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Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.00-16.15 
 
Beslutande Lotta Åman (s), ordförande 

Lena Karlsson (s) 
Marcus Lundberg (s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Britt-Inger Hedman (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Bjarne Hald (c) 
Leif Andersson (c) 
Kristina Bäckström (c) 
Björn Lundberg (s), tjg ers 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande Ulf Starefeldt, t.f kommunchef  

Liselott Sandström, nämndsekreterare 
 

 
 
 
 
 
Utses att justera Leif Andersson 
 
Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-09-28 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 175-175 
 
 
  ___________________________  
 Ordförande Lotta Åman  
 
   
 Justerande Leif Andersson 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-09-27 
 
Datum då anslaget 2016-09-28 Datum då anslaget 2016-10-20 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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 ./. Bilaga 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Ks § 175 Dnr 00223/2016 109 
 
Finansdepartementet har överlämnat remiss till delbetänkandet ”Regional 
indelning – tre nya län” SOU 2016:498. Arvidsjaurs kommun är inte 
remissinstans, men har getts möjlighet att yttra sig. 
 

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

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

Förslag under sammanträdet 
 

Lotta Åman (s) 
Bifall till socialdemokraternas förslag till remissyttrande. 
 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till centerpartiets förslag till remissyttrande. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på lagda förslag, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lotta Åmans förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

_____ 
 
 
Reservation 
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Leif Andersson (c) och Kristina Bäckström (c) reserverar sig till förmån för 
Bjarne Halds förslag. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2016-09-13 § 174 
Remiss 

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

  



 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018 
 
Sammanträde: 2016-09-27 
 
 
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 1          

 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           

 8 Pernilla Granberg           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Lennart Wigenstam           

 11 Johan Althén           
 

SUMMA 10          
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