inte är tillräckligt stort, samt att 
det inte går att säkerställa lärarbehörigheten utifrån skollagens krav. 
Nuvarande skollag som trädde i kraft 2011-07-01 har skärpt kraven ytterligare. Bland 
annat får kommunen inte anställa obehöriga lärare längre än 6 månader (upp till ett 
läsår om huvudmannen så beslutar). 
 
Från och med 2013-12-01 får inte längre lärare utan rätt behörighet (lärare med 
lärarlegitimation) sätta betyg i årskurserna 6 - 9. 
Vanligtvis har lärare på högstadiet behörighet i 2 - 4 olika ämnen.  
Det innebär en omöjlig ekvation att få behöriga lärare i 16-18 ämnen på 1,5 - 2 tjänster. 
 
Om förutsättningarna ändras utifrån inflyttning och förändrade elevprognoser ska 
beslutet om inrättande av högstadium prövas.  
Barn- och utbildningsnämndens önskan är att ha skolor fördelade i kommunen, men 
med de födelsetal som är nu, är förutsättningarna inte så goda för flera högstadier i 
kommunen 
 
_____ 
 
 
 

 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12  
 
 

 
 
Val av ledamot och 
ordförande i valnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 277 Dnr 00276/2012 102
 
Med anledning av Rune Grankvists (s) bortgång förestår fyllnadsval i 
valnämnden som ordinarie ledamot och ordförande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ordinarie ledamot tillika ordförande i valnämnden utse Lotta Åman 

(s) 
att ta upp val som ersättare i valnämnden till behandling. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 374 
 
 

 
 
Motion – Ordinarie 
tjänstgöring för 
Arvidsjaurs nämndemän 
vid Luleå Tingsrätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 

Ks § 278 Dnr 00105/2012 009
 
Annika Öberg (m) och Sven-Olov Granlund (c) har lämnat följande motion: 
 
”En nämndeman vid Luleå Tingsrätt kallas normalt runt sju dagar per år för 
ordinarie tjänstgöring. Arvidsjaurs nämndemän som betjänar tingsrätten i 
Luleå kallas emellertid enbart fyra gångar per år och har då efter egna 
framstötar fått tjänstgöringen ökad till denna låga nivå jämfört med förra 
valperioden. 
 
Nämndemän skall tjänstgöra lagom, inte springa i rätten så ofta att de blir 
smittade av juridikens irrgångar och spetsfundigheter och tror sig vara 
lagfarna, ty idén är att han och hon är kloka medborgare utanför juristernas 
skrå, men de skall ej heller utöva sitt domarkall så sällan att det känns ovant 
och att det misshag som kan drabba nämndemännen, inte bara från 
kriminella – utan även från den egna arbetsgivaren, väger tyngre än 
tillfredsställelsen över att utöva ett av de finaste uppdragen i vår demokrati. 
Den demokratin blir ännu finare om alla nämndemäns tjänstgöringsvolym är 
lika. 
 
Vi föreslår att kommunfullmäktige enhälligt begär att Arvidsjaurs 
nämndemän vid Luleå Tingsrätt kallas till ordinarie tjänstgöring i lika stor 
utsträckning som övriga nämndemän”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 35 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslag på svar på motionen har inlämnats 2012-10-23. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 278 
 
 

 
 
 

Motionssvar 
 
”Tjänstgöring för nämndemän vid Luleå Tingsrätt” 
 
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Arvidsjaur om 
tjänstgöringsvolym för nämndemän vid Luleå Tingsrätt. En nämndeman vid Luleå 
Tingsrätt kallas normalt runt sju dagar per år för ordinarie tjänstgöring. 
Arvidsjaurs nämndemän som betjänar tingsrätten i Luleå kallas emellertid enbart 
fyra gånger per år och har då efter egna framstötar fått tjänstgöringen ökad till 
denna låga nivå jämfört med föregående valperiod. 
 
I rättegångsbalken står att Tingsrätten fördelar tjänstgöringen mellan 
nämndemännen efter samråd med dem. Motionärerna vill att kommunfullmäktige 
enhälligt begär att Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå Tingsrätt kallas till ordinarie 
tjänstgöring i lika stor utsträckning som övriga nämndemän i länet. 
 
Ur demokratisynpunkt, är det Arvidsjaurs kommuns åsikt, att tjänstgöring som 
nämndeman vid Luleå Tingsrätt ska fördelas lika mellan länets nämndemän. 
Därför vill Arvidsjaurs kommun att Luleå Tingsrätt fördelar uppdragen i samråd 
med norrbottens nämndemän, i enligt med intentionen i lagen. 
 
_____ 



 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 375 
 
 

 
 
Synnerliga skäl enligt 
lagen om god ekonomisk 
hushållning 
- Flygskolans avveckling 
- Extra pensionsinlösen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 279 Dnr 00280/2012 042
 
Enligt kommunallagen 8 Kap 5 § får fullmäktige besluta om att en reglering 
av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. 
 
Tre områden särskils som synnerliga skäl; kommunens starka finansiella 
ställning, större omstruktureringskostnader och orealiserade förluster i 
värdepapper har uppstått. 
 
Vad gäller avvecklingen av den gymnasiala flygskolan är ekonomichefens 
bedömning att den kan hänföras till en större omstruktureringskostnad, och 
där kostnaderna efter nedläggningen inte finns kvar förutom den ansvars-
förbindelse som kommunen har tecknat gällande lokaler på flygplatsen. 
Kalkyl gällande avvecklingskostnader för 2012 tas fram i samband med 
årsbokslutet. 
 
Pensionsinlösen, som är genomförda under 2012, är genomförda i syfte att 
minska kommande års ansvarsförbindelse gällande kommunens pensions-
skuld. Bedömningen är att pensionsinlösen är genomförd enligt god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att synnerliga skäl föreligger enligt god ekonomisk hushållning beträffande 

flygskolans avveckling och extra pensionsinlösen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 376 
 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Leif Ståhl 
Mårten Enoksson 
Heikki Kairento 

Ks § 280 Dnr 00005/2012 312
 
Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel (Medborgarförslag) 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med önskan/begäran att Arvidsjaurs 
kommun iordningställer en strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel 
(asfalterad gångväg).  
 
”Hälften är redan gjort – grus har lagts och en grillplats finns – men asfalt 
och kanske räcken behövs iordningställas omgående. Strandpromenaden bör 
börja från parken i Moskosel till udden i Samuelsviken och eventuell längre. 
En asfalterad strandpromenad skulle göra ett stort Lyft för det annars så fina 
Moskosel. Om strandpromenaden bara grusas som det nu är gjort, växer den 
snart igen med buskar och gräs som nu är fallet. En asfaltering bör därför 
göras, kanske i samband med de kommande avloppsrörsarbetena i 
Moskosel, när det ska asfalteras igen.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26 § 74 att uppdra till parkenheten att 
under sommaren 2012 undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
iordningställa en strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel samt 
beräknade kostnader för densamma och att redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen under hösten 2012. 
 
Leif Ståhl, parkenheten har 2012-09-17 yttrat sig i ärendet. 
 
Yrkanden 
 
Kristina Bäckström (c) 
Bifall till medborgarförslaget. 
 
Lotta Åman (s) 
Återremiss komplettering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet för komplettering. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 377 
 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Bengt Norén 
 

Ks § 281 Dnr 00277/2012 133
 
Översyn av möjlighet till utökning av flyktingmottagande år 2013 och 
kommande år - Länsstyrelsen 
 
En förfrågan har kommit från Länsstyrelsen om kommunens möjlighet till 
utökning av flyktingmottagning år 2013, och hur många platser det i så fall 
skulle kunna röra sig om. 
 
Det totala behovet av mottagande av nyanlända väntas öka mycket kraftigt 
under 2013. Främsta skälet är en starkt ökad anhöriginvandring från 
Somalia, men även situationen i Mellanöstern och norra Afrika spelar roll, 
liksom ökningar av antal ensamkommande ungdomar. 
 
Den totala ökningen av mottagandet för Norrbotten under 2013 är ca 1000 
personer. 
 
Om mottagande för år 2013 inte skulle vara möjlig, vill Länsstyrelsen ha 
kommunens svar på när det kan finnas en möjlighet till utökning. 
 
Bengt Norén, chef Arbetsmarknadsenheten har 2013-11-08 lämnat ett 
tjänsteyttrande i frågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med följande direktiv: 

En skriftlig rapport upprättas om dagens situation och där bland annat 
följande frågor särskilt ska belysas: 

 

Vad saknas för att utöka mottagandet av flyktingar och 
ensamkommande barn? 
Hur ser mottagningsvolymen ut i andra kommuner i länet? 
Hur har det gått för flyktingar och ensamkommande barn som 
kommunen tagit emot och som fortfarande bor här? 
 

att rapporten ska lämnas till nämndskansliet senast 3 januari 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 378 
 
 

 
 
Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 282 Dnr 00168/2012 109 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson (s) lämnar följande 
information: 
 
Försvarsfrågan 
Besök av moderat försvarsutskottsledamot.  
Problem med rekryteringsfunktionen i FM i det nya anställningssystemet.  
Förändrade besöksrutiner vid besök Arvidsjaurs Jägarbataljon.  
Sätta ihop lokal politiskt arbetsgrupp med representant från varje parti som 
ska arbeta med att understödja Arvidsjaurs Jägarbataljon inför försvarsbeslut 
2014. 
 
YH-myndigheten 
Myndigheten har nu en ansökan om yrkeshögskola Helikopter. 
Flygplatschefen har tagit kontakt med intresserad aktör. 
 
Inlandsbanan 
Banan är invigd för godstrafik. Har nu som mål att köra provtransporter med 
kalk. 
Kopplat till detta, efter påpekande om att Trafikverket hade glömt bort 
Inlandsbanan i den statliga kapacitetsutredningen, blev de en mindre 
specialutredning med tillhörande hearing i Östersund. Sedan kom 
myndigheten ut med sitt betänkande med en remisstid på fem dagar. Det 
blev mycket protester så att nu är remisstiden förlängd i fem veckor. 
Inlandsbanan AB kommer att hjälpa till med remissvaret för alla berörda 
kommuner. 
 
Vindkraft 
KraftÖ Vind har besökt de politiska partierna i kommunen och informerat 
om en eventuell kommande ansökan om en vindkraftspark. Tänkt område 
har inte behandlats i kommunens översiktsplan för vindbruk. 
 
Gruvnäringen 
Boliden Mineral AB har gjort tre inmutningar av provborrningsverksamhet 
på ca 3000 hektar på respektive plats; Tjappsåive, Varjisträsk och 
Malmesjaurområdet.  
 
 
Forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 379 
 
 

 
 
 

forts. Ks § 282 
 
VD Kopparberg Mining har informerat om att företaget går nu vidare i 
processen gällande Copperstone/Eva-fyndigheten och Norrliden i 
Västerbotten. Om positivt resultat i den fortsatta processen gällande gruva så 
gör VD bedömningen att det kan röra sig om ca tre år. Man ska nu göra en 
slags internationell klassning av fyndigheten och man börjar med Norrliden. 
Företaget kommer att hålla kontinuerlig kontakt med kommunen. 
 
Nya arbeten på orten 
Det kommer troligtvis i närtid komma nya verksamheter i Arvidsjaur som 
kan öka omsättningen på vår ort. 
 
Marinan i Gullön 
I stort sett är alla båtplatser i marinan vid Gullön. 
 
Landsbygdsprojekt 
Tillväxtenheten har sökt och beviljats ett Landsbygdsprojekt. Pengarna ska 
bland annat användas till att anställa en landsbygdsutvecklare under 18 
månader. 
 
Framtida destinationer inom Polcirkeln 
Tillväxtverket har godkänt att man i projektet polcirkeln ser över hur 
destinationsarbetet ska bedrivas i framtiden. Turistverksamheten i Arjeplog 
har haft vissa verksamhetsförändringar som kan påverka arbetet i Polcirkeln.
 
_____ 
 

Justerandes sign  
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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 380 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 283 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 19-21 2012 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Kommunchef Johnny Högberg 
 Tillsvidareanställning §§ 9-10 2012 
 
 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 28-40 2012 
 
 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 42-45 2012 
 
 Personal reception Magnus Svensson 
 Tillstånd enligt lotterilagen §§ 6-6 2012 
 
 Chef för Tillväxtenheten Ann-Kristine Vinka 
 Medverkan i projekt i den egna verksamheten §§ 1-2 2012 
 där ingen medfinansiering finns förutom eget 
 arbete 
 
 Projektingenjör Erika Resin 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 71-79 2012 
 
 Planingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till polisen angående upplåtelse av 

offentlig plats  §§ 15-15 2012 
 
 Enhetsledare parker Leif Ståhl 
 Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 4-4 2012 
 
 Enhetsledare parker Leif Ståhl 
 Bidrag till gårds- och vägbelysning §§ 1-1 2012 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 381 
 
 

 
 
 

forts. Ks § 283 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Enhetsledare parker Leif Ståhl 
 Bidrag till iståndsättning av enskild väg §§ 1-3 2012 
 
 Enhetsledare parker Leif Ståhl 
 Bidrag till enskilda VA-anläggningar §§ 6-13 2012 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 382 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 
 
 
 

Ks § 284 Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Rapport – Inflytt/Integrationssamordnare,  
- Arbetsmarknadsenheten Bengt Norén 
 
* Utmärkning av Tjappsåive på minoritetsspråk utmed väg 640, 

Arvidsjaur kommun 
- Trafikverket 
 
* Utmärkning av Suddesjaur på minoritetsspråk utmed väg 636, 

Arvidsjaur kommun 
- Trafikverket 
 
* Utmärkning av Glottje, Nuortejaur, Strittjomvare samt Jerforjaur på 

minoritetsspråk utmed väg 634, Arvidsjaur kommun 
- Trafikverket 
 
* Utmärkning av Gråträsk med samiskt namn utmed vägarna BD541, 

BD552 samt BD645, Arvidsjaurs kommun 
- Trafikverket 
 
* Information om förstudieresa till Indien via ICDL  
- Kommunstyrelsens ordförande 
 
* Beslut avseende överklagan detaljplan för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset), 

Arvidsjaurs kommun 
- Umeå Tingsrätt 
 
* Cirkulär 12:49 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-

/kulturskolorna läsåret 2012/2013  
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:50 - Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling – Teckna undantagen – och ändringar i kommunallagen 
(1991:900) mm.  

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Protokoll direktionsmöte 2012-09-27--28 
- Akademi Norr 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-11-12 383 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Löner 

forts. Ks § 284 Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
III Meddelandeärenden, forts. 
 
* Dom - Överklagande av vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun 
- Förvaltningsrätten 
 
* Hjärt- och lungsjukas förening har anmält Oskar Karlsson som 

ordinarie ledamot i Kommunala rådet för funktionshindrade 
- Hjärt- och lungsjukas förening 
 
* Driftbudgetramar år 2013 
- Kommunfullmäktige 2012-10-29 § 137 
 
* Cirkulär 12:52 - Prognos av 2013 års kommunala fastighetsavgift 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-11-12 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jerry Johansson 1          

 2 Lotta Åman 1          

 3 Johan Lundgren 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Marcus Lundberg -          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund -          

 9 Leif Andersson 1          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Lars Ralph 1          
 
 
Ersättare: 

   §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jan Åge Mikalsen 1          

 2 Catrin Wikström           

 3 Tycho Johansson 1          

 4 Johnny Bäckström           

 5 Erik Johansson           

 6 Åsa Ögren 1          

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Kristina Bäckström           

 11 Monika Olsson           
 

SUMMA 11          
 
 
 
 
 




