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Kommunstyrelsen 2015-10-13 274 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-16.40. 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Johan Lundgren (s) 
Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Britt-Inger Hedman (v), ej §§ 222, 224, 227-235, 237 
Åsa Ögren (v) 
Bjarne Hald (c) 
Martin Nilsson (c) 
Leif Andersson (c) 
Kristina Bäckström (c) 
 

 
 
Övriga närvarande Branschmöte -  företagare inom bygg och anläggningsföretag , § 208 

Margareta Persdotter, boendechef HVB-hemmen Korpen och Kråkan, § 209 
 Erika Harr, parkchef, § 236 

Sara Eklund, ekonomichef, §§ 206-207, 212-237 
Johnny Bäckström, (s), ej tjg ers, §§ 206-218, 225,236 
Kerstin Olla Grahn, kommunchef 
Inga Sandström, nämndsekreterare 
Liselotte Sandström, nämndsekreterare 

 
 
Utses att justera Martin Nilsson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2015-10-20 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 206-237 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Martin Nilsson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2015-10-13 
 
Datum då anslaget 2015-10-21 Datum då anslaget 2015-11-12 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Ks § 206 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 207  
Meddelandeärenden 
 
Ks § 208 Dnr 00004/2015 101 
Branschmöte med bygg- och anläggningsföretag 
 
Ks § 209 Dnr 00004/2015 101 
Verksamhetsuppföljning – Ensamkommande barn och ungdomar 
 
Ks § 210  Dnr 00003/2015 101 
Kommunchefens rapport 
 
Ks § 211  Dnr 00003/2015 101 
Bolagsinformation 
 
Ks § 212 Dnr 00256/2015 042
Delårsedovisning 2015-08-31 - Kommunstyrelsen 
 
Ks § 213 Dnr 00267/2015 133
Arbetsgrupp för översyn av kommunens flyktingmottagande 
 
Ks § 214 Dnr 00227/2015 101
Riktlinjer för Trafikskolan 
 
Ks § 215 Dnr 000268/2015 040
Trafikskolan som egen affärsverksamhet 
 
Ks § 216 Dnr 00269/2015 841
Turistplan för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 217 Dnr 00270/2015 109
Deltagande i nationella nätverket SmåKom  
 
Ks § 218 Dnr 00237/2015 008
Medfinansiering av EU-projekt ”Gemensam e-tjänsteplattform” 
 
Ks § 219 Dnr 00326/2014 100
Delegationsordning för avrops- och inköpsberättigade inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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 forts. 
 
Ks § 220 Dnr 00202/2015 049
Framåtsyftande åtgärder gällande intern kontroll för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 
 
Ks § 221 Dnr 00195/2014 456
Rapport - Flytta sopstation som är placerad i hörnet av Hedgatan och Gamla 
Landsvägen (Medborgarförslag) 
 
Ks § 222 Dnr 00194/2015 1010
Remiss - Betänkandet Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) 
 
Ks § 223 Dnr 00175/2013 714
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
Ks § 224 Dnr 00257/2015 042
Delårsredovisning 2015-08-31 - Hela kommunen 
 
Ks § 225 Dnr 00177/2015 109
Remiss – ”En kommunallag för framtiden” SOU 2015:24 
 
Ks § 226 Dnr 00103/2015 007
Redovisning - Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom 
avfallsenheten 
 
Ks § 227 Dnr 00341/2014 007 
Redovisning - Revisionsrapport Granskning av grundskolans effektivitet  
 
Ks § 228 Dnr 00342/2014 007 
Redovisning –Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda boenden 
 
Ks § 229 Dnr 00179/2015 007
Redovisning –Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens lednings-
system för systematiskt ledningsarbete 
 
Ks § 230 Dnr 00183/2015 009
Motion - Återinförande av Flitpengen i socialnämndens verksamhet 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Remittering 

forts. 
 
Ks § 231 Dnr 00061/2015 041
Mål- och resursplan 2016 - Flitpeng 
 
Ks § 232 Dnr 00254/2015 730
Samverkan mot våld – Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser 
vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 
 
Ks § 233 Dnr 00257/2014 051
Utredning av taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
inom miljöområdet 
 
Ks § 234 Dnr 00255/2015 051
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Ks § 235 Dnr 00071/2015 003
Tillägg till arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
 
Ks § 236 Dnr 00271/2015 052
Medfinansiering till underhållsåtgärder - Arvidsjaurs ryttarförening 
 
Ks § 237 Dnr 00002/2015 109 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ks § 206 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 23-24 2015 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 19-24 2015 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Projektingenjör Johan Åberg 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 46-52 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 

Ks § 207 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 15:24 - Budgetpropositionen för år 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:25 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-

/kulturskolorna läsåret 2015/2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:26 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:28 - Preliminära utfall av 2016 års kommunala 

utjämningssystem och LSS-utjämning 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:29 - Budgetförutsättningar för åren 2015–2019 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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Branschmöte med 
bygg- och 
anläggningsföretag 
 

Ks § 208 Dnr 00004/2015 101 
 
Vid dagens sammanträde gästades kommunstyrelsen av bygg- och 
anläggningsföretag kommunstyrelsen representerade av Tord Holmström, 
Comfort, Rickard Lundqvist, Mellanströms Schakt & planering AB, Per 
Lindberg, Lundströms elektriska, Joakim Sundström, Arvidsjaurs Plåtslageri 
AB, Mikael Leastander, Arvidsjaurs kakel och byggnadstjänster, Stefan 
Berggren, Berggrens Schakt samt Mats Holmström och Helen Lundmark, 
MDH Bygg. 
 
Diskussioner fördes först om vad kommunen kan lägga ut på entreprenad 
istället för att utföra i egen regi. 
 
En annan fråga som togs upp var upphandling. Företagarna upplever 
upphandlingsförfarandet som krångligt och i många fall är 
upphandlingsunderlagen svårbegripliga och innehåller sådant som de lokala 
företagen har svårt att svara upp mot, vilket innebär att de hamnar i 
underläge. Kommunen å sin sida säger att det ibland lämnas för få anbud när 
ett arbete läggs ut som passar lokala entreprenörer, vilket oftast innebär ett 
högre pris. Skolskjutsarna är ett exempel. 
 
Företagarna efterlyser större framförhållning när kommunen lägger ut sina 
arbeten, bland annat efterlyser man kunskap om när de lokala företagarna 
har sina perioder med mindre jobb, t.ex. på våren. Det går inte att lägga ut 
ett entreprenadjobb i maj och tro att någon hinner svara på upphandlingen 
och utföra det under sommarsemestern. Här har ett arbete startat i 
kommunen med fleråriga investeringsplaner, just för att åtgärda det 
problemet. 
 
Både företagarna och kommunen var överens om att kommunikationen när 
det gäller upphandling måste bli bättre. En utbildning är på gång i 
näringslivskontorets regi. 
 
Kommunalrådet Lotta Åman avslutade med att tacka företagarna för att de 
kom sa att nu är det dags att låta ord gå till handling. 
 
_____ 
 

Offentlig upphandling 
 

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av 
offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler, bland annat Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Syftet med att inköpen har reglerats i lag är att säkerställa att 
myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika samt att 
förhindra korruption. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsuppföljning 
– Ensamkommande barn 
och ungdomar  

Ks § 209 Dnr 00004/2015 101 
 
Margareta Persdotter, boendechef vid Kråkan och Korpens HVB-hem för 
ensamkommande barn och ungdomar redogjorde vid dagens sammanträde 
för verksamheten, där även 18 + ingår, ett vuxenstöd i eget boende som 
erbjuds ungdomar som fått uppehållstillstånd och fyllt 18 år. 
 
Det är ett hårt tryck på kommunens HVB-hem, precis som i övriga landet, 
med anledning av de många människor som söker sig till Sverige i dag. 
HVB-hemmen är anpassade för 12 personer. Beläggningen just nu finns 
beskriven i tabellen nedan, men situationen ändras hela tiden. Fortsätter 
anvisningarna till Arvidsjaur finns behov av ytterligare ett boende. 
 

 Nuläge Framtid Notering 
Korpen 17 18  
Kråkan 15 18  
18+ 10 18  
Nytt boende  16  
Stödboende 2   
Annan ort 2  Studier 
Summa 44 80  

 
Margareta Persdotter redovisade efter förfrågan från kommunstyrelsen den 
kompetensbas som finns vid boendena. Kommunstyrelsen påpekade vikten 
av en bred kompetensbas med eftergymnasial utbildning, samt att efterfråga 
rätt kompetens vid rekryteringar. Det behövs personal med utbildning att 
hantera konflikter, sätta gränser, bemöta ungdomarna i olika sociala 
situationer, vara behjälpliga i skolarbetet med läxläsning, både på 
grundskole- och gymnasienivå etc. 
 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn medverkade den 13 oktober vid den 
nationella samling regeringen kallat till med anledning av att många 
flyktingar kommer till Sverige. Även där påtalades vikten av kompetens vid 
arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Kommunchefens rapport 
 

Ks § 210  Dnr 00003/2015 101 
 
Kommunchef Kerstin Olla informerar om följande; 
 
Upphandling 
Sara Nordström har prövat annat arbete men valt att komma tillbaka till 
Arvidsjaurs kommun. Diskussioner förs om att utöka upphandlarfunktionen 
med ytterligare en person, för att minska sårbarheten och öka kvalitén. 
 
Sverige tillsammans 
Regeringen bjöd den 13 oktober in till en stor manifestation om hur Sverige 
ska ta emot flyktingströmmarna som kommer. Dagen inleddes med tal från 
regeringen och andra aktörer och på eftermiddagen fanns seminarier att välja 
på. Kommunchefen besökte seminariet ”Så utvecklar vi mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar”. Något konkret kom tyvärr inte fram, 
dagen var mest en markering och en kraftsamling runt krissituationen i 
landet och i länen. 
 

Utbildning är den viktigaste aspekten för integration. Det är viktigt med 
personal som kan stödja barn och ungdomar i skolarbetet, både på 
grundskole- och gymnasienivå. Ett nationellt projekt, Folkhögskolespåret, 
startades i Skåne och har spritt sig över landet. Just nu är det 50 olika parter 
som jobbar över 10 län. Västerbotten är med men inte Norrbotten. 
Folkhögskola är ett bra studiealternativ för ungdomar som kommit som 
ensamkommande barn.  
 
Koncernledning 
Kommunalrådet har besökt koncernledningen och påtalat vikten om att alla 
verksamheter är skyldiga att följa kommunens inköpspolicy. 
 

Det ekonomiska läget i kommunen har försämrats utifrån förändrad 
befolkningsprognos. Det kommer att krävas nya lösningar på många sätt för 
att klara kommunens ekonomi långsiktigt. 
 
En samlad kultur- och fritidsverksamhet 
Ambitionen har varit att presentera ett förslag under oktober, men det 
kommer att ta lite längre tid. Uppdragets innehåll har ökats på allt efter. 
 
Ny räddningschef anställd 
Kommunen har anställt ny räddningschef 2015-10-12. Räddningschefen 
lyder organisatorisk under miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden med 
kommunchefen som överordnad chef. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Bolagsinformation 

 

Ks § 211  Dnr 00003/2015 101 
 
Kerstin Olla Grahn, VD för Arvidsjaur Kommunföretag AB lämnar följande 
redovisning från bolagen; 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB - AKAB 
AKAB har haft sammanträde den 30 september, där med översyn av 
ägardirektiv och bolagsordningar diskuterades. AKAB ansåg att en policy 
ska tas fram som reglerar hur ägarstyrning ska gå till. 
 
Arvidsjaurhem AB – A-HEM 
Bolagets ekonomi är god. 
 
Arvidsjaur Flygplats AB - AFAB 
Om allt går i lås kommer en ny operatör för flygtrafik att flyga från 
Arvidsjaurs flygplats från slutet av oktober. 
 
Arvidsjaur Energi AB - AEAB 
Bolaget räknar med att öka det egna resultatet för 2015. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Delårsedovisning 2015-
08-31 
- Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Kommunfullmäktige 
 

Ks § 212 Dnr 00256/2015 042
 
Delårsredovisning för kommunstyrelsen perioden 2015-01-01--2015-08-31 
har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden med 11 846 tkr 
gentemot budget. Detta resultat utgår från att av årsbudgeten så har 8 
månader av tolv förbrukats. I verkligheten ligger den största 
kostnadsmassan under perioden september-december. 
 
I prognos för hela 2015 visar verksamheterna att årsbudgetens 
nettokostnader kommer att understiga budgetens med nära 5 Mkr. Störst 
positiv avvikelse har Arbetsmarknadsenheten som redovisar medel från 
Migrationsverket. Här har nytt avtal under 2015 bidragit med ökade intäkter 
i prognos. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Delårsredovisning 2015-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter 

godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Delårsredovisning 2015-08-30 

Utdragsbestyrkande 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 285 
 

 
 
Arbetsgrupp för översyn 
av kommunens 
flyktingmottagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arbetsgruppen 

Ks § 213 Dnr 00267/2015 133
 
Sveriges kommuner står inför ett kraftigt ökat flyktingmottagande. 
Mottagandet inkluderar även de ensamkommande barnen. 
 
Med hänsyn tagit till den stora utmaning det innebär bör kommunen se över 
den politiska strategin och formerna för det ökade mottagandet. 
 
Förslag har lagts om att utse en politisk arbetsgrupp för översynen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Till arbetsgrupp för översyn av kommunens flyktingmottagande utses:

 

Ylva Stråhle Andersson (s), sammankallande 
Bjarne Hald (c) 
Britt-Inger Hedman (v) 

2. Till arbetsgruppen tillförs även ärendet om fördelning av de pengar 
som kommunen återsöker för flyktingverksamhet och 
ensamkommande barn (361/2011) samt ärendet om politiska riktlinjer 
för mottagandet av nyanlända (311/2012). 

3. Ärendena med dnr 361/2011 och 311/2012 avslutas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
 

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för 
Trafikskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bilaga./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Personal- och arbetsutskottet 
. Kerstin Olla Grahn 
. Bengt Norén 
. Sara Eklund 
 

Ks § 214 Dnr 00227/2015 101
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 113 att fusionera Arvidsjaur 
Test & Training (ATT) in i Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB). Fusionen 
innebar att Trafikskolan, som tidigare varit en verksamhet hos ATT, 
flyttades över till kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten (AME). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-09 § 142 att uppdra till personal- och 
arbetsutskottet att ta fram riktlinjer för trafikskolan. 
 
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2015-09-08 § 21 att utse en 
arbetsgrupp bestående av Mats Åhman (s), Bjarne Hald (c), och Britt-Inger 
Hedman (v) som får uppgiften att ta fram riktlinjer för trafikskolan. 
 
Förslag till riktlinjer har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Riktlinjer för Trafikskolan i Arvidsjaur antas. 

2. Riktlinjerna börjar gälla 2016-01-01. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 

 
 

Beslutsunderlag  
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Förslag till riktlinjer 

Utdragsbestyrkande

 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

Riktlinjer för Trafikskolan 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2015- 10-13 § 214. 

 
 
Bakgrund 
Bestämmelser om verksamhetens bedrivande regleras i körkortslagen (1998:488), 
körkortsförordningen (1998:980), lagen om trafikskolor (1998:493), förordningen om trafikskolor 
(1998:978 och Trafikverkets föreskrifter om trafikskolor (VVFS 2006:65). 
 
Trafikskolan har av Transportstyrelsen erhållit nödvändiga tillstånd och tilldelats skolkod: 
600589. Start med ny organisationstillhörighet skedde 2015-03-01. 
 
Riktlinjer 
Arvidsjaurs Trafikskola ska erbjuda utbildning i körkort/förarbevis, Eco Driving- och 
riskutbildning, handledarutbildning inför körkortsutbildning samt möjligheten att skriva  
teori- och ta körprov i Arvidsjaur. 
 
Verksamheten ska bedrivas med hög servicenivå och så långt möjligt erbjuda kunderna 
efterfrågad utbildning. 
 
Verksamheten ska genomföras på affärsmässig grund med koncerntänk, det vill säga intäkterna 
ska motsvara kostnaderna. 
 
___________ 
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Trafikskolan som egen 
affärsverksamhet 
 

Ks § 215 Dnr 000268/2015 040
 
Trafikskolan övergick 2014 från Arvidsjaur Test & Training till 
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten (AME). 
 
Förslag har lagts om att Trafikskolan ska utgöra en egen affärsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Trafikskolan ska från och med 2016-01-01 betraktas som en egen 

affärsverksamhet. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
 

Utdragsbestyrkande 
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Turistplan för Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Peter Manner 
. Stina Johansson 
 

Ks § 216 Dnr 00269/2015 841
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Har de senaste 1,5 åren blivit lovad att det ska tas fram en plan för 
hur man vill utveckla turismen i kommunen. Men inget händer och 
eftersom kommunen ligger ”risigt till” kan vi inte jobba i slow-
motion och utan turistplan. 
 
Vill att kommunstyrelsen ger näringslivschefen 30 dagar att ta fram 
planen och sedan kollar att det blir gjort. ” 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 121 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 99 att ge kommunchefen i 
uppdrag att upprätta förslag till turistplan. 
Kommunfullmäktige informerades vid sammanträde 2014-11-24 § 189 om 
att arbetet med en turistplan har påbörjats. 
 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn har 2015-09-21 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Rapportering till kommunstyrelsen ska ske när den lokala planen är 

färdigställd – dock senast 2016-06-30. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2014-11-24 § 189  Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Ks 2014-11-05 § 224 Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 289 
 

 
 
Deltagande i nationella 
nätverket SmåKom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. SmåKom 
. Ekonomi 

Ks § 217 Dnr 00270/2015 109
 
De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige, som ytmässigt tillhör 
denna kommungrupp de största kommunerna landet har, har sedan 1989 
samverkat i det nationella nätverket SmåKom 
 
Syftet med nätverket är att bättre kunna hävda sina intressen och föra en 
dialog om små kommuners angelägenheter med myndigheter, regering och 
riksdag. SmåKom hade i april 2015 drygt 66 medlemmar. 
 
SmåKom anordnar varje vår en rikskonferens, som arrangeras i olika 
kommuner. Kommunernas ledande politiker och tjänstemän träffas på de 
nationella konferenserna. SmåKom har sin föreningsstämma i samband med 
rikskonferensen. 
 
De frågor som SmåKom drivit mest aktivt under åren är; 
 

 de regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna 
 utformningen av skatteutjämningssystemet 
 den statliga regionalpolitiken 
 byggandet i gles miljö 
 landsortsregionernas krav på en bra offentlig service 
 IT-utbyggnaden och andra stora kommunikationsfrågor 
 de mindre kommunernas miljö- och demokratifrågor 
 strandskyddsfrågan 
 frågan om polisverksamheten på landsbygden 
 bankfrågorna och landsbygdens finansiella infrastruktur 
 offentlig upphandling och rättvisa villkor för även små företag 

 
SmåKom behandlar också årligen 5-10 större remisser, nu senast med 
remissvar till "En kommunallag för framtiden". 
 
Kostnaden för medlemskap är en grundavgift på 5 000 kronor per år samt 
tillkommande 2 kronor per invånare. För Arvidsjaurs kommun blir det en 
årlig kostnad på ca 18 000 (6484 inv 31/12 2014). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun ansöker om medlemskap i SmåKom från och 

med 2016-01-01. 

2. Kostnaden täcks ur kommunstyrelsens verksamhetsbudget, 
Ansvar 11, Verksamhet 006. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Stadgar SmåKom 

Utdragsbestyrkande



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 290 
 

 
 
Medfinansiering av EU-
projekt ”Gemensam 
e-tjänsteplattform” 
 

Ks § 218 Dnr 00237/2015 008
 
Norrbottens e-nämnd har ansökt om extern finansiering från Tillväxtverket 
strukturfond, programmet Övre Norrland och delen ”Att öka tillgången till, 
användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikations-
teknik / Utbyggnaden av e-tjänster”. Projektet är benämnt ”Gemensam e-
tjänsteplattform” 
 

En extern finansiering hjälper till att resurssätta och skynda på tidplanen för 
varje kommun i e-nämnden. 
 
Projektets uppdrag är att upphandla och införa en gemensam e-tjänsteplatt-
form som kan användas av alla kommuner för att uppnå skalfördelar vad 
gäller drift samt ett utbyte av gemensamma verksamhetsprocesser. 
Plattformen skall stödja de vanligaste funktionerna kring e-tjänster samt 
erbjuda möjlighet till integration mot verksamhetssystem. I projektet skall 
kostnad för att migrera befintliga lösningar beaktas. Vidare ska 
projektledaren och verksamhetsutvecklaren arbeta med utveckling och 
införande av e-tjänster, både ur ett verksamhetsmässigt och tekniskt 
perspektiv. Genom en gemensam plattform och resurs kan likvärdiga 
e-tjänster erbjudas till alla medborgare och företagare i kommuner inom 
Norrbottens e-nämnd. 
 
Tanken är att projektet ska övergå i en etablerad normal utvecklings- och 
förvaltningsorganisation. Projektet är ett sätt att stärka införandet under 
några år. 
 
Som en komplettering till ansökan kräver nu Tillväxtverket ett 
medfinansieringsintyg från varje kommun i Norrbottens e-nämnd. 
Medfinansierings storlek är kommunernas årliga avgift till nämnden, vilket 
innebär att inga extra pengar efterfrågas från kommunerna. Den externa 
finansieringen möjliggör en dubblering av alla kommuners del i 
Norrbottens e-nämnd under 2,5år. 
 
Arvidsjaurs medfinansiering fördelar sig enligt nedan: 
 
2016 2017 2018 
116 600 119 000 60 700 (halvår) 
 
Medfinansieringen sker med kommunernas grundavgift till nämnden. 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Beskrivning av projekt samt utökad organisation 

Utdragsbestyrkande 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 291 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. E-nämnden Luleå kommun 
. Daniel Ahlqvist 
 

forts. Ks § 218 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 beslut om deltagande i nämnden 
samt godkände reglemente och avtal. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde ifrågasattes medfinansieringens 
storlek, eftersom den inte motsvarar det grundbelopp som reglerats i avtal 
2013 mellan e-nämnden och Arvidsjaurs kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Först konstatera, att Arvidsjaurs kommun är positiva till samverkan i 

e-tjänstfrågor. 

2. E-nämnden uppmärksammas på att medfinansieringens storlek inte 
stämmer överens med upprättat avtal med Arvidsjaurs kommun gällande 
grundbelopp och tjänsteorganisation. 

3.  Innan kommunen fattar beslut om medfinansiering, måste ett nytt avtal 
upprättas där tjänsteorganisationen och därmed grundbeloppets storlek 
stämmer överens med nu rådande situation. Beslut om nytt avtal fattas 
sedan av samtliga deltagarkommuner. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Beskrivning av projekt samt utökad organisation  

Utdragsbestyrkande 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 292 
 

 
 
Delegationsordning för 
avrops- och 
inköpsberättigade inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 219 Dnr 00326/2014 100
 
Kommunens inköpspolicy har reviderats och fastställts av 
kommunfullmäktige hösten 2014. Det har genom kommunstyrelsens egen 
internkontroll visat sig att delar av verksamheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning brustit i efterlevnad av reglerna i inköpspolicyn. Mot bakgrund 
av det föreslås nu kommunstyrelsen formellt fatta beslut om en 
delegationsordning för avrops- och inköpsberättigade inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
När kommunstyrelsen fastställt delegationsordningen för avrops- och 
inköpsberättigade utses i nästa led de personer som har rätt att göra avrop 
eller inköp i enlighet med delegationsordningen. En förteckning över dessa 
personer ska finnas uppdaterad hos upphandlarna på ekonomikontoret. 
 
Av de personer som ges befogenhet att avropa eller göra inköp ska en person 
från varje av nedanstående verksamheter också delta i den 
kommunövergripande gruppen för samordning av upphandling och inköp. 
 
- Serviceenheten 
- Personalkontoret 
- Ekonomikontoret 
- IT-enheten/Stadsnät 
- Arbetsmarknadsenheten 
- Kultur- och fritid 
- Näringslivskontoret 
- Tekniska kontoret 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Delegationsordning för avrops- och inköpsberättigade inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2015-09-29 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn 
Förslag till delegationsordning 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-13 § 219. 
 
 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Serviceenheten     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kommunchef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kommunchef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Personalkontoret     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Personalchef Ulrica Lundgren 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
personalchef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Personalchef Ulrica Lundgren 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
personalchef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Personalchef Ulrica Lundgren  
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Personalchef Ulrica Lundgren 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Personalchef Ulrica Lundgren 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 3(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Ekonomikontoret     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Ekonomichef Sara Eklund 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
ekonomichef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Ekonomichef Sara Eklund 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
ekonomichef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Ekonomichef Sara Eklund 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Ekonomichef Sara Eklund 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Ekonomichef Sara Eklund 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 4(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
IT-enheten     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
IT-chef Glen Eriksson 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av IT-
chef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
IT-chef Glen Eriksson 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av IT-
chef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
IT-chef Glen Eriksson 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
IT-chef Glen Eriksson 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
IT-chef Glen Eriksson 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 5(10) 
 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Kultur- och fritidskontoret     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbström 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kultur- och fritidschef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbström 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kultur- och fritidschef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbström 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbström 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kultur- och fritidschef Kristina 
Grubbström 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 6(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Näringslivskontoret     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Näringslivschef Stina Johansson 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
näringslivschef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Näringslivschef Stina Johansson 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
näringslivschef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Näringslivschef Stina Johansson 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Näringslivschef Stina Johansson 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Näringslivschef Stina Johansson 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter anmälan 
till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 7(10) 
 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Arbetsmarknadsenheten     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av Chef 
Arbetsmarknadsenheten 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av Chef 
Arbetsmarknadsenheten 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén  
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Chef Arbetsmarknadsenheten Bengt 
Norén 
Beslut om upphandling: 
Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 8(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Lärcentrum     
Köp där ramavtal finns Köp över 

disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kommunchef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
kommunchef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samråd med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samråd med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samråd med upphandlare efter anmälan 
till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 9(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Stadsnät - affärsverksamhet     

Köp där ramavtal finns Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Stadsnätschef Glen Eriksson 
Avropsberättigade: 
Personal inom IT- enheten som utses av 
stadsnätschef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Stadsnätschef Glen Eriksson 
Inköpsberättigade: 
Personal inom IT-enheten som utses av 
stadsnätschef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Stadsnätschef Glen Eriksson 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Stadsnätschef Glen Eriksson 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Stadsnätschef Glen Eriksson 
Beslut om upphandling: 
Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 

 



 

DELEGATIONSORDNING 
- AVROPS- OCH INKÖPSBERÄTTIGADE INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 10(10) 

 

Typ av inköp Görs som Typ av beslut Beslutsnivå i organisationen Dokumentation 
Tekniska kontoret     

Köp där ramavtal finns Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Teknisk chef Heikki Kairento 
Avropsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
teknisk chef 

Fakturan 

Köp där ramavtal inte finns 
1-100 000 kr 

Köp över 
disk/beställning per 
telefon/digitalt 

Verkställighet Budgetansvarig: 
Teknisk chef Heikki Kairento 
Inköpsberättigade: 
Personal inom enheten som utses av 
teknisk chef 

Fakturan 

Köp mellan 100 000 – 28% av 
tröskelvärdet 

Direktupphandling Verkställighet Budgetansvarig: 
Teknisk chef Heikki Kairento 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Mellan 28% av tröskelvärdet och 
tröskelvärdet för tecknande av 
ramavtal och separata köp 

Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Teknisk chef Heikki Kairento 
Beslut om upphandling: 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare 

Dokumentationsplikt 

Över tröskelvärdet Upphandling Delegation Budgetansvarig: 
Teknisk chef Heikki Kairento 
Beslut om upphandling: 
Kerstin Olla Grahn 
I samarbete med upphandlare efter 
anmälan till kommunstyrelsen 

Dokumentationsplikt 
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Framåtsyftande åtgärder 
gällande intern kontroll 
för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla Grahn 
. Revisionen 
 

Ks § 220 Dnr 00202/2015 049 
 
Kommunstyrelsen antog 2015-02-11 § 37 internkontrollplan för 2015. 
I samband med delårsredovisning 2015-04-30 samt 2015-08-31 har 
uppföljning av avtalstrohet skett. Uppföljningen har visat avvikelser från 
policy och LOU (Lagen om offentlig upphandling). 
 
Med anledning av avvikelserna har kommunstyrelsen beslutat att uppföljning 
av avtalstrohet ska anses prioriterad och behandlas vid varje sammanträde. 
 
Ekonomiutskottet har diskuterat frågan om hur man ska gå vidare med 
framåtsyftande åtgärder för kommunstyrelsens interna kontroll. 
 
Definition av intern kontroll: 

”Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den 
politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar, 
vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande 
mål:  
•  ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
•  tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
•  efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.”  
 
Ett förslag att arbeta vidare med är COSO-modellen som omfattar intern 
kontroll med följande komponenter: 
 

•  kontrollmiljö 
•  riskanalys 
•  kontrollfunktioner 
•  information och utbildning 
•  uppföljning och utvärdering 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arbetet med kommunstyrelsens interna kontroll ska ses över med 
COSO-metoden som modell. 

2. Att ovanstående arbete startar innebär att frågan om avtalstrohet inte 
längre behöver lyftas vid varje kommunstyrelsesammanträde. 

3. Frågan om efterlevnad av inköpspolicyn ska även fortsättningsvis 
rapporteras till kommunstyrelsen i samband med kommunchefens 
rapport. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2015-09-29 

Utdragsbestyrkande
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Rapport - Flytta sopstation 
som är placerad i hörnet av 
Hedgatan och Gamla 
Landsvägen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Johan Åberg 

Ks § 221 Dnr 00195/2014 456
 
Ett medborgarförslag inlämnades 2014 med begäran att flytta sopstationen 
som är placerad i hörnet av Hedgatan och Gamla Landsvägen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 206 att avslå medborgarförslaget 
eftersom ändrade städrutiner hade införts av ägaren för återvinnings-
stationen. Kommunstyrelsen beslutade även att rapport ska lämnas till 
kommunstyrelsen i oktober 2015 om hur städningen efterlevs. 
 
Avfallschef Johan Åberg har 2014-10-07 lämnat tjänsteyttrande i ärendet; 
 

Det har inte varit några brister i städningen under det gångna året.  
FtiAB som har Samhall som städentreprenör, har städat stationen flera 
gånger i veckan. Kommunens personal har också tillsyn över stationen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Rapporten godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Remiss - Betänkandet 
Högre utbildning under 
20 år (SOU 2015:70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Utbildningsdepartementet 
 

Ks § 222 Dnr 00194/2015 1010
 
Arvidsjaurs kommun har beretts möjlighet att avge yttrande över 
betänkandet SOU 2015:70 – Högre utbildning under 20 år. 
 
Utredningens uppdrag har varit att beskriva utvecklingen och 
sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 
20 åren ur ett helhetsperspektiv. 
 
Arvidsjaurs kommun är en del av kommunalförbundet Partnerskap Inland 
– Akademi Norr. Direktionen för Partnerskap Inland har beslutat om och 
lämnat yttrande till regeringskansliet. 
 
Yttrande har upprättats och lämnats av Akademi Norr, ett yttrande som även 
Arvidsjaurs kommun har möjlighet att lämna in. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Upprättat yttrande antas. 
 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
 

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-13 § 222. 1 (4) 
 
 
 
 
 
 

Yttrande 
 
Betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år 
 
Sammanfattning 
Arvidsjaurs kommun är en del av Kommunalförbundet Partnerskap Inland – 
Akademi Norr, som är en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra 
län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, 
Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå 
i Västernorrlands län samt Strömsund i Jämtlands län. 
 
För de flesta invånarna i norra Norrland är det geografiska avståndet till högre 
utbildning långt. Undantagna är de som bor i nära anslutning till regionens 
universitet. Rekrytering av arbetskraft sker i huvudsak lokalt, vilket skapar en 
obalans mellan behov av utbildad arbetskraft samt möjligheter att utbilda sig. 
Utbildningsnivån i dessa områden är låg i förhållande till riket. För att ge möjlighet 
till individer att studera även när man bildat familj och etablerat sig på en ort, är det 
viktigt att skapa förutsättningar för detta. Vi vill därför understryka vikten av balans 
mellan utbud och efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. 
 
Framtida högskolesatsningar behöver utveckla studieformer, där de studerande sätts i 
fokus och där alla former av digital teknik används för att utveckla nya arbetssätt och 
utbildningsmetoder. Tillsammans med väl avvägda satsningar på utbildningar, som 
utgår från tydligt dokumenterade behov blir en sådan framväxande 
högskoleverksamhet en viktig tillgång för regionens framtid. 
 
Vår slutsats av utredningen är att det måste ställas krav på en systematisk samverkan 
med representanter från arbetslivet och omgivande samhälle om dimensionering och 
innehåll av högskolans utbildning. Ett arbete som självklart måste följas upp och 
utvärderas. Särskilt fokus bör läggas på att skapa gemensamma lösningar för de 
kompetenser som den lokala och regionala arbetsmarknaden uppvisar särskilt stort 
behov utav. 
 
Yttrande 
 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr, en gränsöverskridande 
samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens 
län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i 
Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå i Västernorrlands län samt Strömsund i 
Jämtlands län. Syftet med bildandet av Akademi Norr (år 2000) var att 
tillgängliggöra högre utbildning för invånare bosatta i vår region och som saknar 
möjligheter att dagspendla till en universitetsort. Samarbetet har varit mycket 
värdefullt och inneburit att viktig kompetens har tillförts näringsliv och offentlig 
sektor i våra kommuner. 
 
Kommunerna i Akademi Norr har tillsammans en total befolkning på 102 268 
personer och med en befolkningstäthet på 8 innevånare/km2. Skillnaden i 
befolkningstäthet mellan kommunerna från Arjeplog och Sorsele med ca 0,5 
innevånare/km2 till Kramfors med 12,5 innevånare/km2. Detta skall jämföras med 
riksgenomsnittet på ca 22 innevånare/km2. Befolkningen är koncentrerad till 
tätorterna samt med en tyngdpunkt mot den södra delen av regionen. 
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Landsbygd och mindre tätorter i inlandet, som i och för sig har goda 
boendebetingelser, kämpar med låga födelsetal, sjunkande servicenivå, brister i 
infrastruktur och ett näringsliv på tillbakagång. Den koncentration till redan 
befolkningstäta områden som sker av statliga myndigheter såsom 
kronofogdemyndighet, skatteverk, försäkringskassa, domstolsväsende spär 
ytterligare på den redan ansträngda situationen i regionen. 
 
In- och utflyttningssiffrorna för regionen är huvudsakligen i balans. Det innebär att 
den långa period av utflyttning som har ägt rum i princip har avstannat. Minskningen 
av befolkningen som fortfarande sker beror på den demografiska situationen med 
många i befolkningen i en hög ålder och fortsatt låga födelsetal. 
 
För att stärka tillväxten måste inlandet öka inflödet av personer och kompetens. 
Strategiska utbildningsinsatser samt en effektivare integration av invandrare i innebär 
en förstärkning av arbetskraften. För att upprätthålla en god ekonomisk tillväxt är 
tillgången på arbetskraft med rätt kompetens av central betydelse. 
 
I samtliga medlemskommuner finns ett etablerat lärcentrum. Lärcentrum erbjuder 
studeranden och utbildningsleverantörer en fysisk studiemiljö i form av arbetsplatser, 
utbildningslokaler och teknik. Lärcentrum tillhandahåller också handledning och 
annan service som kan efterfrågas under studietiden. 
 
Obalansen mellan antal arbetslösa samt arbetslösa i program domineras i regionen av 
män med kortare utbildning. Företag och offentlig sektor i regionen upplever en 
matchningsproblematik mellan arbetsgivare och arbetssökande samt mellan val av 
utbildning och efterfrågad kompetens. Rekrytering av arbetskraft sker till 
övervägande del lokalt vilket understryker vikten av balans mellan utbud och 
efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. Formella kunskaper behöver 
kompletteras med specifik kompetens. För att öka regionens attraktivitet krävs en 
differentierad arbetsmarknad med arbetsgivare som kan erbjuda intressanta och 
utvecklande arbetstillfällen för både kvinnor och män, oavsett härkomst. 
 
Utvecklingen av näringslivet i Norrlands inland är betydligt starkare än i Norrlands 
kustland och i riket totalt. Vinnande branscher är framförallt tillverkningsindustrin, 
gruvnäringen och byggbranschen. Även besöksnäringen är en växande bransch. 
 
Regionen behöver attrahera såväl inrikes- som utrikesfödda att flytta till 
kommunerna. För att klara den utmaningen, är det oerhört viktigt att det i 
kommunerna finns välutbildad personal inom skola, vård- och omsorg. 
 
För de flesta invånarna i norra Norrland är det geografiska avståndet till högre 
utbildning långt. Undantagna är de som bor i nära anslutning till regionens 
universitet. Rekrytering av arbetskraft sker i huvudsak lokalt, vilket skapar en 
obalans mellan behov av utbildad arbetskraft samt möjligheter att utbilda sig. 
Utbildningsnivån i dessa områden är låg i förhållande till riket. För att ge möjlighet 
till individer att studera även när man bildat familj och etablerat sig på en ort, är det 
viktigt att skapa förutsättningar för detta. Vi vill därför understryka vikten av balans 
mellan utbud och efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. 
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Vilket ansvar har våra svenska universitet- och högskolor har att samverka med 
den egna regionen och hur utvärderas det? 
 
Utredningen syftar till att bedöma om balansen i högskolans utbildningsutbud är väl 
avvägd med hänsyn till studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och 
samhällets övriga behov. 
 
Vad gäller studenternas efterfrågan används söktrycket som främsta kriterium och 
avskriver i stort sett att det kan finnas dolda behov hos presumtiva studenter som inte 
hittar den utbildning (eller utbildningsform) de vill ha (s. 233 och 242). Vi vill 
ifrågasätta utredningens bedömning då vi vet att det att det finns en dold efterfrågan 
på utbildning. Ett exempel är den grundlärarutbildning som tidigare endast funnit att 
läsas på Campus i Luleå och som under de senaste åren haft svårt att fylla sina 
platser. En distansanpassning av utbildningen inför höstens studiestart resulterade i 
att utbildningen fick rekordmånga sökanden! 
 
Vi vill också ifrågasätta högskolorna och universitetens totala frihet att själva besluta 
om sitt utbildningsutbud. Trots att examina för ett specifikt program, oavsett lärosäte, 
bedöms och värderas enligt samma grundprincip så är det svårt för en enskild student 
att byta lärosäte under sin utbildning. Lärarutbildningen är ett tydligt exempel på 
detta. Ett universitet menar på att de har ett kulturellt inslag i sina kurser som gör det 
svårt för en lärarstudent från ett annat lärosäte att tillgodoräkna sig tidigare studier. 
En viss enhetlighet i åtminstone baskurser i olika ämnesområden vore 
eftersträvansvärt, främst för studenternas del. Vi vill som tillägg till utredningen 
(s. 258) föreslå att lärosätens ska skapa arenor för samverkan och dimensionering av 
högskolans utbildning och att de ska verka för mer enhetliga kurser, eller åtminstone 
anta en mer flexibel inställning till kurser som lästs på andra universitet. 
 
Vi tycker att det är beklagligt att man i utredningen inte valt att fokusera mer på 
att utreda universiteten- och högskolornas så kallade tredje uppgift, det vill säga 
samverkan med det omgivande samhället. 
 
Utredningen konstaterar att utbildningsutbudet för fort- och vidareutbildning har 
minskat under senare år. Utredningen visar också på att distansutbildningen har, trots 
färre fristående kurser, ökat kraftigt under den senaste tjugoårsperioden, främst inom 
vård och lärarutbildningsområdet. Vi ser ett behov av utökade satsningar inom fler 
ämnesområden, som till exempel teknik, för att kunna möta behoven på vår 
arbetsmarknad. 
 
Vi ser, tvärtemot utredningen, med stor oro på en generell minskning av 
distansutbildningar från Sveriges universitet- och högskolor. Från perioden 2009 – 
2011 då utbudet av distansutbildning var som störst har en procentuell minskning 
skett med 20 % fram tills idag (källa: svenska högskole- och universitetsrådet). Detta 
i en tid då vi har mycket stora behov av kvalificerad arbetskraft för att klara viktiga 
samhälleliga funktioner. Näringslivet uttrycker bristen på kvalificerad arbetskraft 
som det näst största hindret för tillväxt. Vi anser därför att det krävs särskilda 
åtgärder för att regionen ska ha en möjlighet att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. 
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Det har tidigare förekommit både riktade decentraliserade utbildningssatsningar som 
genomförts i nära samarbete med lärcentra och satsningar på distansanpassade 
utbildningar där studenterna haft stöd av lärcentra. Båda modellerna visar att 
genomströmningen är i samma paritet som för campusutbildningar (Ericsson AJ. 
Utlokaliserad högskoleutbildning. Södra Lapplands Forskningsenhet, 2005) 
 
”Programutbildningar på distans har en prestationsgrad i nivå med program som 
inte studeras på distans, och självfallet finns det också kurser med god 
prestationsgrad, t.ex. sådana med tydlig karaktär av vidareutbildning. Detta visar 
att själva distributionsformen för en utbildning inte är avgörande för 
prestationsgraden. ” (rapport 2011:2 R) 
 
Utvärderingar av dessa har påvisat ett flertal positiva effekter. Inställningen till högre 
utbildning har förändrats i positiv riktning, vilket gäller både allmänhet och 
beslutsfattare. Studenterna har, i väldigt hög utsträckning fått jobb efter genomförd 
utbildning (Ericsson AJ. Utlokaliserad högskoleutbildning i Norrlands glesbygd - en 
uppföljning av studenter efter examen. Södra Lapplands Forskningsenhet, 2005: 2-
45). Merparten av studenterna (80 %) som deltagit i en lokal utbildningssatsning har 
också blivit kvar i regionen. 
 
Exempel på utbildningar som genomförts/genomförs är lärarutbildningar, 
sjuksköterskor, socionomer, ekonomer, tekniker, receptarier samt ingenjörer. 
 
Framtida högskolesatsningar behöver utveckla studieformer, där de studerande sätts i 
fokus och där alla former av digital teknik används för att utveckla nya arbetssätt och 
utbildningsmetoder. Tillsammans med väl avvägda satsningar på utbildningar, som 
utgår från tydligt dokumenterade behov blir en sådan framväxande 
högskoleverksamhet en viktig tillgång för regionens framtid. 
 
Vår slutsats av utredningen är att det måste ställas krav på en systematisk samverkan 
med representanter från arbetslivet och omgivande samhälle om dimensionering och 
innehåll av högskolans utbildning. Ett arbete som självklart måste följas upp och 
utvärderas. Särskilt fokus bör läggas på att skapa gemensamma lösningar för de 
kompetenser som den lokala och regionala arbetsmarknaden uppvisar särskilt stort 
behov utav. Det bör också ligga i nationens intresse att se över och komma till rätta 
med de hinder som till exempel identifierats beträffande vård- och 
lärarutbildningarna. 
 
För Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Redovisning 
- Förskola/barnomsorg på 
obekväm arbetstid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 223 Dnr 00175/2013 714
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn 
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 

Kostnad för igångsättande av verksamheten för september-december 2014 
var beräknad till 413 500 kronor inklusive 50 000 kr för att utrusta 
lokalerna. Kommunfullmäktige beslutade att 300 000 kronor skulle 
omfördelas från kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ekonomiskt utfall och närvarostatistik 2015-01-01--2015-08-31 redovisas. 
 
Sammanfattning 
Nettokostnaden för Nattis har uppgått till 669 tkr för perioden januari-
augusti. Verksamhetskostnaderna ligger högre än budgeterat. Intäkterna 
består av statsbidrag som beräknas att uppgå till 69 tkr på helårsbasis. Total 
nettokostnad för att bedriva nattisverksamheten beräknas under året uppgå 
till ca 1 Mkr. 
 
16 barn är inskrivna i Nattisverksamheten, 15 av dessa barn har även en 
plats inom ordinarie förskole- och fritidsverksamheten eftersom behoven av 
omsorg även dagtid föreligger. Under januari-augusti har verksamheten varit 
öppen 187 dagar och av dessa har det varit barn på plats 125 dagar, vilket 
motsvarar en beläggning på 67%. De dagar som det varit öppet och barn har 
varit på plats så har det i medeltal har det varit 3 barn per dag, som mest 7 
barn och som minst 1 barn.  
 
Verksamheten är kostsam och barn- och utbildningsnämnden utreder annan 
form för att bedriva omsorg på obekväm arbetstid.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Bun 2015-09-30 
Redovisning - Ulrika Hallnor 
Kf 2014-04-14 § 57 

Utdragsbestyrkande
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Delårsredovisning 
2015-08-31 
- Hela kommunen 
 

Ks § 224 Dnr 00257/2015 042 
 
Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2015-01-01--2015-08-
31 har upprättats. 
 
Kommunen redovisar överskott för perioden med 25,6 Mkr gentemot 
budget. Detta resultat utgår från att av årsbudgeten så har 8 månader av tolv 
förbrukats. I verkligheten ligger den största kostnadsmassan under perioden 
september-december. 
 
I prognos för hela 2015 blir årets resultat 5,2 Mkr bättre än årsbudgeten. Den 
största orsaken kan ses i nytt avtal med Migrationsverket som ger 6 Mkr 
mera än budgeterat. Pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen är lägre 
än beräknat då allt fler har tagit ut pension i förtid samt att effekter av 
tidigare års förtida pensionsinlösen bidrar till lägre kostnader. Beräkning av 
nedsättning av arbetsgivaravgifter i budget har varit mera negativ än det 
prognosticerade utfallet. Kommunens intäkter av skatter och generella bidrag 
är i prognos beräknade till 3,5 Mkr lägre än budget pga vikande 
skatteunderlag. 
 
Bland koncernbolagen visar samtliga överskott i såväl utfall för perioden 
mot budget samt i prognos för hela 2015. 
 
Finansiellt är måluppfyllnaden relativt god. Övriga mål har upplevts svåra att 
följa upp på rättvisande sätt. Fr o m 2016 arbetar kommunen med nya mål 
som bedöms underlätta detta arbete. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Delårsredovisning 2015-08-31 för Arvidsjaurs kommun godkänns. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Delårsredovisning 2015-08-31 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 298 
 

 
 
Remiss – ”En 
kommunallag för 
framtiden” SOU 2015:24 
 

Ks § 225 Dnr 00177/2015 109
 
Finansdepartementet har överlämnat remiss till betänkandet ”En 
kommunallag för framtiden” SOU 2015:24. 
 
Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 
2015 sitt betänkande " En kommunallag för framtiden." till regeringen. 
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av 
kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att 
kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren 
ska utgå från ett medborgarperspektiv. 
 
Regeringens sammanfattning av förslaget: 
 
Förbättrade förutsättningar för en professionell verksamhet 

• Kommun- och landstingsstyrelsen ska kunna ges rätt att fatta beslut som 
rör andra nämnders verksamhet 

• Verksamhet i egen regi ska följas upp på samma sätt som verksamhet 
som utförs av privata utförare 

• De anställda ska ges en tydligare roll i lagen 
• Kommun- och landstingsdirektörens uppgifter ska i varje kommun och 

landsting fastställas i en instruktion 
• Möjligheterna att utse styrelseledamöter utan partipolitisk bakgrund i 

kommunala aktiebolag ska öka 
 
Stärkt rättssäkerhet och kontroll 

• Företag och ideella föreningar ska kunna överklaga kommunala beslut 
genom laglighetsprövning 

• Lagen ska skärpas så att olagliga beslut inte verkställs 
• Förtroendevalda revisorer ska vara kvar, men ordförande som utses ska 

väljas från den politiska minoriteten 
• Beslut ska anslås på en anslagstavla på den kommunala webbplatsen i 

stället för på en fysisk anslagstavla  
 
En tydligare koppling mellan EU och kommunerna 

• Kommuners och landstings möjligheter att tillhandahålla tjänster av 
allmänt intresse ska förtydligas 

• Det ska tydliggöras att kommuner och landsting ska verka för 
konkurrensneutralitet och följa EU:s statsstödsregler  

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn 
Betänkandet ”En kommunallag för framtiden 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 299 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 225. 
 
Försöksverksamhet med majoritetsstyre 

• Kommuner och landsting ska under nästa mandatperiod på försök kunna 
införa majoritetsstyre. Förslaget är till viss del en anpassning till rådande 
praxis. Bland annat föreslås ett slopande av skyldighet till information i 
ortstidningar, när anslagstavlan blir digital. Som nämns föreslås 
kommundirektörens grundläggande uppgifter anges i lagen, under ett nytt 
kapitel med rubriken ”Anställda”.  Det konstateras också i utredningen att 
samverkan mellan kommuner är vanlig och ökar i omfattning. Inga nya 
instrument för samverkan föreslås dock, utöver dem som finns, främst 
gemensamma nämnder och kommunalförbund. 

 
Finansdepartementet har överlämnat remiss angående ”En kommunallag för 
framtiden” SOU 2015:24. 
 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn har i juni 2015 deltagit i en 
remisskonferens anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Remissmaterialet är omfattande och remissinstanserna många och 
kommunerna har därför blivit ombedda att skriva mycket kortfattade 
remissvar. Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande för Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Kommunchef Kerstin Olla Grahn har upprättat förslag till yttrande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Upprättat yttrande antas.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn 
Betänkandet ”En kommunallag för framtiden  

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 300 
 

 
 
Redovisning -
Revisionsrapport 
- Granskning av 
effektiviteten inom 
avfallsenheten 
 

Ks § 226 Dnr 00103/2015 007
 
Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom avfallsenheten. 
 
Kommunfullmäktige har vid flera olika tillfällen betonat vikten av att 
kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, det vill säga samband 
mellan förbrukade resurser och redovisad kvalitet. 
 
I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
 
Vår granskning visar att arbetet med att effektivisera avfallsenheten bedrivs 
varken på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Av 
granskningsresultatet framgår emellertid att verksamheten i vissa avseenden 
bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 
• Kommunstyrelsen och avfallsenheten implementerar 

kommunfullmäktiges styrmodell och antar mål som kan styra och följa 
upp verksamheten utifrån effektivitet 

• Förvaltningen/avfallsenheten prövar om omfördelning av arbetsgifter 
(läs: hantering av bostadsanpassningsbidrag) kan skapa förutsättningar för 
att utveckla styrningen av avfallsenheten 

• Kommunstyrelsens initierar en uppdatering av kommunens avfallsplan. 
I den reviderade versionen bör det bland annat regleras formerna för hur 
planen ska följas upp och utvärderas av politik och förvaltning 

 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till 
beslut. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 § 99 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer inkomma med 
svar till kommunfullmäktige i november 2015 hur bristerna åtgärdas. 
 
Avfallschef Johan Åberg har inlämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Johan Åberg 
Kf 2015-06-23 § 99 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 301 
 

 
 
Redovisning -
Revisionsrapport 
Granskning av 
grundskolans effektivitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 227 Dnr 00341/2014 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
grundskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 § 11 att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 
 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan ska 
öka. 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-04-22 § 32 antagit en 
handlingsplan för hur effektiviteten i grundskolan ska öka. 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 113 godkänt handlingsplanen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-09-30 § 93 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 163 2015-06-09 Bun 2015-09-30 § 93 
Protokoll Kf presidium  BunB 2015-09-09 
Revisionsrapport Redovisning – Ulrika Hallnor 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 302 
 

 
 
Redovisning -
Revisionsrapport 
Granskning av 
effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda 
boenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 228 Dnr 00342/2014 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda boenden. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-
24 § 12 att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 

 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens 
särskilda boenden ska öka 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 

 
Socialnämnden har 2015-04-20 § 29 antagit en handlingsplan för hur 
effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boende ska öka. 
Kommunfullmäktiges beslutade 2015-06-23 §114 att godkänna 
redovisningen. 
 
Socialnämnden har 2015-09-28 § 66 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 164 2015-06-09 
Protokoll Kf presidium 
Revisionsrapport Sn 2015-09-28 § 66 

Utdragsbestyrkande

 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 303 
 

 
 
Redovisning -
Revisionsrapport 
- Granskning av 
socialnämndens lednings-
system för systematiskt 
ledningsarbete 
 

Ks § 229 Dnr 00179/2015 007
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Området är reglerat i Socialstyrelsens tvingande 
föreskrifter (SO SFS 2011:9). Valet av granskningsinsats har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. 
Revisorernas granskning visar att arbetet med kvalitetsledningssystemet inte i 
tillräcklig omfattning sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig 
intern kontroll. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i 
bifogad rapport. 
 
Ett kvalitétledningssystem är ett kontinuerligt och långsiktigt sätt för 
socialnämnden att utveckla och säkra verksamheten kvalitet genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Systemet kan med fördel utformas som en del av 
ett integrerat system för ledning och uppföljning av både verksamhet och 
ekonomi. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden fastställer en plan och avsätter resurser för 
kvalitetsarbetet. Ansvar bör även tydliggöras för att säkerställa en samsyn 
kring kvalitetsledningssystemets omfattning och inriktning, samt 
medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet 

• Socialnämnden intensifierar arbetet med riskanalys. Detta arbete kan med 
fördel integreras/samordnas med arbetet rörande internkontroll 

• Socialnämnden definierar när och hur en uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet ska ske. 

 
Kommunfullmäktiges beslutade 2015-06-23 § 100 beslut att ge 
socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer inkomma med svar till kommunfullmäktige i november 
2015 hur bristerna åtgärdas. 
 
Socialnämnden har 2015-09-28 § 67 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2015-09-28 § 67 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunstyrelsen 2015-10-13 304 
 

 
 
Motion 
- Återinförande av 
Flitpengen i 
socialnämndens 
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 230 Dnr 00183/2015 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har via Peter Rydfjäll lämnat in 
följande motion: 
 
Återinför "Flitpengen"! 
 

Den som haver minst, drabbas oftast mest. 
Ett tyvärr alldeles för sant uttryck. 
 
Lite bakgrundsfakta: 
Ca 40 personer med funktionshinder finns inom kommunens försorg genom 
bland annat A-Service m.m. där man utför enklare arbeten. 
Dessa arbeten har tidigare "avlönats" med den sk. "Flitpengen", en 
symbolisk summa som kommit dessa personer tillgodo. 
Då kommunen tidigare hade en STARKT ansträngd ekonomi, beslöts att 
denna ersättning skulle tas bort. Detta, fullt förståeligt, med dåvarande 
ekonomiska läge. 
 

Konsekvens: 
Den lilla "morot"/"guldkorn"/"be1öning" dessa personer tappat, har inneburit 
en stor sänkning av både livskvalitet och motivation. Två kriterier som är 
väldigt viktiga för dessa individer, med tanke på den ekonomiskt utsatta 
situation många av dessa befinner sig i. 
 

Ekonomi: 
Många andra kommuner som också tagit bort denna "flitpeng", har numera 
återinfört den. Vissa har till och med höjt den! 
En beräkning för Arvidsjaur Kommun, (gjord av personal vid 
Socialkontoret), tyder på att ett återinförande skulle kosta ca 165 tkr per år. 
 
Då ekonomisk politik har som huvudregel att ekonomiska medel skall 
komma så många som möjligt tillgodo, med så bra utfall som möjligt, anser 
undertecknad att denna smärre ekonomiska kostnad är VÄL motiverad, med 
tanke på det stora numerära (ca 40 st) antal personer "Flitpengen” berör. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 

 

Socialnämnden har inte möjlighet att i befintlig budget för 2015 eller i 
preliminärt fastställd budget för 2016 återinföra flitpengen. Om 
flitpengen ska återinföras måste kommunfullmäktige anslå pengar.  

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2015-09-28 § 55 
Kf 2015-06-23 § 89 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 305 
 

 
 
Mål- och resursplan 2016 
- Flitpeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomiutskottet 
 

Ks § 231 Dnr 00061/2015 041 
 
Socialnämnden har behandlat en motion om återinförande av flitpengen 
inom socialnämndens verksamhet. Nämnden har i sitt yttrande till kommun-
fullmäktige sagt att den inte har möjlighet att i befintlig budget för 2015 eller 
i preliminärt fastställd budget för 2016 avsätta pengar till flitpeng. Om den 
ska återinföras måste kommunfullmäktige anslå pengar. 
 
Under överläggningen i kommunstyrelsen 2015-10-13 beslutades att 
överlämna motionssvar till kommunfullmäktige samt att ekonomiutskottet 
skulle se över den ekonomiska möjligheten att införa flitpeng vid behandling 
av 2016 års budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet hänskjuts till ekonomiutskottet inför slutlig behandling av mål- 

och resursplan 2016 och framåt. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2015-09-28 § 55 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 306 
 

 
 
Samverkan mot våld – 
Basnivå avseende 
samverkansmyndigheters 
insatser vid mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 232 Dnr 00254/2015 730
 
Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god 
kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd, stöd och 
behandling, oavsett i vilken kommun brottet aktualiseras.  
 
Samverkansmyndigheterna i Norrbotten har upprättat en gemensam och 
tydlig basnivå avseende insatser vid våld i nära relation.  
Kommunförbundets styrelse har 2015-06-11 beslutat rekommendera 
medlemskommunerna att anta ”Samverkan mot våld, reviderad basnivå ”. 
Dokumentet innehåller basnivå för kommunen, för landstinget, för 
åklagarkammaren, för Region Nord-polisområde Norrbotten samt basnivå 
för samverkan. 
 
Socialnämnden föreslår 2015-09-28 § 56 att kommunfullmäktige antar ” 
Samverkan mot våld, reviderad basnivå” 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Dokumentet ”Samverkan mot våld, reviderad basnivå” antas. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Beslut från kommunförbundet Norrbotten Sn 2015-09-28 § 56 

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 307 
 

 
 
Utredning av taxa för 
miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämndens 
verksamhet inom 
miljöområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 233 Dnr 00257/2014 051
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 191 att anta ny timtaxa för 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade även i samband med detta att ge miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde utreda andra möjligheter att ta ut taxa samt att lyssna 
med kommunens företagsorganisation om lämpliga tillvägagångssätt. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2015-06-10 § 56 beslutat att 
ställa sig bakom den utredning som upprättats 2015-05-27 och överlämna 
den till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunen ska även fortsättningsvis använda sig av SKL:s taxemodell.

2. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att miljö- och byggenheten 
går vidare med att göra riskbedömningar av verksamheterna och 
därefter placera dem i avgiftsklasser. 

 
__________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mbhn 2015-06-10 § 56 
Kf 2014-11-24 § 91 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 308 
 

 
 
Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 234 Dnr 00255/2015 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 169 taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
 
Socialnämnden har 2015-09-28 § 65 upprättat förslag till reviderad taxa och 
har överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reviderat dokument ”Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 

funktionshindrade” antas. 
2. Serviceavgift för medboende i vård och omsorgsboende börjar gälla från 

och med 2015-12-01. 
2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 

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

inom respektive omsorgsnivå. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 169 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Sn 2015-09-28 § 65 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2015-10-13 309 
 

 
 
Tillägg till arbetsordning 
för Rådet för funktions-
hindrade och pensionärer 
 
 
 
 Bilaga ./.

Ks § 235  Dnr 00071/2015 003
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår ett tillägg till arbetsordningen för 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer, innebärande att representanter 
i rådet för föreningar utanför tätorten ska uppbära reseersättning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Arbetsordning för Rådet för funktionshindrade och pensionärer antas. 

2. Kommunfullmäktigs beslut 2015-04-14 § 72 upphör att gälla. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet 2015-09-29 
Beslut presidiet 

Utdragsbestyrkande

 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Arbetsordning för 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-10-27 § XX 

Rådets uppgifter 

Rådets främsta uppgift är att vara rådgivande och upplysande i frågor som berör 
intressegrupperna. 

Rådet skall genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för intressegruppernas föreningar och kommunfullmäktiges presidium i allmänna frågor som berör 
levnadsförhållanden för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. 

Ärenden som rör enskild person behandlas inte i rådet. 

Kommunen skall informera om viktiga förändringar som berör intressegrupperna. Synpunkter bör 
inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. 

Rådets sammansättning 

Rådet är knutet till kommunfullmäktiges presidium som hanterar organisatoriska frågor. 

Rådet består av ledamöter och ersättare som företrädare för föreningar avseende pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska utse politisk representant med 
ersättare i rådet. Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktiges presidium. 

De föreningar som finns i kommunen och som bedriver organiserad och samhällsinriktad 
verksamhet samt tillhör en rikssammanslutning kan beredas representation i rådet. Presidiet tar 
ställning i vart enskilt fall när det gäller representation för organisation som ej har lokal förening i 
kommunen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje sammanträde. 

Rådet kan bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för information och samråd. 

Antal möten med mera beslutas av kommunfullmäktiges presidium. 

Rådets organisation och arbetsformer 

Kommunstyrelsen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet. 

Rådet sammanträder det antal gånger som fullmäktiges presidium bestämmer, vid tidpunkter som i 
möjligaste mån sammanfaller med redovisningar av resultat och budgetförhandling. Önskemål om 
ytterligare sammanträden, utöver de som presidiet beslutar, skall tillställas kommunfullmäktiges 
presidium. 

Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare i god tid 
före sammanträdesdagen, dock senast fyra dagar. 

Företrädare i rådet för föreningar utanför tätorten är berättigade till reseersättning, under 
förutsättning att samåkning sker. 
__________ 
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Medfinansiering till underhållsåtgärder - Arvidsjaurs Ryttarförening 
 
Arvidsjaur ryttarförening (ARF) har kontaktat kommunen med anledning av 
att Länsstyrelsen m.fl. krävt underhållsåtgärder av anläggningens hästhagar, 
belysning i ridhuset och ridunderlag. ARF har inte egna ekonomiska 
förutsättningar för att göra underhållet. De har ansökt om pengar hos 
idrottslyftet och har beviljats 198 000 kronor i bidrag under förutsättning att 
någon annan aktör går in med samma summa. 
 
ARF söker medfinansiering med 198 000 kronor av Arvidsjaurs kommun.  
 
I sammanhanget kan nämnas att tekniska kontoret har bekostat en dikning 
samt avjämning av de hagar som finns idag (65 000 kronor). 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Bjarne Hald (c) 
Ärendet återremitteras för komplettering. 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras i dag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar hon att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ärendet återremitteras för komplettering.  

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman får i uppdrag att kontakta 
Arvidsjaurs Ryttarförening för att inhämta de uppgifter som 
kommunstyrelsen efterfrågat. 

 

2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kommunens samtliga 
kostnader avseende Arvidsjaurs Ryttarförening. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Ordförande Lotta Åman informerar om följande; 
 
Vittjåkk 
Kommunalrådet har varit i kontakt med landshövdingen för att påskynda 
ärendet. 
 
Information Våldsbejakande extremism 
Arvidsjaur har haft besök av företrädare för det nationella arbetet mot 
våldsbejakande extremism. För mindre kommuner är det svårt att avsätta en 
hel tjänst till arbetet. Ett förslag är att Arvidsjaur kan samverka med 
grannkommunerna i ärendet, där även andra arbetsuppgifter kan inrymmas. 
 
Fritidspolitiskt handlingsprogram 
Programmet är under översyn, ett stort och komplicerat arbete. En 
arbetsgrupp har tillsatts för översynen. Frågor att besvara är bland annat vad 
som är kommunens ansvar och vad som är föreningarnas ansvar. Vid nästa 
möte ska även de politiska gruppledarna delta. 
 
Lappstaden 
Arbete pågår med att utveckla Lappstaden med samiskt perspektiv. 
 
Konferens i Stockholm – Mål för ungdomspolitiskt arbete 
Kommunalrådet har deltagit i konferensen under två dagar, tillsammans med 
ansvarig för det ungdomspolitiska arbetet, Camilla Freedman. Nytt 
nationellt ungdomspolitiskt mål har tagits fram; ”Alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen”. Det nationella handlingsprogrammet 2014-17 
handlar om ungdomars inflytande, rätt till egen försörjning och psykiskt 
hälsa. Henrik Karlsson arbetar för MCUF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor). Planer finns att bjuda honom till Arvidsjaur i slutet av 
januari för att föreläsa i ungdomspolitiska frågor. 
 
Mångfaldsveckan 18-24 oktober 
Många arrangemang kommer att ske under veckan för att främja mångfald. 
 
Sameparlamentet 
Kommunalrådet har vid flera tillfällen bjudit in företrädare för parlamentet, 
men de har hittills inte tackat ja till inbjudan. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande



 
 

 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2015-10-13 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren 1          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Ylva Stråhle Andersson 1          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Åsa Ögren 1          

 8 Bjarne Hald 1          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Leif Andersson 1          

 11 Kristina Bäckström 1          
 
 
Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Björn Lundberg           

 2 Johnny Bäckström 1 ej tjg ers          

 3 Linda Lundberg Stenvall           

 4 Mats Åhman           

 5 Lina Karlsson           

 6 Margot Holmqvist           

 7 Håkan Sandgren           

 8 Pernilla Granberg           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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