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Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-12.05. 

 

Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Lena Karlsson (s) 

Marcus Lundberg (s) 

Ylva Stråhle Andersson (s) 

Margoth Holmqvist (v) 

Bjarne Hald (c) 

Leif Andersson (c), ej §§ 156-157, 162-164 

Kristina Bäckström (c) 

Björn Lundberg (s), tjg ers 

Leif Enberg  (v), tjg ers 

Pernilla Granberg (c), tjg ers 

 

 

 

Övriga närvarande Åsa Andersson, biträdande teknisk chef, § 158 

Sara Eklund, ekonomichef, § 160 

Johnny Bäckström, (s), ej tjg ers 

Ulf Starefeldt, t.f kommunchef  

Liselott Sandström, nämndsekreterare 

Inga Sandström, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Bjarne Hald 

 

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-09-19 
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Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 156-174 

 

  ___________________________  

 Ordförande Lotta Åman  

 

   

 Justerande Bjarne Hald 
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Datum då anslaget 2016-09-20 Datum då anslaget 2016-10-12 
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Underskrift   
 Liselott Sandström 
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Ärendeförteckning Ks § 156 
Meddelandeärenden 

Ks § 157 
Anmälan av beslut i delgerade ärenden 

Ks § 158 Dnr 00014/2016 101 
Verksamhetsuppföljning - Tekniska kontoret 

Ks § 159 Dnr 00003/2016 101 
Kommunchefens rapport 

Ks § 160 Dnr 00003/2016 101 
Bolagsinformation 

Ks § 161 Dnr 00015/2016 101 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 

Ks § 162 Dnr 00210/2016 052 
Medfinansiering – Piteå Älv Pride hösten 2016 

Ks § 163 Dnr 00112/2015 142 
Medfinansiering samt deltagande i projekt ”Attraktiva servicebyar i 
Norrbotten” för utveckling av samordnade transporter och grundläggande 
service på landsbygd 

Ks § 164 Dnr 00209/2016 142
Samverkansråd för landsbygdsfrågor i Arvidsjaurs kommun 

Ks § 165 Dnr 00209/2016 142
Val av politisk representant i Samverkansråd för landsbygdsfrågor i 
Arvidsjaurs kommun 

Ks § 166 Dnr 00211/2016 141 
Utveckling av Arvidsjaurs kommuns näringsliv genom att utreda och 
möjliggöra markområden och fastigheter för etableringar av datacenter samt 
medel för inträde i Node Pole 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning Ks § 167 Dnr 00196/2016 106 

Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och 

jämlik socialtjänst 

Ks § 168 Dnr 00224/2016 106 

Budget år 2017 för Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Ks § 169 Dnr 00186/2015 009 

Begäran om förlängd handläggningstid gällande motion om utveckling av 

Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 

Ks § 170 Dnr 00115/2016 041 

Ändring i investeringsbudget 2017 

- Upprustning av skolgården på Fridhemsskolan

Ks § 171 Dnr 00115/2016 041 

Omfördelning av investeringar mellan år 2016 och 2017 
- ”Ventilationsaggregat i Moskosels och Glommersträsks reningsverk” samt

”Ventilation i Arvidsjaurs reningsverk”

Ks § 172 Dnr 00227/2016 003 

Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun 

- Komplettering med ”Regler för utbetalning av personliga utlägg”

Ks § 173 Dnr 00204/2016 106 

Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2015 

Ks § 174 Dnr 00223/2016 109 

Remiss 

- Regional indelning – tre nya län

(SOU 2016:48)

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Meddelandeärenden 

Ks § 156 Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden 

* Nytt nyttjanderättsavtal "Put-and-take-fiske" för Nyborgstjärn

- Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurs Fiskevårdskrets

* Cirkulär 16:30 - Förändringar i förordningar om lönesubvention och

ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

- Sveriges Kommuner och Landsting

* Utvidgning och revidering av naturreservaten Tjadnesvare i Arjeplogs

kommun och Arvidsjaurs kommun samt Vittjåkk-Akkanålke i

Arvidsjaurs kommun

- Länsstyrelsen

* Månadsuppföljning kommunstyrelsen maj 2016

- Ekonomichef Sara Eklund

* Nyhetsbrev 4 juli 2016

- SmåKom

* Verksamhetsberättelse 2015 North Sweden European Office

- North Sweden European Office

* Cirkulär 16:38 - Överenskommelse om lön och allmänna

anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Fastighetsanställdas Förbund

- Sveriges Kommuner och Landsting

* Cirkulär 16:40 - Överenskommelse om lön och allmänna

anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Seko – Facket för service

och kommunikation

- Sveriges Kommuner och Landsting

* Cirkulär 16:41 - Överenskommelse om lön och allmänna

anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Svenska Transportarbetare-

förbundet

- Sveriges Kommuner och Landsting

* Cirkulär 16:42 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i

tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna

anställningsvillkor m.m – HÖK T med AkademikerAlliansen

- Sveriges Kommuner och Landsting
Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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 Ks § 156, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 

III Meddelandeärenden 

 

* Cirkulär 16:43 - Överenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet 

- Sveriges Kommuner och Landsting 

 

* Cirkulär 16:44 – Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna 

bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 

- Sveriges Kommuner och Landsting 

 

* Gemensamt möte Länshandikappråd och Länspensionärsråd 13 maj 

2016 

-  Norrbottens läns landsting 

 

* Protokoll 2016-06-16 

-  Partnerskap Inland – Akademi Norr 

 

* Cirkulär 16:39 - Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät 

- Sveriges Kommuner och Landsting 

 

* Beslut – ansökan om projektstöd för utbyggnad av fiberbredband på 

landsbygden i Arvidsjaurs kommun 

- Länsstyrelsen Norrbottens län 
 

* Delgivning - Anmälan om ändring inom ram i 2016 års 

investeringsbudget IT-enheten 

- IT-enheten 

 

* Delgivning – Förklaring – Investeringsbudget 2016 - hjullastare 

- Tekniska kontoret 

 

* Protokoll 2016-06-01 

- Norrbottens e-nämnd 

 

* Delgivning - Beslut, tillsyn av HVB barn och unga Kråkan och Korpen 

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 156, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden 

* Delgivning - Yttrande angående föreslagen förändring av väg 619,01 i

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

- Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman

* Cirkulär 16:47 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-

/kulturskolorna läsåret 2016/2017

- Sveriges Kommuner och Landsting

* Cirkulär 16:48 - Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten).

Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15

- Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 

delgerade ärenden 

Ks § 157 

 

I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 

 

 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 17-23 2016 

  

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunchef Kerstin Olla Grahn 

 Tillsvidareanställning §§ 5-5 2016 

 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 

 Tillsvidareanställning §§ 15-22 2016 
 

 Skolchef Annette Rylén 

 Tillsvidareanställning §§ 27-42 2016 
 

 Kultur- och fritidschef 

 Tillsvidareanställning §§ 1-3 2016 
 

 Teknisk chef Heikki Kairento 

 Tillsvidareanställning §§ 3-4 2016 
 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 

 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas  §§ 2-5 2016 
 

 Planingenjör Britta Lundgren 

 Yttrande till polisen ang upplåtelse av offentlig 

plats  §§ 12-13 2016 
 

 Handläggare bostadsanpassning Johan Åberg 

 Bostadsanpassningsbidrag upp till 2 basbelopp 

enligt bostadsanpassningskungörelsen §§ 2-24 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 

- Tekniska kontoret 

 

Ks § 158 Dnr 00014/2016 101 

 

Biträdande teknisk chef Åsa Andersson informerar om verksamheten vid 

tekniska kontoret. 

 

Tillsammans med hundratalet andra kommuner medverkade Arvidsjaurs 

kommun i Sveriges Kommuner och Landstings årliga undersökning ”Kritik 

på teknik” för att få veta hur kommunens invånare tycker att gator, parker, 

vatten och avlopp sköts samt hur avfallshanteringen i kommunen fungerar. 

I Arvidsjaurs kommun har undersökningen skickats till 500 slumpmässigt 

utvalda kommuninvånare i åldern 18–74 år. Av dessa har 52 % besvarat 

enkäten. Enkäten bestod av totalt 46 standardfrågor. En sammanställning av 

svaren redovisas nedan.  
 

Kommunens innevånare tycker att: 

 Det är lätt att hitta parkeringsplats i Arvidsjaur 

 Det är rent och snyggt på gatorna 

 Vinterväghållningen är bra 

 Vägbelysningen är bra 

 Trafiksäkerheten/sikten i korsningar kan bli bättre 

 Standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar kan vara högre. 

 Parker sköts bra 

 Lekparker kan skötas bättre 

 Det är bra kvalitet på vårt dricksvatten 

 Det finns bra information att tillgå om avfallssortering 

 Avfallshanteringen fungerar bra 

 Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra 

 ÅVC fungerar bra. 
 

Avfall 

Utkastet till kommunens nya avfallsplanen är skickad för granskning till 

Länsstyrelsen. När granskningen är klar ska den behandlas politiskt, 

förhoppningsvis så snart som möjligt. 
 

Avfallsenheten ska delta på hållbarhetsveckan vecka 38. Det är ett bra 

tillfälle för enheten att vara med och berätta om hur man ska sortera sitt 

avfall och varför det är viktigt. 
 

Då det varit problem för flyget att få lös personella resurser för 

slamtömningen ser enheten över möjligheten att anställa en egen 

slambilschaufför.  

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
KsAu 2016-08-30 

Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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 Ks § 158, forts.  

 

Gata 

Gatuenheten har låtit en konsultfirma inventera gatunätet i Arvidsjaurs 

tätort. De har redovisat samtliga skador och även lämnat förslag på åtgärder.  

Inventeringen kommer att ligga till grund för en underhållsplan. Resultatet 

visar bl.a. att 40 % av skadorna är gammal asfalt, 20 % tjälproblematik/ 

bärighet och 40 % bristande underhåll. 
 

VA 

Enheten har börjat arbetet med att skapa en VA-plan. Målet är att den ska 

vara klar maj 2017. Planen kommer att omfatta dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Brandpostnätet håller på att ses över i samråd med 

Räddningstjänsten. Underhållet har varit eftersatt under flera år, 

brandposterna ska också lyftas in i VA-planen. 
 

Provpumpningen för framtida reservvattentäkt på Lärkan ser bra ut. 

Proverna som tagits klarar gränsvärdena. Ytterligare prover ska tas senare i 

höst för att säkerställa att analysresultaten är stabila. 
 

En inventering av abonnemangsregistren har visat att ett 70-tal fastigheter 

inte varit med och betalat VA-avgift trots anslutning till kommunalt vatten 

och avlopp under fler år. Nu pågår ett arbete med att upprätta abonnemang 

och i samband med det har även frågan om hur föreningarna ska behandlas 

diskuterats. Kommunen behöver ta ställning till det och därför kommer ett 

ärende att skickas till kommunstyrelsen.  
 

Fastighet  

Hälsocentralen förvärvas vid årsskiftet. Driften tas över på fredag 16/9. 

Fastighetschefen håller en löpande dialog med övriga förvaltningar som ser 

över sina verksamheter och möjligheter inför kommande omstrukturering.  
 

Många underhålls- och ombyggnadsprojekt har pågått i sommar. Planerade 

investeringsprojekt ser ut att bli klara i tid. 
 

Arbetsgruppen som jobbar med sim- och sporthallen har lämnat ett förslag 

till mål och vision som ska behandlas politiskt. 
 

Park 

Ny lekutrustning är beställd till lekplatserna vid Nyborgstjärn och i 

Marklundsparken.  
 

Planer finns att lägga ut gräsklippning på entreprenad sommaren 2017. 

Alternativet är egen, vilket medför stora investeringar då maskinparken är 

gammal och behöver bytas ut. Även andra företag efterfrågar tjänsten, varför 

det vore bra om en entreprenör kunde erbjuda den i Arvidsjaur. 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

KsAu 2016-08-30 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Nämnder och styrelser 

. Personalledare 

. Revisorer 

 

Ks § 158, forts.  

 

Plan och mark 

Stadsvandringen ”Walk and talk” som kommunen genomförde tillsammans 

med några företagare var mycket lyckad. Det som framkom i varje grupp 

har sammanställts och arbetet att jobba vidare synpunkterna har startat.  
 

Kommunen har ännu inte fått pris på marken på Vittjåkk, men 

förhoppningen är att besked kommer inom kort. 
 

Flera prospekteringar har genomförts i Laver-området i sommar. Ett företag 

har beviljats tillstånd av Länsstyrelsen att öppna en bergtäkt i närområdet, 

inom Arvidsjaurs kommun. 
 

Kommunen har träffat företagsrepresentanter från Cooperstone vid 

Granliden- och Svartliden områdena och de berättade bl.a. om sina fortsatta 

planer för Eva-fyndigheten. 
 

I ett av kommunens LONA-projekt (Lokala naturvårdsatsningen) ska 

Nasaleden inom Arvidsjaurs kommun inventeras. Rekryteringen är gjord 

och inventerare har anställts. Inventeraren har gjort ett bra jobb som nu 

håller på att sammanställas. 

 

Kost 

Varje år mäts kundnöjdheten via en enkät som besvaras av eleverna och 

personalen på respektive skola. Det är en ökning av kundnöjdheten överlag 

sedan föregående år. De yngsta eleverna är mest nöjda med maten. På 

Ringelskolan är det glädjande att se att dubbelt så många är nöjda med 

maten jämfört med förra året. Med anledning av barn- och 

utbildningsnämndens förslag om gratis frukost till alla elever från 6-års till 

nian håller kostenheten på att se över möjligheterna för att kunna genomföra 

det.  

 

MBHN 

Kommunens bygginspektör har fått ett attraktivt jobb i en grannkommun 

och slutar sin anställning hos kommunen den 30 september. Ny 

byggnadsinspektör har rekryterats. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunchefens 

rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Styrelse och nämnder 

. Personalledare 

. Revisorer 

 

Ks § 159 Dnr 00003/2016 101 

 

T.f kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande; 
 

Intern informationsspridning 

Arbetet med att säkra intern informationsspridning har påbörjats. 

Organisationen ska ha kännedom om politiska beslut, styrdokument och 

andra beslut som påverkar tjänsteutövning och personal. 
 

Underlag till beslut 

Parallellt med arbetet att hitta bra informationskanaler ut i verksamheten ses 

nu kvalitén över och vilka underlag som behövs för att politikerna ska kunna 

ta väl underbyggda beslut, så att medborgarnas skattepengar används så 

klokt som möjligt. Arbetet sker tillsammans med verksamheterna. 
 

Koncernledningen 

Antalet deltagare i koncernledningen har minskat. 
 

Organisationsförändringar 

Två större organisationsförändringar inom kommunstyrelsens område ska 

förhandlas med berörda fackförbund. 
 

Samverkansavtal 

Arbetet med att få tillstånd ett samverkansavtal med fackförbundet har 

påbörjats. Målet är att samtliga förbund ska ingå i avtalet. 
 

Ombyggnation receptionen 

Fastighetschefen har under några veckor haft uppdraget att påskynda arbetet 

med ombyggnad i receptionen. Arbetet går framåt. 
 

Servicepunkter i byarna 

Arvidsjaurs kommun har tillsammans med byarna Glommersträsk, 

Abborrträsk och Moskosel drivit ett projekt som handlar om att utveckla så 

kallade servicepunkter. Abborrträsk är redan klara. Nu står Glommersträsk 

och Moskosel på tur, och i veckan levereras dator och skrivare till 

Glommersträsk. Moskosel är på gång. 
 

Övning Vindros 

I november kommer övning Vindros att genomföras i Norrbottens län. 

Syftet med övningen är att stärka länets förmåga till samordning och 

inriktning med utgångspunkt från länets strategier för samverkan och 

kriskommunikation vid samhällsstörningar. Seminariedag inför övningen 

hålls den 29 september 2016. 

_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Bolagsinformation 

 

Ks § 160 Dnr 00003/2016 101 

 

Sara Eklund, VD AKAB informerar om följande; 
 

Arvidsjaurhem AB 

- Inom bolaget pågår för närvarande ett utvecklingsprojekt på den 

administrativa sidan kopplat till IT. 

- Hyresförhandlingarna är inte klara, utan ska avgöras i 

hyresmarknadskommittén. 

- Hyresläget är gott, dock finns några nya vakanser för lokaler. 

- Ekonomisk prognos överensstämmer med budget. 
 

Arvidsjaur Energi AB 

- Bolagets anläggning är tolv år gammal, vilket betyder utbyten av 

komponenter vartefter. Löpande underhållsrevisioner säkerställer 

driftssäkerheten. 

- Ekonomisk prognos beräknas något överträffa budget. 
 

Arvidsjaur Flygplats AB 

- AG Travel AB, som näringslivet har satsat pengar i, har begärt sig i 

konkurs i slutet av augusti 2016. Förhandlingar pågår om det 

marknadsföringsprojekt som beviljats AG Travel AB kan överföras till 

Arvidsjaurs Flygplats AB. 

- Nextjet övertar trafiken och jetplanen kommer att ersättas med 

propellerplan från och med mitten av september. 

- Tjänst som utvecklare och operativt ansvarig har rekryterats och är på 

plats. 

- Panna är under upphandling. 

- Styrelsevakanser ska tillsättas vid kommunfullmäktiges oktober-

sammanträde. 

- Ekonomisk prognos visar på en negativ avvikelse mot budget till 

-1,5 Mkr. 
 

Arvidsjaur Kommunföretag AB 

- Styrelseutbildning är planerad till november. 

- Översyn av ägardirektiv och bolagsordningar , mål samt sponsrings-

policy pågår. 

- Utredning med anledning av en motion gällande Arvidsjaurhems 

dotterföretag är påbörjad. 

 

_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 161 Dnr 00015/2016 101 

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman informerar om följande; 

Företagsdag med Copperstone 
Den 31/8 besökte Copperstone kommunen. Kommunstyrelsens ordförande 
fick inbjudan att vara med. Platser som ingick i besöket var 
Granlidenområdet och Svartlidenområdet. De som bjudits in fick på närmare 
håll se enprovborrning. Copperstonde representerades av ett 20-tal personer 
inkl styrelsen.  

Besök hos regeringskansliet med anledning av krisen inom polisen 
Tjugo kommunalråd i Norrlands inland har protesterat mot den stora 
polisbristen i glesbygden och konsekvenserna som det får för invånarna. 
Inrikesminister Anders Ygeman har bjudit in kommunalråden 3/10 för 
diskussioner. Arvidsjaur kommer att vara representerade. 

Sameparlamentet 
3/10 åker åker en representant för Arvidsjaurs kommun respektiven en 
representant från fullmäktiges presidium till Skellefteå och träffar 
sametingets plenum. Sametinget har inbjudit de kommuner som anmält 
intresse för parlamentets placering för att de ska presentera sin kommun och 
hur de tänkt sig placeringen. 

Rekrytering av kommunchef 
Tiden för annonsering har gått ut och 19 ansökningar har kommit in. 
Grovgallring är gjord och nu väntar sammanställning, referenstagning och 
intervjuer. 

Attraktiv arbetsgivare 
Arbetet utifrån motionen att verka för Arvidsjaurs kommun som en attraktiv 
arbetsgivare är på gång, men utifrån ändrade förutsättningar på 
personalsidan så kommer det att ta lite längre än beräknat. HR-enheten ska 
arbete med en priolista på vad kan göras nu och vad som kan vänta till 
senare. Syftet är bland annat att höja markandsvärdet och sänka 
sjukskrivningstalen. 

Rekrytering av HR-chef 
Rekrytering av HR-chef pågår. 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering 

– Piteå Älv Pride hösten 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. RFSL Pite Älvdal 

. Arvidsjaurs församling 

. Kristina Grubbström 

 

Ks § 162 Dnr 00210/2016 052 

 

RFSL Piteå älvdal har för avsikt att genomföra Pite älv Pride för andra året 

under hösten 2016 med temat utsatthet.  

Besök kommer att ske i Arvidsjaur den 23 oktober, 2016, med föreläsning, 

informationsmaterial och Prideshop. 

 

Turnén avslutas i Piteå 1-4 december med WAD-dag, Prideseminarier, 

Prideparad och Pridefest. 

 

RFSL Piteå älvdal söker om medfinansiering med 30 000 kronor från 

Arvidsjaurs kommun för deltagande i Pite älv Pride. 

 

Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har vid meddelat att 

föreläsningar kommer att bokas via RFSL i samband med Mångfaldsveckan 

(vecka 43, 2016). Kostnaden för detta står Arvidsjaurs församling för. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2016-08-30 att återremittera ärendet för 

komplettering. 

 

Komplettering från RFSL och Arvidsjaurs församling har inlämnats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ansökan om bidrag avslås med hänvisning till kommunens regler om 

föreningsbidrag. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Kompletteringar 

Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering samt 

deltagande i projekt 

”Attraktiva servicebyar i 

Norrbotten” för utveckling 

av samordnade transporter 

och grundläggande service 

på landsbygd 

 

Ks § 163 Dnr 00112/2015 142 

 

Kommunstyrelsen har 2015-05-06 § 125 tagit beslut om att delta i projekt 

för utveckling av samordnade transporter och grundläggande service på 

landsbygd som är gemensamt för länet. I dagsläget är 12 kommuner med. 

När detta beslut togs räknade man med att Tillväxtverket skulle lysa ut 

pengar för pilotprojekt av lokala servicelösningar ganska snart men det blev 

kraftigt försenat. Tillväxtverket har nu öppnat för ansökan om projektmedel 

till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar. Pilotprojekten 

skall syfta till att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra 

livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och 

landsbygder för företag, befolkning och besökare. 

 

Under den period som kommunen väntat på utlysningen har det arbetats 

vidare på innehållet och kommit fram till att huvudfokus ligger på 

servicelösningar av olika slag. Den del som rör transporter är till stor del 

beroende av vilka servicelösningar som kommer att skapas och får därför en 

mindre del i detta projekt, det blir en förstudie.  

 

Länsstyrelsen har arbetat parallellt med en egen ansökan som skall fokusera 

på processerna som behövs för att de nya servicelösningarna skall kunna 

koordineras, finansieras och utvecklas. De skall tillskapa minst en 

halvtidstjänst som har denna arbetsuppgift och som kan bistå både 

kommuner och näringsidkare vid olika frågor som rör service. I begreppet 

service ingår i princip all service man behöver, även vård räknas skall ingå. 

Därför kommer NLL också att vara delaktiga i det stora projektet som 

kommunen nu ska ansöka om. 

 

Tillväxtverket ger 75% stöd till dessa projekt. Medfinansiärer är 

kommunerna 12 st (ej Älvsbyn och Piteå), Landstinget och ev Länsstyrelsen. 

Projektets omfattning är nästan 8,3 Mkr. Vid 12 deltagande kommuner blir 

den totala insatsen för respektive kommun 80.0 tkr för hela projektperioden 

på tre år. Norrbottens läns landsting bidrar med Ca 1,0 Mkr och resten står 

Tillväxtverket för.  

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Kristina Grubbström 

. Länsstyrelsen 

Ks § 163, forts. 

 

Länsstyrelsen kommer att vara projektägare. Huvudprojektledare på 50% 

från någon kommun samt 20% delprojektledare i respektive kommun 

kommer att finansieras av projektet. Detta innebär att Arvidsjaurs kommun 

får 378 900 kr för tre år plus kostnader för resor täckta för den som ska leda 

projektet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Arvidsjaurs kommun går in som deltagare i det utökade projektet 

”Attraktiva servicebyar i Norrbotten” 

2. Medfinansiering tas från avsatta landsbygdspengar, beräknat till totalt 

80 000 kr under tre år. 

3. Landsbygdssamordnaren får i uppdrag att fungera som projektledare 

och får delegation på att fatta beslut inom projektet för att bästa möjliga 

effekt av deltagande i projektet ska uppnås. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Samverkansråd för 

landsbygdsfrågor i 

Arvidsjaurs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Lotta Åman 

. Kristina Grubbström 

. Ekonomi 

. Löner 

. Nämndskansli 

Ks § 164 Dnr 00209/2016 142 

 

Arvidsjaurs kommun har tidigare haft ett samverkansorgan knutet till 

kommunens byar för landsbygdsfrågorna. För ett antal år sedan dog föreningen 

ut och har avvecklats.  
 

När landsbygdssamordnartjänsten tillsattes våren 2015 blev frågan om 

samverkansråd aktuell och var en av diskussionspunkterna på 

landsbygdskonferensen som hölls i november 2015 i Abborrträsk. Alla var 

överens om behovet av samverkan, men inga konkreta förslag kom fram. I 

februari 2016 ordnades ytterligare en träff där frågan togs upp igen men det 

gick inte att komma fram till något förslag. Senare under våren gjorde därför 

landsbygdssamordnaren en enkät för att kunna få en bild av hur majoriteten 

ville att samordningen ska organiseras.  
 

Utifrån enkätsvaren har landsbygdsutvecklaren lämnat förslag till 

sammansättning av samverkansorgan knutet till landsbygdsutveckling. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ett samverkansråd för landsbygdsfrågor i Arvidsjaurs kommun bildas med 
följande sammansättning; 

- Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande 

- En kommunstyrelseledamot från oppositionen 

- Sex landsbygdsrepresentanter, en från varje område enligt upprättad 

karta. 
En av landsbygdsrepresentanterna väljs som vice ordförande 

- Två tjänstemän som kommunchefen utser. 

2. Val av representanter till samverkansrådet sker fortsättningsvis vid varje 
ny mandatperiod. 

3. Två fasta möten per år, vår och höst samt möjlighet till fler möten vid 

behov. Fasta möten läggs in i kommunens planering av övriga 
sammanträden. 

4. Gruppen är rådgivande i de frågor som rör landsbygden. Ledamöterna har 
alltid förslagsrätt om vilka frågor som skall tas upp i rådet. 

5. Landsbygdskonferens ska ordnas vart annat år. Gruppen är beslutande när 

det gäller program och plats för konferensen samt har ansvaret för 

arrangemanget med stöd av landsbygdssamordnaren. 

6. Protokollföring, kallelse till möten och övrigt administrativt sköts av 

kommunen. 

7. Reseersättning utgår till rådets medlemmar som bor utanför 
sammanträdesorten. 

8 Landsbygdssamordnaren ansvarar för rådets budget. 

_____ 
Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Val av politisk representant 

i Samverkansråd för 

landsbygdsfrågor i 

Arvidsjaurs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Pernilla Granberg 

. Leif Andersson 

. Kristina Grubbström 

. Löner 

. Nämndskansli 

Ks § 165 Dnr 00209/2016 142 

 

Ett samverkansråd för för landsbygdsfrågor i Arvidsjaurs kommun har 

bildats. 

 

Kommunstyrelsen har att utse en ledamot från oppositionen till samverkans-

rådet.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Pernilla Granberg (c) utses som ordinarie ledamot. 

2. Leif Andersson (c) utses som ersättare. 

 

_____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utveckling av Arvidsjaurs 

kommuns näringsliv 

genom att utreda och 

möjliggöra markområden 

och fastigheter för 

etableringar av datacenter 

samt medel för inträde i 

Node Pole 

 

Ks § 166 Dnr 00211/2016 141 

 

The Node Pole är en försäljningsorganisation med säte i Luleå. De 

kommuner som ingår är Luleå, Piteå,  Boden och Älvsbyn. Norrbotten 

erbjuder en unik kombination av förnyelsebar energi, kallt klimat, goda 

kommunikationer och högutbildad personal. Målet med samarbetet är att 

The Node Pole ska bli den ledande regionen i Norra Europa för 

datacenteretableringar. 

 

The NodePole finansieras deltagande kommuner, Vattenfall och landstinget 

som tillsammans arbetar med att sälja och marknadsföra Norrbotten i den 

konkurrens som råder för etableringar i datacenterbranschen. 

 

Hittills har nio datacenterhallar etablerats i Norrbotten. Luleå har två 

(Facebook), Boden har fem (fyra KNC Miner, en Hydro 66), och Piteå en 

(Fortlax). Även SICS-ICS forskningsanläggning vid Luleå tekniska 

universitet kopplas till The NodePoles verksamhet. 

 

Kommunens näringslivskontor har i april skapat en arbetsgrupp som varit i 

kontakt med Node Pole för information om möjligheten och vad det skulle 

innebära att bli medlem. Gruppen har skaffat sig ett sammanfattande 

underlag av vad som krävs av Arvidsjaurs kommun att ingå, samt hur 

arbetet fördelas i relation till säljorganisationen Node Pole. Rapport har 

lämnats av näringslivschefen 2016-06-13 till presidiet och 

kommunstyrelsens ordförande, politiska gruppledare samt ett urval av 

berörda tjänstemän. Slutsatsen av mötet var att föra ärendet vidare till 

kommunstyrelsen för ett avsiktsbeslut samt diskussion om avsättande av 

medel för att kartlägga möjligheterna för etablering av datacenters i 

Arvidsjaurs kommun. Avsikten för deltagande är ett steg i att Arvidsjaurs 

kommun skall växa (Kommunfullmäktiges vision ”Arvidsjaur växer för en 

hållbar framtid”) och inte minska i medborgarantal och fortsatt tillväxt. 

Visionen kräver riktade satsningar för att skapa arbetstillfällen i kommunen. 

Att proaktivt satsa på åtgärder för att utveckla näringslivet ligger därmed 

helt i linje för att nå kommunfullmäktiges vision. 

 

För en att satsningen ska bli långsiktig bör den lokala basfinansieringen vara 

oberoende av projekt. Ägarbilden och avgifter för deltagande kan variera 

och är ej fastställda för åren 2017 och framåt. 

 

Arvidsjaur har utmärkta förutsättningar att etablera serverhallar i 

kommunen. Det finns gott om lämpliga platser samt tillgång till grön el. 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Stina Johansson  

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Stina Johansson 

Ks § 166, forts. 

 

För en långsiktigt hållbar organisation bör den lokala basfinansieringen vara 

oberoende av projekt. Ägarbilden och avgifter kan variera och är ej 

fastställda för åren 2017 och framåt. 

 

Näringslivschef Stina Johansson föreslår i tjänsteskrivelse 2016-08-22 att 

kommunstyrelsens avger en avsiktsförklaring att vår kommun ska satsa på 

att etablera datacenterhallar samt avsätta en budgetram för den 

näringslivssatsning som därtill behövs.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Begäran om avsiktsförklaring avslås med hänvisning till att kommunens 

fokus för närvarande i första hand ligger på besöksnäringen och 

fordonstest. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Stina Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Finansiering av nationell 

stödfunktion på Sveriges 

Kommuner och 

Landsting (SKL) till 

stöd för utveckling av en 

mer kunskapsbaserad 

och jämlik socialtjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. SKL 

. Socialnämnden 

Ks § 167 Dnr 00196/2016 106 
 

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå 

som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad oeh jämlik 

socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bl.a, stödet tillutvecklingen av de 

regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, 

utveeklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och 

sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för 

kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt utveeklingsstöd 

på nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras 

efter 2016. 
 

Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala 

arhetet för utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden 

underlättar bl.a. utveckling av kunskap och spridning och implementering av 

nationella kunskapsstöd. Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att 

lokala behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna. 
 

SKL och dess medlemmar behöver tillsammans ta fram en långsiktig plan för 

stöd till utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst som 

är oberoende av statens prioriteringar. En långsiktig plan skulle innebära att 

kommunerna gemensamt identitierar och långsiktigt säkerställer inriktning 

och finansiering för de verksamheter och funktioner man vill samordna och 

samverka kring nationelt med stöd av SKL. 
 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat 

Sveriges kommuner att 
 

tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 
 

att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting 

framtida finansiering av en nationell stödfunktion 
 

Behovet av finansiering uppstår under 2017 då nuvarande statliga 

finansiering upphör under innevarande år. För Arvidsjaurs kommun uppgår 

kostnaden till 2 300 kronor. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Pengar beviljas med 2 300 kronor enligt kostnadsfördelning. 

2. Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom förslaget om finansiell 

samordning samt att en vidare utredning av framtida finansiering 

genomförs. 

3. Det är Arvidsjaurs kommuns åsikt att framtida finansiering ska innefattas 

i medlemsavgiften till SKL. 
________ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

SKL’s utredning och rekommendation 

Utdragsbestyrkande 
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Budget år 2017 för 

Partnerskap Inland - 

Akademi Norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Akademi Norr 

Ks § 168 Dnr 00224/2016 106 

 

I förbundsordningen § 12 står följande om ”Budget och ekonomisk 

styrning”: 
 

”Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas. 
 

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 

skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
 

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 

den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober 

månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 

stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs 

är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på 

bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet”. 

 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 

möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten. 

 

Förslag till budget för 2017 är oförändrad, vilket för Arvidsjaurs del är 

80 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Budget för 2017 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.  

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.  

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och förslag till budget 2017 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om förlängd 

handläggningstid 

Motion 

- Utveckling av 

Fastighetsföretaget i 

Arvidsjaur AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 169 Dnr 00186/2015 009 

 

Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) har lämnat in följande motion 

för att undersöka möjligheten att Arvidsjaur Energi AB och Arvidsjaur 

Flygplats AB förvärvar en tredjedel var av Fastighetsbolaget utav 

Arvidsjaurhem AB. Syftet är att bolagen lagligt ska kunna dela på ex. 

personella nyckelkompetenser. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 135 att bevilja kommunchef 

Kerstin Olla Grahn förlängd handläggningstid till och med 2016-10-17. 

 

Sara Eklund, VD AKAB har i slutet av augusti övertagit handläggningen. 

För att kunna göra en fullödig utredning önskar hon ytterligare 

handläggningstid, fram till kommunfullmäktiges första sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Begäran om förlängd handläggningstid godkänns. 

2. Ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges första sammanträde 

2017. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Eklund 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Ändring i 

investeringsbudget 2017 

-Upprustning av 

skolgården på 

Fridhemsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 170 Dnr 00115/2016 041 

 

I investeringsbudgeten för 2017 finns 450 000 kr avsatta för att utveckla 

aktivitetsplanen vid Fridhemsskolan. Sedan investeringsäskandena 

skickades in har det kommit till tekniska kontorets kännedom att det finns 

medel att söka från Boverket för upprustning av skolgårdar. Detta skulle 

kunna göra det möjligt att växla upp pengarna med hjälp av ett bidrag för att 

kunna göra en större förändring av utemiljön. En ansökan om medel 

skickades därför in till Boverket 2016-06-30. 

 

Om pengarna beviljas önskar tekniska kontoret att investeringsbudgeten för 

objektet utökas till 900 000 kr trots att den reella kostnaden för kommunen 

blir 450 000 då resterade kostnad i så fall utgörs av bidraget från Boverket.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Under förutsättning att Bolagsverket beviljar sökt bidrag med 450 000 

kronor, utökas 2017 års investeringsbudget för objektet ”Utveckling av 

aktivitetsplan vid Fridhemsskolan” till 900 000 kr. 

2. Investeringsbudgeten uppdateras med åtgärden. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2016-09-13 250 
 

 
 

 

Omfördelning av 

investeringar mellan år 

2016 och 2017 
 

- ”Ventilationsaggregat i 

Moskosels och 

Glommersträsks 

reningsverk” samt 

”Ventilation i Arvidsjaurs 

reningsverk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 171 Dnr 00115/2016 041 

 
Upphandling är gjord för investeringarna ”Ventilationsaggregat i Moskosels och 

Glommersträsks reningsverk” (2016) samt ”Ventilation i Arvidsjaurs 

reningsverk” (2017). 

 

Anbuden har kommit in och vinnande bud är högre än budgeterat. Tilldelning är 

inte gjord eftersom ekonomiska resurser saknas i budget. 

 

I 2016 års investeringsbudget har avsatts 300 tkr till ventilationsaggregat i 

Moskosels och Glommersträsks reningsverk samt i investeringsbudget 2017 

250 tkr till ventilation i Arvidsjaurs reningsverk.  

 

Vissa projekt i 2016 års investeringsbudget har kostat mindre än budgeterat. 

Därför föreslås följande omfördelning: 
 

- Projekt ”Omgrävning VA Järnvägsgatan” 300 tkr (2016) 

- Projekt ”Mät- och rengöringsbrunn Ajaur VA-verk” 250 tkr (2016) 
 

omfördelas till 
 

- Projekt ”Ventilationsaggregat i Glommersträsk (2016) 

  och Moskosels reningsverk” och 

- Projekt ”Ventilationsaggregat Arvidsjaurs (2017) 

  reningsverk” 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Omfördelning i investeringbudget 2016 och 2017 görs enligt följande: 
 

- Projekt ”Omgrävning VA Järnvägsgatan” 300 tkr (2016) 

- Projekt ”Mät- och rengöringsbrunn Ajaur VA-verk” 250 tkr (2016) 
 

omfördelas till 
 

- Projekt ”Ventilationsaggregat i Glommersträsk (2016) 
  och Moskosels reningsverk  

- Projekt ”Ventilationsaggregat Arvidsjaurs (2017) 

  reningsverk” 

2. Investeringsbudgeten uppdateras med åtgärden. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Erika Harr 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2016-09-13 251 
 

 
 

 

Inköpspolicy för 

Arvidsjaurs kommun 

- Komplettering med 

”Regler för utbetalning av 

personliga utlägg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 172 Dnr 00227/2016 003 

 

Hantering av personliga utlägg medför omfattande administration och 

försvårar uppföljningen av kommunens totala inköp. Därtill kommer att 

vissa inköp strider mot lagar, styrdokument och riktlinjer. 

 

Med anledning härav har regler för utbetalning av personliga utlägg 

utformats och föreslås som en bilaga till kommunens inköpspolicy. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Regler för personliga utläggs läggs som bilaga till Inköpspolicyn.  

3. Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 § 140 upphör att gälla. 

 
_____ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2016-08-30 

Förslag till regler för personliga utlägg 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2016-09-13 252 
 

 
 

 

Ansvarsfrihet för 

Norrbottens Läns 

Kollektivtrafikmyndighet 

för år 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 173 Dnr 00204/2016 106 

 

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional 

kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län (RKM) bildades som svarar 

för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form av ett 

kommunalförbund med landstinget och länets samtliga kommuner. 

 

Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet 

och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som 

beslutar om ansvarsfrihet. 

 

Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till 

medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. Varje medlems 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 

 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har för år 

2015 lämnat in årsredovisning för RKM som underlag inför beslut om 

ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 

beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskaper och förvaltning. 

 

_____ 

 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar och årsstämmoprotokoll 

Revisionsberättelser 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2016-09-13 253 
 

 
 

 

Remiss 

- Regional indelning – tre 

nya län 

(SOU 2016:48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

 

Ks § 174 Dnr 00223/2016 109 

 

Finansdepartementet har överlämnat remiss till delbetänkandet ”Regional 

indelning – tre nya län” SOU 2016:498. 

 

Norrbottens kommuner har utarbetat ett förslag till yttrande som grund för 

kommunernas egna yttranden. Lotta Åman informerade om att Norrbottens 

kommuner, i egenskap av intresseförening för norrbottenskommunerna, inte 

är remissinstans. 

 

Regionsfrågan är viktig och kommer att påverka kommunmedborgarna. 

Kommunstyrelsens ledamöter diskuterade olika handlingsvägar med 

anledning av remissen. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Ett extra kommunstyrelsesammanträde genomförs med efterföljande 

kommunfullmäktige då frågan är av den art att fullmäktige bör ta beslut. 
 

Med hänsyn till tidsfaktorn föreslås att kommunstyrelsen hålls den 27 

september (kväll) och att kommunfullmäktige genomförs den 5 oktober 

(kväll). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ett extra kommunstyrelsesammanträde sätts in i direkt anslutning till 

kommunstyrelsens arbetstustkotts möte 27 september, för behandling 

av ärendet. 

2. Ledamoten Björn Lundberg får i uppdrag att kontakta 

kommunfullmäktiges ordförande. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar och årsstämmoprotokoll 

Revisionsberättelser 

Utdragsbestyrkande 

  



 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 

Sammanträde: 2016-09-13 

 
 

Ordinarie ledamöter: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lotta Åman 1          

 2 Johan Lundgren -          

 3 Lena Karlsson 1          

 4 Marcus Lundberg 1          

 5 Ylva Stråhle Andersson 1          

 6 Britt-Inger Hedman -          

 7 Margoth Holmqvist 1          

 8 Bjarne Hald 1          

 9 Martin Nilsson -          

 10 Leif Andersson 1          

 11 Kristina Bäckström 1          

 

 

Ersättare: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Björn Lundberg 1          

 2 Johnny Bäckström           

 3 Linda Lundberg Stenvall           

 4 Mats Åhman           

 5 Lina Karlsson           

 6 Åsa Ögren           

 7 Leif Enberg 1          

 8 Pernilla Granberg 1          

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 11          
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