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Sammanfattning och analys av årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens samlade årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse för 2016 
med 37 634 tkr. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska 
överskottet handlar till största delen om att intäkterna, främst i form av statsbidrag, har blivit 
större än beräknat samt att vissa planerade aktiviteter senarelagts. Sammantaget bedöms frågan 
om god ekonomisk hushållning vara väl förankrad i verksamheterna. Stödprocesserna inom 
ekonomi- och personalområdet har förbättrats under året bl. a i syfte att underlätta uppföljningen 
och intern kontroll av verksamheterna. Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer 
att det varit svårt att i förväg kunna förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för 
flyktingmottagandet. Detta har i sin tur medfört svårigheter att planera viss verksamhet då 
resurstillgången varit osäker. Delar av de statsbidrag som kommunen erhållit är av 
engångskaraktär och därför inte något vi kan räkna med för kommande år.  
 
Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. Det har detta krävt stora arbetsinsatser av 
såväl flyktingmottagande enheter som av överförmyndaren. Frågan om flyktingmottagande har 
varit ett prioriterat område under 2016, såväl politiskt som verksamhetsmässigt. Ett annat 
område som prioriterats under året är upphandling. Även om det fortfarande finns mer att göra 
innan vi har en effektiv upphandlingsprocess så har medvetenheten om vikten av korrekta 
upphandlingar ökat. Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om 
bredbandsutbyggnad och frågan om förvaltning av kommunens stadsnät. Kommunens roll i 
arbetet med näringslivsfrågor har varit ett viktigt inslag under 2016.  
 
Investering har under året skett i Länsmansgärdan där många verksamheter kan inrymmas. 
Flyttning sker från och med 2017.  Kommunstyrelsens positiva ekonomiska resultat för 2016 ska 
ses som ett resultat för det enskilda året och inte som ett löfte om att kommande år kan ge samma 
resultat. Snarare är utveckling av skatteunderlag och generella bidrag i stor utsträckning mindre 
än de behov som verksamheterna hittills har beräknat. 
 
Räddningstjänsten har inköpt en ny ledningsbil under året. Den är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även 
utrustad med släckutrustning som en offensiv enhet vilket innebär att en inledande offensiv 
insats med ledningsbilen kan göras. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till 
nittio sekunder. Räddningstjänsten har också övergått till en annan metodik i utbildningen som 
innebär att bättre inlärnings- och utbildningseffekt erhålls samt en viss utökning av timmar för 
personalen  
En ny utalarmeringsanläggning har inköpts till Glommersträsk.  
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna 
till Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Nya skyddskläder, en 
lättare och kraftigare klipputrustning, dubbdäck mm har inköpts och därmed har också kvaliteten 
på räddningstjänstens utrustning förbättrats.  
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
  
Lotta Åman  Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef  
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Årsbudget Redovisat 

Avvikelse 
mot 

 2016 2016 budget 
 

  
 

KOMMUNSTYRELSEN  
Kostnader 12 267 12 467  
Intäkter 0 -11  
NETTO 12 267 12 456   -189 
 

  
 

TEKNISKA  
Kostnader 34 709 34 360  
Intäkter -11 317 -12 490  
NETTO 23 392 21 870 1 522 
 

  
 

FASTIGHETER  
Kostnader 23 450 22 515  
Intäkter -34 680 -35 479  
NETTO -11 230 -12 964 1 734 
 

  
 

AFFÄRSVERKSAMHET  
Kostnader 34 268 33 164  
Intäkter -36 157 -38 504  
NETTO -1 899 -5 340 3 441 
 

  
 

STÖDFUNKTIONEN  
Kostnader 31 509 29 565  
Intäkter -7 795 -10 304  
NETTO 23 714 19 261 4 453 
 

  
 

Näringsliv   
Kostnader 5 092 4 588  
Intäkter -2 195 -1 680  
NETTO 2 897 2908 -11 
    
Arb marknad och 
Integration   

 

Kostnader 29 145 34 467  
Intäkter -33 347 -67 462  
NETTO 4 202 -32 995 28 793 
 

  
 

KULTUR  
Kostnader 12 873 15 279  
Intäkter -1 659 -3 846  
NETTO 11 214 11 433 -219 
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FRITID     
Kostnader 8 416 8 338  
Intäkter -959 -1 271  
NETTO 7 457 7 067 390 
    
Räddningstjänst fr o m 1 
juli-16 

   

Kostnader 3 257 5 171  
Intäkter -375 -18  
NETTO 2882 5 153 -2 271 
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 

66 483 28 849 37 634 
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Kommunstyrelsen 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  1 619 1 625 100 1 405 

Verksamhet  7 875 8 069 102 8 040 

Internhyror  2 773 2 773 100 2 773 

       

Summa kostnader  12 267 12 467 102 12 218 

       

Intäkter  0 -11 0 -529 

       

Netto  12 267 12 456 102 11 689 
Budgetavvikelse                  -189 
 
Verksamhetens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 
 
Händelser av betydelse 
Vissa verksamheter har fr o m 2016 överförts till samhällsbyggnadskontoret då hanteringen sker 
där. 
Fr o m 1 juli har personal- och arbetsutskottet slagits ihop med ekonomiutskottet för att därefter 
heta kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ekonomi 
Verksamhet 00600 Effekter av mera resande för utbildningar och konferenser 62 tkr samt 
projektstöd beslutat i dec 2015 som ej beaktats i budget.  
Verksamhet 19300 Stöd till Arvidsjaurs Flygplats AB hade i budget tagit hänsyn till då uthyrda 
ytor där, vilket inte blev fallet för 2016. 
Övriga verksamheter har inte förbrukat sin budget 2016. 
 
Framtid 
Framtiden innebär att vara restriktiv med alla kostnader. 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

6 
 

 

   

 

  Årsbudget Redovisning Förbrukning Redovisning 

     i %  
  2016 2016 2016 2015 
Verksamhet     
00600 Kommunstyrelsen 5 047 5 233 104 5 228 
02300 Föreningsbidrag 300 157 52 0 
03500 Allmänna utredningar 75 0 0 0 
03600 Strukturåtgärder 517 492 95 420 
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 150 107 72 119 
19100 Näringslivsstöd 78 78 100 78 
19300 Stöd till koncernen 5 000 5 350 107 5 161 
21100 Allmän markreserv 0 0 0 -74 
28400 Bostadsanpassning 1 100 1 034 94 1 050 
89100 Krisberedskap 0 0 0 -293 

  12 267 12 456 102 11 689 
      
Fetstilskoder har överförts till Samhällsbyggnadskontoret 
respektive Räddningstjänst   
Fetstilsmarkerade verksamheter finns i egen redovisning.   
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Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen  
 

Perspektiv Medborgare/Kund 

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Kommunstyrelsens mål Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s 

medborgarundersökning 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i riket Snitt i riket Över snitt i riket 
Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör referensvärde för 

kommande år. 
Uppföljning per 31 dec SCBs Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex stigit 65 

för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i riket för 2016 är 60. 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Kommunstyrelsens mål Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år 

2019 i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än 
100 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Ranking plats 251 eller 
högre 

Ranking plats 
201-250 plats 

Ranking plats 
200 eller lägre 

Jämförelsevärde Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års undersökning. 
Uppföljning per 31 dec Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2015 och på plats 285 för 

2016. 
 

Perspektiv Ekonomi 

KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som 

ger positiv ekonomisk effekt 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0-100 tkr 101-249 tkr 250 tkr < 
Jämförelsevärde Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.  
Uppföljning per 31 dec Utbildning i januari i kansliets regi där Arjeplogs och Sorsele 

kommuner bjöds  in. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska 

genomsnittlig totalindex vara högre än riket 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i riket Snitt i riket Översnitt i riket 
Jämförelsevärde Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns. Hösten 

2015 genomförs en undersökning som kommer att utgöra 
referensvärde inför 2016 års mätning. 

Uppföljning per 31 dec  Enkäten är genomförd men på grund av för låg svarsfrekvens 
kommer inga resultat att redovisas för 2016.  
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Bostadsanpassning  
 
Verksamheten 284 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  258 241 93 106 

Verksamhet  843 793 94 946 

Summa kostnader  1 100 1 034 94 1 053 

Intäkter  0 0 0 -3 

Netto  1 100 1 034 94 1 050 
 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2016 
62st, till en kostnad av 991 332 kr. 
 
Bokförd kostnad för 2016 
Den bokförda kostnaden för 2016 är 1 033 830 kr. 
 
Redogörelse för år 2016 
Under år 2016 inkom 62st ansökningar varav 61 med helt bifall och en med delvis avslag. Två 
av bidragen var återställningsbidrag. De vanligaste åtgärderna under årets har varit trösklar, 
handtag och spistimers. 
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2016 på belopp av olika storlek. 

Mindre än 1 000 kr 0 st 20 000 - 49 999 kr 5 st 
1 000 - 4 999 kr 36 st 50 000 - 99 999 kr 2 st 
5 000 - 19 999 kr 16 st 100 000 kr eller mer 3 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bidrag under år 2016 baserat på bidragsmottagarens ålder 

Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal bidrag: 17 st Antal bidrag: 29 st Antal bidrag: 16 st 

 
Händelser av betydelse  
Det blev en större anpassning under 2016 som gjorde att budgeten drog i väg. För denna enskilda 
anpassning beviljades 260000kr i bidrag. 
 
Framtiden 
Enligt Boverket går utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och 
längre tid än tidigare. Detta sparar samhället stora pengar på, då vårdplatser och andra boenden 
är dyra. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den 
funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, få ökad självständighet, kunna använda 
sina hjälpmedel och få en bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. Denna målsättning 
gör det dock svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaderna blir helt beroende 
på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
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Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hem rehabilitering  
- möjlighet till hemsjukvård   
- barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma 
- ökad självständighet och minskat hjälpbehov  

 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Intern kontroll 
Under året har de flesta fakturor granskats, det har i stort sett bra ut. Inga direkta felaktigheter 
har upptäckts. 
 
2016 års ärende hantering följer lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
Statistik/nyckeltal

 
Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år 2016. 
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Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 2001 och framåt. 

 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 2001 och 
framåt. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare 
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Tekniska totalt exkl. Fastigheter, VA, Renhållning 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  13 524 13 208 98 11 936 

Verksamhet  20 292 20 259 100 19 325 

Internhyror  893 893 100 850 

       

Summa kostnader  34 709 34 360 99 32 112 

       

Intäkter  -11 317 -12 446 110 -11 523 

       

Netto  23 392 21 913 94 20 588 
 
Verksamhet 
Vi levererar dagligen mat till skolor och åldringsvård. Vi har under året mätt svinnet och 
påbörjat ett projekt för att minska detta svinn. Vi fick mindre goda betyg på maten på skolorna 
2015 och har under 2016 arbetat med detta. Under mätningen hösten 2016 blev betyget på 
skolmaten betydligt bättre än 2015. 
Vi arbetar kontinuerligt med olika detaljplaner. 
Vi har arbetat med många av rekommendationerna i Översikts- och Tillväxtplanen ÖTP. Bland 
annat Information och service till medborgare och företag, Besiktningar utemiljö, Förädling av 
Storgatan, Avfallsplan och VA-planer, Vittjåkksprojektet, Vattenförvaltningsplanen, Fler 
cirkulationsplatser, Väg för farligt gods samt Vandringsleder. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under året påbörjat detaljplaneringen av Vittjåkk efter att Länsstyrelsen avlägsnat 
reservatstatus för delar av berget som vi avser låta exploatera. Vi har under året påbörjat arbetet 
med att upprätta detaljplaner i egen regi efter att ha köpt in nödvändig programvara. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev väldigt bra, Tekniska går cirka 1,5 milj kr bättre än budget. 
Ledning får 0,3 milj kr över, Kollektivtrafiken går 0,6 milj kr bättre än budget på grund av 
återbetalningar från Länstrafiken. Kosten gör ett mindre överskott emedan Gata får drygt en halv 
miljon kr över på grund av en reavinst vid försäljning av en gammal traktor. Gatas egentliga 
verksamhet går enligt budget. 
 
Personal 
All personal har deltagit i kompetenshöjningsaktiviteter av olika slag. Personalomsättningen är 
relativt låg. All personal har deltagit i en anonym enkät, enhetsvis, med avseende på den 
psykosociala arbetsmiljön. Enkäterna visar att personalen till allra övervägande delen trivs och 
mår bra med sina arbeten, kollegor och chefer. Sjuktalen var 6,6 %. Kosten har sjuktal på 8,2 % 
medan övriga enheters sjuktal är 1,5 %. 
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Framtiden 
Vi har påbörjat arbetet med att försöka effektivisera vår transportverksamhet med avseende på 
bland annat kollektivtrafik, skolskjutsar och mattransporter. Dessa verksamheter kostar ganska 
mycket pengar. Vi har även startat en kostutredning som ska utreda konsekvenserna av 
entreprenadiserad verksamhet kontra varianter av nuvarande egen verksamhet. 
Vi kommer även att fortsätta arbetet med att förnya det ålderstigna detaljplanebeståndet i 
Arvidsjaurs samhälle. 
Vi kan eventuellt stötta våra grannkommuner med GIS- och Planarbete. 
Vi kommer fortsatt vara GIS-konsult åt Arvidsjaurs Energi AB. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Vi mäter den psykosociala arbetsmiljön på alla enheter årligen och det blir i allmänhet goda 
betyg på arbetstillfredsställelse och andra viktiga parametrar för trivseln i den dagliga gärningen. 
Vid vår internkontroll kontrollerar vi avtalstrohet och att fakturorna är i enlighet med avtalade 
priser och villkor. Vidare kontrollerar vi att de anställda får tillräckligt med 
kompetensutveckling. Alla anställda måste genomgå årlig kompetensutveckling för att inta 
stagnera i sin yrkesutövning. 
Skolmaten fick mindre gott betyg vid en mätning 2015. Under 2016 har vi arbetat med detta och 
vid mätning hösten 2016 var betyget betydligt bättre. 
 
 
Heikki Kairento 
Samhällsbyggnadschef 
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Fastighet 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  9240 8961 97 8544 

Verksamhet  14210 13554 95 12316 

Summa kostnader 23450 22515 96 20860 

Intäkter  -2703 -3502 130 -2585 

Internhyror -31977 -31977 100 -31566 

Summa intäkter  -34680 -35479 102 -34151 

Netto  -11231 -12964 115 -13291 
 
Verksamheten 
Fler investerings- och underhållsprojekt har utförts under året än tidigare år. 
Underhållsprojekten har bland annat bestått av utvändiga ommålningar av Ishallen, Sporthall och 
Brandstation i Glommersträsk, Nyborgs förskola samt toppning av Tallbackaskolans skolgård. 
Det har också varit en del ombyggnadsprojekt initierade av verksamheterna. T.ex. ombyggnad 
klassrum och grupprum på Sandbackaskolan, nytt personalrum på Nyborgs förskola, nytt kontor 
på Medborgarhuset, utbyte spånsug på Fridhemsskolan och nybyggnad av skolmoduler på 
Ringelskolan. 
Förberedelser inför förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 har gjorts och omställningsarbete 
och lokalförändringar har utretts åt socialnämnden. 
Därutöver har också flera investeringsprojekt utförts. 
Komplettering och utökning av brandlarm på Ringelskolan. Utvändig renovering av Parkskolan, 
Renovering av Harens förskola. Nya entrépartier och elektroniska lås på Fridhemsskolan. 
Energieffektiviseringar såsom utbyte av invändig belysning till LED på Fridhemsskolan, 
anpassning av värmesystem, utbyte termostater och ventiler på Fridhemskolan samt ny 
ventilation och belysning på Haren. Nya dörrar samt nya lås och ombyggnad av reception på 
Kommunhuset har utförts som en del i projektet kommunal ledningsplats. 
 
Händelser av betydelse  
Övertagande av fastighetsdrift och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 från Landstinget från 16/9. 
 
Ekonomi 
Intäkter är mer än budgeterat på grund av externa hyror som tillhör år 2015 (ca 320 tkr) och 
intäkter för drift-  och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 (ca 440 tkr) 
Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av mindre vikariekostnader på städ. 
Verksamhetskostnaderna är lägre på grund av att det även i år varit ett lite varmare år än normalt 
vilket har lett till lägre energikostnader på ca 250 tkr samt 400 tkr i planerat underhåll som inte 
hunnit utföras i år. 
 
Personal  
Personalen har utökats med en fastighetsskötare från 16/9. 
Fastighetsenheten har nu 21,2 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en byggingenjör, 
en städchef, 3,6 fastighetsskötare och 14,6 städpersonal. 
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Sjukfrånvaro för städ var 15% varav 13 % är långtidssjukskrivningar. För övrig personal är 
sjukfrånvaron 0,14%. 
Kompetensutveckling: Administrativa personalen har haft 5,5 dagar utbildning i snitt, 
fastighetsskötarna 5 dagar och lokalvårdarna 3 dagar. 
 
Framtiden 
Införande av ett fastighetssystem för bl.a. felanmälan, ärendehantering, tillsyn och skötsel. 
Nyckeltal för verksamheten ska tas fram 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Energianvändningen i kommunalägda lokaler har ligger på samma nivå som förra året. Dock var 
det året ännu varmare än året 2016. Energiförbrukningen har minskat med 11% jämfört med 
2009. 
Internkontroll för att kontrollera att avtal följs och att rätt priser fakturerats har utförts genom 
stickprovskontroll av inkomna fakturor. Ett fåtal felaktigheter har upptäckts och rättats. 
 
Den årliga arbetsmiljöundersökningen bland medarbetarna har utförts och kommunicerats. 
Den årliga brukarenkäten till verksamhetsansvariga har utförts. Enkätsvaren gav ett sammantaget 
betyget 3,7 på en 5-gradig skala.  
 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har arbetet påbörjats för att hitta formerna för en 
eventuell ny sim-och sporthall. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Vatten och avlopp 
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand 
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st 
minireningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 
km ledning.  
 
Verksamheten  
Året har varit gynnsamt med avseende på vattenfrysningar. Vi har haft enstaka vattenläckor och 
det har visat sig att när vi ska stänga av vattenledningen så har vi ibland problem med de ventiler 
som behövs stängas. En del vattenläckor har då i sin tur resulterat i även ett ventilbyte. Vi har i år 
börjat att områdesvis se över både brandposter och ventiler. 
 
Under vinterhalvåret har vi med egen personal bemannat den slambilen som vi köpt tillsammans 
med avfall. Vi har tömt våra verk, spolat ledningar och utfört en del extratömningar av enskilda 
brunnar. Från maj till december har bilen varit bemannad med personal som vi hyr in från flyget. 
 
Vi har åtgärdat två mindre reningsanläggningar. En i Hedberg där brunnen bytts ut samt att vi 
har försett den med en efterföljande rening och den andra är i Svedjan där vi bytt ut brunnen. 
 
Provpumpning av det gamla vattenverket Lärkan är genomförd. Det har visat sig att vi har bra 
kapacitet och godkända vattenprover. Verket kommer att renoveras och användas som 
reservvatten. Vi tittar även på att förstärka Arvidsjaurs vattenverk kapacitetsmässigt med ett till 
borrhåll. När dessa åtgärder är klara kommer vi att göra upprätta ett vattenskyddsområde för 
Arvidsjaur tätort. Arbetet med att ta fram ett nytt vattenskyddsområde i Abborrträsk är startat. 
 
Vi har dock fortsatt mycket avloppsstopp. 
 
Vi har i år investerat i en ny avvattningsutrusning på reningsverket i Arvidsjaur. Utrustningen 
funkar idag inte den ska. Det är en del inkörningsproblem. En pumpstation är ombyggd i 
Glommersträsk, utbytet av ledningar i Hedberg är klart, ventilationen är bytt i reningsverken i 
Moskosel och Glommersträsk. Ventilationen och avvattningsutrustningen kommer att ge oss 
mindre energiförbrukning. 
 
Arbetet med att upprätta en VA-plan är igång. En VA-plan är ett dokument som beskriver hur 
vattenförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet. 
VA-planen fastställs av kommunfullmäktige. Enligt tidplanen ska VA-planen vara framtagen till 
politisk beredning i första kvartalet 2018. 
 
Händelser av betydelse  
Vi har upphandlat nya VA-konsulter. Upphandlingen blev överklagad och det drog ut på tiden. 
Avtal kunde först tecknas i den senare delen av sommaren vilket inneburit att vi inte kunnat 
starta upp vissa projekt och utredningar. 
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Det har märkts stor skillnad på vårt arbete sen enheten utökades med en arbetsledare. Vi har 
blivit mer resurseffektiva. Vi ligger fortfarande efter med underhåll och planering men det är ett 
steg i rätt riktning. 
 
I april skickades brev till ca 70 fastighetsägare som har vatten och avlopp framdraget till sin 
fastighet men som inte betalar något abonnemang. De flesta har erlagts med ett abonnemang 
medan en del ligger under utredning. Alla fastigheter som har vatten och avlopp framdraget till 
tomten ska betala VA-avgifter oberoende om vattnet används eller ej. Enda sättet att undkomma 
avgift är om fastigheten är obebyggd. 
 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror främst på att taxan har höjts med 
3 % utöver KPI i år. Bidragande är även de abonnenter som blivit ålagda med ett abonnemang i 
år. Det har resulterat men en intäkt på ca 350 tkr. 
 
Årets kostnader är totalt högre än förra året. Avskrivningarna är i paritet med föregående år 
medan varor och tjänsteköp ökat. 
 
Internkontroll 
Under det gångna året har vi löpande granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer 
med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått 
göras. 
 
Personal  
Inom VA-verksamheten finns en arbetsledare och fyra heltidsanställda VA-maskinister samt en 
deltid som vi köper av fastighet som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I 
Moskosel, Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en 
dag i veckan en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig 
lösning. Moskosel behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre.  
 
Sjuktal 0,49% 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Inget av de vattenprover som tagits på kommunens producerade vatten har visat på otjänligt 
vatten. 
 
Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader 
är inte medräknade i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de 
ofördelade kostnaderna inräknade. De ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan 
Arvidsjaur och byarna och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar. 
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Kostnad exkl kapitalkostnad  
Arvidsjaur tätort 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  1 857 tkr 1 574 tkr 1 710 tkr 1 735 tkr 1 988 tkr 
Reningsverket  2 038 tkr 1 802 tkr 1 868 tkr 2 052 tkr 1 731 tkr 
Ledningar  1 456 tkr 2 062 tkr 2 040 tkr 2 036 tkr 1 520 tkr 
Totalt 5 350 tkr 5 439 tkr 5 617 tkr 5 823 tkr 5 239 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 1 152 kr 1 172 kr 1 210 kr 1 255 kr 1 129 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 10,62 kr 15,05 kr 14,89 kr 14,86 kr 11,09 kr 
      
Producerat vatten Arvidsjaur 
vattenverk/m3 

4,18 kr 4,14 kr 3,55 kr 9,98 kr 4,27 kr 

Renat vatten i Arvidsjaur 
reningsverk/m3  

2,63 kr 2,41 kr 3,00 kr 2,72 kr 2,13 kr 

      
 
Kostnad exkl kapitalkostnad 
Byar 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  2 164 tkr 1 768 tkr 1 681 tkr 1 736 tkr 1 663 tkr 
Reningsverket  1 953 tkr 1 695 tkr 1 945 tkr 1 902 tkr 1 755 tkr 
Ledningar  2 516 tkr 1 863 tkr 1 799 tkr 1 571 tkr 1 741 tkr 
Totalt 6 632 tkr 5 326 tkr 5 424 tkr 5 209 tkr 5 159 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 6 250 kr 5 021 kr 5 112 kr 4 908 kr 4 862 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 33,64 kr 24,92 kr 24,06 kr 21,00 kr 23,28 kr 
      

 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
 
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. Vi har drygt 20 mil ledning 
i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det 
att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har 
100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra 
insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet 
är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.  
 
2013 utförde miljökontoret miljötillsyn på 11 små avloppsanläggningar och alla har fått underkänt 
av olika anledningar. Vad som kommer att behöva åtgärdas på dessa kommer att variera i 
omfattning. Åtgärdsplan är lämnad till miljö och några är i dagsläget åtgärdade. Vi kommer även 
att titta på de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.  
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar 
 
Allt detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En femårig plan är för kort för 
denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd utan vi måste arbeta fram en 
långsiktig plan. VA-planen är ett första steg i denna process. Först måste det kartläggas vad vi har 
och i vilken riktning kommunen ska jobba.   
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Under 2017 släcks telefonnätet i flera av de byar där vi har kommunalt VA. Detta innebär att vi 
måste bygga om i våra verk och stationer för att vårt styr/övervakningssystem ska fungera. 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
VA-taxa kommer att höjas med 3% årligen utöver konsumentprisindex fram till 2020 för att klara 
de investeringar vi måste göra. Våra avskrivningar ska komponentavskrivas och vi vet inte i 
dagsläget hur det kommer att påverka våra avskrivningar. 
 
 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef 
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Resultaträkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01 - 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  14 402 13 594 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 206 
0 

207 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
13 

 
13 

 Sidoordnade intäkter  127 110 
Summa intäkter 1 14 749 13 925 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -2 314 -1 607 
 Tjänsteköp   -5 361 -5 152 
 Personalkostnader   -3 868 -3 672 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 639 -1 650 
 Övriga rörelsekostnader  -484 -364 
 Sidoordnade kostnader    

Summa kostnader   -13 666 -12 445 

     
Rörelseresultat  1 083 1 480 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -548 -414 
     

Resultat efter finansiella poster  535 1 066 
     

ÅRETS RESULTAT  535 1 066 
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Balansräkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 20 887 21 181 
 Inventarier, verktyg och installationer  927 1 053 

   21 814 22 234 
     

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  21 814 22 234 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  358 329 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 1 020 
275 

846 
234 

Kassa och bank  0 0 
Summa omsättningstillgångar  1 653 1 409 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  23 467 23 643 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -199 
535 

-734 
1 066 

     
Summa eget kapital  -199 -734 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 21 814 22 234 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  108 0 

Summa långfristiga skulder  21 922 22 234 
     

Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  1 552 706 
 Övriga skulder  69 188 
 Intern kredit  0 1 177 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  123 72 

Summa kortfristiga skulder  1 744 2 143 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 467 23 643 
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr) 
 
  2016  % 2015            

% 
Försäljning till kommunen 762  5 823 6 
Försäljning till koncernföretag 2 645  18 2 382 17 
Försäljning till övriga fastighetsägare 11 123  77 10 500 77 

 14 530  100 13 705 100 

 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Vattenverk 20 år 
Ledningar 33 år 
Reningsverk 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 

 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr 
Vattenver
k  

Ledningar  
Avlopps
- verk 

Drift-
övervaknin
g 

Inventarie
r och 
maskiner 

SUMM
A 

         
Anskaffningsvärden        
Ingående investeringsutgifter 5 395 36 161 11 778 229 1 331 54 894 
Varav ingående investeringsink. 0 0 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 0 366 1 076 0 0 1 442 
Årets köp 0 0 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -122 -685 0 0 -807 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

5 395 36 405 12 169 229 1 331 55 529 

         
Avskrivningar        
Ingående avskrivningar -3 509 -21 930 -6 714 -229 -278 -32 660 
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 161 694 653 0 35 1 543 
Årets avskrivningar -165 -895 -418 0 -161 -1 639 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-3 513 -22 131 -6 479 -229 -404 -32 756 

         
Nedskrivingar        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 
Årets nedskrivningar -265 -694 0 0 0 -959 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

-265 -694 0 0 0 0 

         
Ingående planenligt restvärde 1 886 14 231 5 064 0 1 053 22 234 
Utgående planenligt restvärde 1 617 13 580 5 690 0 927 21 814 

 
Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
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Avfallsenheten  
 
Verksamhetsberättelse  
 
Verksamheten  
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där 
ingår hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna är 
affärsdrivande verksamheter, då kunderna är kommunexterna företag.  
 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning 
för hur avfall bör behandlas inom EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1. 
Förhindrande av att avfall uppkommer, 2. återanvändning, 3. återvinning, 4. energiutvinning och 
5. deponering. Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans första till femte steg. 
 
På avfallstrappans första steg bedriver vi förebyggande avfallshantering genom att erbjuda 
information om avfall och sortering med mera till bland annat skolklasser samt att vi anordnar 
skräpplockardagar mm. I andra steget bedrivs återanvändningsbutiken Å-nyo, som tar emot 
möbler, porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker med mera för försäljning. Under året 
fortsatte försäljningen på Arvidsjaurs ÅVC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, 
plank och dylikt. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och 
träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av privatpersoner och företag med mening att 
varorna ska återanvändas. Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Om 
inte dessa varor återanvänts hade dessa varor istället kastats och kostnader för omhändertagande 
hade uppstått. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall 
tas emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel 
anlitas entreprenörer. På dessa ÅVC får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, 
bygg- och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. 
Avfall som lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans tredje till femte steg. 
 
På avfallstrappans tredje steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett 
återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans fjärde steg är brännbart avfall 
och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall transporteras till Boden för 
energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt 
avfallstrappans femte steg. 
 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastningsanläggning, för 
vidare transport till behandlingsanläggningar. 
 
Hämtning av hushållsavfall har skett av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under 
producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Slamtömning har skett i egen regi sedan 2015. 
 
En miljöalmanacka med miljö/avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll inom 
kommunen. 
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Avfallsenheten har ingått i ett projekt tillsammans med ICLD för utveckling och tillväxt i 
Mwanga i Tanzania. Främst har vi försökt hjälpa dem att komma igång med tips och idéer till en 
fungerande sophantering. Projektet är nu avslutat. 
 
Avfallsenheten följer de av Kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap 
miljöbalken inklusive de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet. 
 
Händelser av betydelse  
De avfallsupphandlingar gällande sophämtning, avfallstransporter samt förbränning som började 
gälla 2016-01-01 medförde ökade kostnader jämfört med de tidigare avtalen. Detta resulterade i 
höjda avfallstaxor.  
 
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av 
hushållsavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. Vi håller dock på med en del markarbeten i 
egen regi kring mellanlagringen. Detta tar längre tid än beräknat då vi använder oss av massor 
som lämnas in på ÅVC. 
 
Under perioden har sopbilens färdväg utökats så att vi kan erbjuda sophämtning till fler 
fritidshus. 
 
En reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter har under året tagits 
fram och är beslutad i kommunfullmäktige. Detta var även en rekommendation i Översikts- och 
tillväxtplanen. 
 
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit under denna säsong. I stort verkar 
slamtömningen fungera bra i egen regi.  
 
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor. På antalet 
anmälda ser man att intresset är större än förra året. I år hade vi även skräpplockardagar för 
allmänheten där en hel del visat intresse. Detta år hade totalt 1050st personer anmält att de skulle 
delta i skräpplockardagarna inom Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommun kom 2:a i 
Norrbotten och på 75:e plats i riket om man tittar på Håll Sverige Rents ranking. 
 
Vi har tidigare år haft problem med nattliga gäster på alla kommunens ÅVC under höstperioden. 
Vi har sedan dess sökt tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning och installerat 2st 
kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen, eftersom det främst är deras material som är mest 
åtråvärt för tjuvarna. Vi har även ett samarbete med länsstyrelsen där vi märker delar av avfallet 
samt monterar gps så att avfallet går att spåra. Detta har lett till att polisen hittat flera stora 
stöldgömmor som även kunnat härledas till andra brott. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i en medborgarundersökning som SKL har 
genomfört som heter ”kritik på teknik”. En sammanfattning i stort av resultatet för 
avfallsenheten lyder: 88% är nöjda hur det fungerar på återvinningscentralerna, 88% är nöjda 
med sin sophämtning. Man kan sammanfatta detta med att medborgarna är nöjda med 
avfallshanteringen i kommunen. 
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Ekonomi  
Totalt blev intäkterna 11 071 tkr mot budgeterade 10 031 tkr om man tittar på hela 
avfallsenheten. Avfallsenheten är dock uppdelat i flera verksamheter. För korrekt bedömning bör 
man titta på de olika delarna för sig.  
 
Nettoresultatet för hela avfallsenheten blev 1 069 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats 
på de olika verksamheterna dvs. lagstadgad avfallshantering och affärsdrivande avfallshantering 
enligt upprättade fördelningsnycklar.  
 
Lagstadgad avfallshantering har ett negativt resultat på ca -180 tkr, detta till stor del på grund av 
att den föreslagna taxehöjningen blev försenad bland annat av återremittering i politiken.  Denna 
verksamhet skall finansieras av avfallstaxa och ha full kostnadstäckning vilket den inte riktigt 
haft 2016. 
 
Den affärsdrivande avfallshanteringen har ett positivt resultat på cirka 993 tkr, budgeterat 
resultat var 690 tkr. Intäkterna kommer bland annat från försäljning av metall, markupplåtelse 
för återvinnings-stationerna på samhället, ersättning från El-kretsen samt företag som mot avgift 
lämnar avfall på ÅVC. Denna verksamhet är ej lagstadgad och vi får och ska då tjäna pengar på 
denna verksamhet. 
 
Å-nyo-verksamheten har ekonomiskt haft ett bra år. Årets resultat blev 6,8 tkr, vilket är ca 134,6 
tkr bättre än 2015. Lönebidragen har ökat med ca 74,2 tkr mot föregående år och försäljningen 
med ca 61 tkr mot föregående år. Budgeterat resultat låg på -179,2 tkr, dvs att Å-nyo landar på ca 
186 tkr bättre än budget. Försäljningen på ÅVC bidrog detta år med cirka 178 tkr. Kommunala 
verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för ett värde av knappt 25 tkr. Anledningen till 
detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är små poster som skulle 
medföra omfattande administration ifall dessa skulle internfaktureras. Om verksamheterna som 
hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat mellan 200-
250tkr. Anledningen till att lönebidragen ökat är att en av de ordinarie i personalstyrkan är 
sjukskriven och vikarierna som jobbat har varit berättigade lönebidrag. 
 
Slamhämtningen har under 2016 gått bra och landar på ett positivt resultat i resultaträkningen på 
ca 247,3 tkr. 
Under de två åren vi kört i egen regi har vi löpande utvecklat och förbättrat sådant som vi sett 
kan förbättras. Detta har resulterat i extremt lite kundtjänstärenden om man jämför med tidigare 
år. Slamtömningen flyter på bra. 
Slamtömning är en lagstadgad verksamhet som ska finansieras av avfallstaxan. Detta år har vi 
inte behövt göra några åtgärder på slamlagunerna, vilket bidrar till det positiva resultatet. 
 
Prognos 
 
Personal  
På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda samt en på halvtid. På Arvidsjaurs ÅVC är 
det två heltidsanställda och en personal på halvtid. På Å-nyo är det två heltidsanställda. En 
personal från gatuenheten utför delvis även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har 
semestervikarier anställts på både ÅVC och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 19,47 % 
sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda, en ökning från föregående år med 10,6 %. Anledningen 
är en långtidssjukskrivning. 
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20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande 
verksamhet. Vikarierna på Å-nyo har ersatts med ett lönebidrag på totalt ca 151 tkr i under året 
och halvtiden på ÅVC ersatts med lönebidrag på ca 80 tkr under året. 
 
Det har gjorts en anonym enkät om den psykosociala arbetsmiljön på avfallsenheten. Enkäten 
visar i allmänhet att goda förhållanden råder och att personalen trivs med och utvecklas i sina 
arbeten.  
 
Personalen på avfallsenheten har under år 2016 kompetensutvecklats genom att gå kurser i olika 
ämnen som rör verksamheten. Tillsvidareanställda har haft mellan 3-8 dagar 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktigt både för kompetensförsörjningen samt att 
man ska kunna känna att man har tillräckliga redskap för att möta kraven som ställs och även för 
den egna personliga utvecklingen. 
 
Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2016 var 45075 stycken, vilket är en ökning från förra året 
med ca 4610 stycken. 
 
Mängden hushållsavfall har minskat med ca 57 ton jämfört med föregående år. 
 
Mängden ankommet osorterat avfall minskat med 7 ton jämfört med föregående år. 
  
 
Statistik avfallsenheten. Mängder i ton 
  2016 2015 2014 2013 2012 

           
Hushållsavfall eller likvärdigt 1376 1433 1445 1272 1355 
Övrigt brännbart 544 567 466 488 614 
Deponi 109 120 140 127 70 
Osorterat 40 47 22 31 68 
Lev till Boden Värmeverk 1920 2000 1921 1760 2051 
Försäljning Metallskrot  355 366 360 497 331 
Träavfall behandlat 764 493 497 900 2170 
Träavfall rent 190 249 189 185 420 
Ris 151 225 189 272 159 
Löv/gräs 100 100 97 97 95 
Spillolja 11,1  12,1  6,5 13 6 
Övrigt Farligt avfall (färg, småkem) 21  11,5  17 19 22 

Besök ÅVC 45075st 40 467st 37 794st 37 314st  34 208st 
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Intern kontroll 
Avfallsenheten har under det gångna året granskat fakturor och hur fakturor överensstämmer 
med gällande ramavtal osv. Resultatet har i stort sett bra ut. 
 
Framtiden 
Vi är på gång med en revidering av avfallstaxan, då prisbilden ser annorlunda ut med det nya 
avtalet gällande omhändertagande av farligt avfall. Även slamtaxan ses över. 
 
Arbetet med nedlagda deponier fortskrider 2017. 
 
Vi planerar för skräpplockardagar 2017. 
 
En stor fråga inom avfallsbranschen är det förslag som ligger hos regeringen, som innebär att 
kommunerna får hela ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial. I dagsläget är det 
FTIAB (förpacknings och tidningsinsamlingen) som har ansvaret för detta. Om detta hamnar på 
kommunerna kommer detta att medföra mer jobb och eventuellt så behövs även en ekonomisk 
insats beroende på hur ersättningsmodellen kommer att se ut. Vi väntar med spänning på ett 
slutgiltigt beslut och vilken ersättningsmodell det blir. 
 
Målrapportering 
Under 2016 har en ny renhållningsordning tagits fram, i denna finns det aktuella mål samt en 
plan om hur dessa ska följas upp. 
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Resultaträkning för 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  10 412 9 307 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 232 
0 
 

0 

177 
0 

 
0 

 Sidoordnade intäkter  427 297 
Summa intäkter 1 11 071 9782 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -715 -542 
 Tjänsteköp   -5 990 -6 001 
 Personalkostnader   -2 477 -2 534 
 Avskrivningar 2 -564 -557 
 Övriga rörelsekostnader  -99 -85 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 845 -9 718 

     
Rörelseresultat  1 226 64 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -158 -142 
     

Resultat efter finansiella poster  1 069 -79 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  1 069 -79 
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BALANSRÄKNING FÖR 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 5 117 5 196 
 Inventarier, verktyg och installationer  1 035 1 085 

   6 152 6 281 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  6 152 6 281 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 850 
192 

438 
147 

       
Kassa och bank  1 899 1700 
Summa omsättningstillgångar  2 941 2 285 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  9 093 8 566 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  1 479 
1 069 

410 
-79 

Summa eget kapital  1 479 410 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 6 152 6 281 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  6 152 6 281 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  1 108 459 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 87 
0 

136 
0 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 267 1 280 
Summa kortfristiga skulder  1 462 1 875 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 093 8 566 
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Not 1 a Intäkter 
 
Avfallsenheten per verksamhet  
 

2016-01-01--2016-12-31 Totalt Lagstadgad Slamhantering Affärsmässig ÅNYO 
Tkr  avfallshantering avfallshantering 
         
Rörelsens intäkter m.m.       
Förbrukningsavgifter 10 412 7 346 993 1 549 525 
Bidrag 232 80 0 0 152 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 427 224 14 203 0 
Summa intäkter 11 071 7 650 993 1 752 677 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och förbrukningsinventarier -715 -447 -184 -72 -12 
Tjänsteköp -5 990 -5 172 -361 -399 -58 
Personalkostnader -2 477 -1 535 -77 -266 -600 
Av- och nedskrivningar -564 -468 -88 -7 0 
Övriga rörelsekostnader -99 -73 -16 -10 0 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 845 -7 695 -726 -755 -670 
       
Rörelseresultat 1 226 -45 267 997 7 
       
Resultat från finansiella 
investeringar      
       
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 
Räntekostnader -158 -135 -19 -4 0 
       
Resultat efter finansiella poster 1 069 -180 247 994 7 
       
ÅRETS RESULTAT 1 069 -180 247 994 7 
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Not 1b Intäkter 
 
Fördelning av försäljningsintäkter 
 
 2016  % 2015 % 

Försäljning till kommunen 584  5 459 4,7 
Försäljning till koncernföretag 1 476  14 1 250 13,1 
Försäljning till övriga fastighetsägare 8 779  81 7 896 82,2 

 10 839      
100 

9 605 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Återvinningsgård 20 år 
Återvinningsstationer i byar 20 år 
Avfallsvåg 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 

 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid bokföringsåret. Ränta 
för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Återvinnings-
centralen 

Återvinnings-
stationer i 
byar 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
Ingående investeringsutgifter  8 267 996 2 686 11 949 
Varav ingående investeringsinkomster 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 215 82 64 361 
Årets köp  0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -5 -847 -852 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 482 1 073 1 903 11 458 
        
Avskrivningar       
Ingående avskrivningar -3 386 -681 -721 -4 788 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 59 45 -58 46 
Årets avskrivningar -430 -45 -89 -564 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 757 -681 -868 -5 306 
        
Nedskrivningar       
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 
        
Ingående planenligt restvärde  4 881 315 1 085 6 281 
Utgående planenligt restvärde  4 725 392 1 035 6 152 

 
Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
upplupna kostnader för avfallstjänster.  
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Stadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaurs Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. 
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänste-
leverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 
1) Det fysiska nätet  
2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 
3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl 
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, samt 
fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
I samband med kommunens försäljning av fastigheter har ett arbete påbörjats för att skapa 
ledningsrätter för de fastigheter där kommunen äger infrastruktur, dvs VA, fjärrvärme och 
fiberkabel. 
Under året har ledningsrätter för drygt 40tkr upprättats.  
Arbetet fortsätter under kommande år. 
 
Vi har drabbats av ett kylaggregats haveri som kostat ca 40tkr att åtgärda. 
 
De fibernät som byggdes under perioden 2000 till 2007 utfördes av olika entreprenörer. Varje 
entreprenör har lämnat dokumentation för respektive etapp. Det saknas därför en total, 
gemensam, dokumentation över hela nätet.   I samband med diskussionerna med IP-Only om att 
överta stadsnätet har en hel del information efterfrågats. Vi har därför noterat andra brister i vår 
dokumentation som måste åtgärdas. Dokumentationsproblemet får en lösning tack vare det 
samverkansprojekt som sjösattes i dec. 2016, se nedan. 
 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna. Därmed blir kostnader för kabelanvisning högre än normalt 
Vi är beroende av att samordna eventuella aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra 
respektive delar av näten sitter ihop. Kostnaderna för detta är därför okända. Men kan i värsta 
fall uppgå till ca 850TKr. 
 
Under året har kommunen beviljats ca 9mkr i bidrag att bygga ut fiberinfrastruktur i de ca 20 
områden som ansökts om. Tyvärr har Länsstyrelsen meddelat att Arvidsjaur inte kommer att 
beviljas bidrag från Tillväxtverket, eftersom vi har bättre ortssammanbindande nät än många 
andra kommuner i länet. Detta innebär att de områden som idag saknar fiber till området 
kommer att kräva annan teknisk lösning eller ytterligare finansiering, ev. i form av byakraft? 
 
En gemensam ramavtalsupphandling har genomförts för utbyggnad av fibernätet. Det är IT 
Norrbotten och 7 kommuner som är avropsberättigade. En mall för att genomföra egna 
upphandlingar togs fram i samma projekt.  
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En ny samverkansmodell har tagits fram, där IT Norrbotten blir Stadsnäts Operatör (SO) för de 
anslutna stadsnäten. Med detta upplägg får vi en sammanhållen organisation för både regionnät 
och stadsnät, samt att kontrollen och affären stannar i Norrbotten. I skrivande stund är fem 
kommuner engagerade. I upplägget ingår, förutom en gemensam supportorganisation även ett 
gemensamt dokumentationssystem. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurs Stadsnät med en 50%  tjänst.  
Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om 
nät och utrustning. 
Tack var den nya samverkansmodellen som etablerats under året kommer stadsnätet att bli bättre 
dokumenterat och fler personer kommer att ha större detaljkunskap om nätet. 
 
Ekonomi 
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning.  
Om tillräckligt många kommuner i Norrbotten ansluter sig till den nya samverkansmodellen 
kommer ersättningen till stadsnäten att öka och kostnaderna minska. Redan vid tre samverkande 
nät har vi bättre ersättning än dagens modell med Teracom som K.O. 
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. 
Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
Arbetet med att upprätta ledningsrätter på de fastigheter där kommunen äger infrastruktur 
fortsätter.  
 
Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra 
sträckor närmare större vägar ett projekt som pågår fram till år 2020. 
Vi avser att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger el-nätet. 
Omfattningen är oklar ännu. Men i värsta fall kan det medföra kostnader på ca 800TKR. 
 
Pga den utdragna processen, att försöka hitta en ersättare för nuvarande Kommunikations 
Operatör och få en gemensam lösning för de 10-11 Norrbottenskommunerna som driver stadsnät 
i kommunal regi, har nödvändiga re-investeringar i elektronik ej genomförts de senaste åren. 
Byte av elektronik kommer att ske i större omfattning under 2017. 
Vi har idag nio ADSL stationer i drift och fyra fibrerade byar som alla har föråldrad utrustning. 
I ett brev från Telia/Skanova har meddelats att alla telestationer där det finns ADSL utrustning 
idag, utom Arvidsjaur och Glommersträsk kommer att läggas ned, med start i September 2017. 
Inga investeringar kommer därför att genomföras på dessa stationer. 
 
Både Telia och Net4Mobility har byggt det mobila telefoni/datanätverket i kommunen. Även om 
det finns områden med usel täckning är dock täckningsgraden i stort ganska bra. 
 
Under 2017 kommer KommunikatonsOperatören Teracom att ersättas av Samverkansmodellen 
med IT Norrbotten. Stadsnätet kommer att drabbas av ökade kostnader i samband med 
övergången, eftersom det är ny utrustning som ska ersätta den gamla, kommer två system att 
vara i drift under en period.  
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Resultaträkning för Stadsnätet tkr    

 Not 2016-01-01-  
2016-12-31 

2015-01-01-  
2015-12-31 

Rörelsens intäkter mm    
Avgifter och ersättningar  1 794  1 733 
Övriga rörelseintäkter  0 0 
Summa intäkter mm 1 1 794 1 733 
Rörelsens kostnader    
Material   0 
Tjänster  -1 295 -1 785 
Löner  -357 -376 
Övriga kostnader 2 0 -550 
Projekt    
Avskrivningar 3 -443 -459 
Rörelseresultat  -301 -1 437 
    
Ränteintäkter  0 0 
Räntekostnader 4 -41 -42 

    
Resultat efter finansiella poster  -342 -1 479 
    
ÅRETS RESULTAT 5 -342 -719 
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BALANSRÄKNING FÖR ARVIDSJAURS STADSNÄT  

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 9 2 469 2 289 
 Inventarier, verktyg och installationer  0 0 

   2 469 2 289 
Finansiella anläggningstillgångar  0  
     
Summa anläggningstillgångar  2 469 2 289 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  70 47 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  431 355 
 Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 

 183 126 

     

Kassa och bank  0 0 
     
Summa omsättningstillgångar  684 528 
SUMMA TILLGÅNGAR  3 153 2 817 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Ingående eget kapital   - 6 804 -4 605 
 Årets resultat  -342 -1 479 
     

Summa eget kapital  -7 146 -6 084 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 2 469 2 289 

 Avsättning bredband 7 479 0 
     

Summa långfristiga skulder  2 948 2 540 
     

Kortfristiga skulder 8   
 Internkredit  7 190 3 137 
 Leverantörsskulder  141 160 
 Övriga skulder  20 19 
 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 0 0 

Summa kortfristiga skulder  7 351 3 316 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 153 2 817 
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av 
stadsnätet för sin kommunikationslösning har endast debiterats under 2011-2013 med 172 tkr per 
år. Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Övriga rörelsekostnader 
Konkurrensverkets utredning angående upphandling enligt LOU har medfört  kostnadsdebitering 
med 550 tkr för år 2015.   
 
Not 3 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   7 år 

 
Not 4 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 5 Årets resultat 
 
Årets underskott på – 342 tkr (-1 479 tkr år 2015) belastar kommunens egna kapital.   
 
Not 6 Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på 
tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår 
även investeringsbidrag from 1998 till den del som inte överförts till resultatet.  
 
Not 7 Avsättningar 
 
Kommunens avsättning till förmån för Arvidsjaurs byar 2013 har kunnat växlas upp till det 
dubbla. Total avsättning blev därför 1 348 tkr. Av detta används hälften till bredband i 
kommunen med 674 tkr. 196 tkr är upparbetat i den utredning som gjordes kvartal 2 år 2015. 
Återstående belopp att nyttja är då 479 tkr. 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 
 
Internkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för 
driftskostnader. Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen 
pensionskostnad för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar 
 

 
Utbyggnad  
bredband-  

Övertagen 
utrustning 

Egenbyggt 
stadsnät SUMMA 

 statsbidrag    
     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 1 576 600 2 991 500 4 135 795 8 705 257 
Ingående 
investeringsinkomster 0 -189 000 0 - 189 000 
Årets investeringsutgifter 0 0 622 768 622 768 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
 1 576 600 2 802 500 4 758 563 9 137 663 
     
      
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar -1 252 580 -2 613 500 -2 360 354 -6 226 234 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -157 660 0 - 284 906 -442 566 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 1 410 240 - 2 613 500 -2 645260 - 6 668 800 
     
Nedskrivningar     
Ingående nedskrivningar 0 0 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0  
Återförda nedskrivningar 0 0 0  
Omklassificeringar 0 0 0  
Årets nedskrivningar 0 0 0  
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0  
     
Ingående planenligt 
restvärde 324 020 189 000 1 775 641 2 288 661 
Utgående planenligt 
restvärde 166 360 189 000 2 113 503 2 468 863 
     

 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

42 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Camp Gielas 

 
2016-12-31 

 
 
 



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

43 
 

 

 

Camp Gielas 2016 
 
Verksamheten 
 
Camp Gielas omfattar verksamheterna: 
 

 Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken 
campingstugor och 150 stycken husvagns- och campingtomter med tillhörande 
servicebyggnader. 

 Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en 
sporthall som innehåller internationella mått.  

 Skidspår: Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårsystem samt det så kallade 
Kommunspåret.  

 Prästberget: Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus. 
 Vittjåkk: Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyrning, 

serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad. 
 
Händelser av betydelse  
Nya band till den ena pistmaskinen har införskaffats. Detta innebär förhoppningsvis att livslängden 
ökar för pistmaskinen i några år framåt.  
 
Gästnätterna i stuglägenheterna har minskat något. Däremot har gästnätterna på 
husvagnsparkeringen ökat.  
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas har bytt samtliga tak i stugbyn under sensommaren. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Detta beror främst på att Gielas glädjande 
nog fick stöd för en personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare inte har påverkat 
verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med cirka 1,3 mkr för år 2016.  
 
Verksamhetskostnaderna är lägre än föregående år. Detta beror främst på att reparationskostnaderna 
för Gielas maskinpark har varit betydligt mindre.  
 
Camp Gielas totala intäkter är liknande som föregående år.  
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en anläggningschef, en 
pistör och en fritidschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. 
Under år 2016 är sjukfrånvaron 0,75 %.  
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Verksamhetens lokalvårdare har genomgått utbildning om städmetoder tillsammans med 
Fastighetskontorets personal. Pistör och anläggningschef har deltagit vid SLAO:s utbildningsdagar. 
Delar av personalen har besök den årliga Idrottsdialogen som Norrbottens Idrottsförbunds & SISU 
anordnar. 
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkomande fakturor har genomförts 
kontinuerliget under året. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
 
Stugby och camping 
 
Camp Gielas har under sommar och vinter 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, 
service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts 
från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre 
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Det är dock något bättre betyg än vid 
föregående års mätningar, vilket antas bero på att en standardhöjning så sakteliga håller på att 
genomföras. 
 
Träningsläger längdskidor 
 
Camp Gielas har under november och december 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid anläggningen gällande: kundbemötande, 
service, boendestandard, kvalitet på skidspår, matens kvalitet samt aktivitetsutbud i Arvidsjaur. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för året visas nedan: 
 

 2016      
Vinter 4,5      

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det även att träningslägren är nöjda med standarden 
på boendet, kvaliteten på skidspåren samt de måltider som har levererats. Glädjande är också att 
aktivitetsutbudet i Arvidsjaur upplevs som bra. 
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Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 
9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 25 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Gästnätter 

 År 2016 År 2015 

Antal gästnätter i stugor 21 580 23 515 

Antal gästnätter i camping 40 132 36 557 

Totalt antal gästnätter 61 712 60 072 

 
Framtiden 
En helt ny brandskyddsdokumentering för hela Camp Gielas har upprättats. Ett nytt brandskydd har 
installerats i sporthallsbyggnaden under december månad. Brandlarmsinstalleringen fortsätter med 
stugbyn i början av år 2017 och beräknas vara färdig innan påskhelgen. 
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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RESULTATRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter m.m.    
 Förbrukningsavgifter  255 296 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 368 
0 

593 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
8 

 
8 

 Sidoordnade intäkter  8 578 8 355 
Summa intäkter 1 9 209 9 252 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -873 -771 
 Tjänsteköp   -3 239 -3 843 
 Personalkostnader   -3 981 -4 146 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 098 -1 087 
 Övriga rörelsekostnader  -137 -204 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 328 -10 051 

     
Rörelseresultat  -119 -799 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -296 -236 
     

Resultat efter finansiella poster  -415 -1 035 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  -415 -1 035 

 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

47 
 

 

 

BALANSRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 
 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 11 079 11 557 
 Inventarier, verktyg och installationer  548 641 

   11 627 12 198 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  11 627 12 198 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 0 
0 

261 
0 

Kassa och bank  0 8 
Summa omsättningstillgångar  0 269 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  11 627 12 467 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -3 951 
-415 

-3 284 
-1 035 

Summa eget kapital  -3 699 -3 284 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 11 627 12 198 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  11 627 12 198 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  482 557 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 169 
3 008 

119 
2 877 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

6 
 

40 0 

Summa kortfristiga skulder  3 699 3 553 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 627 12 467 
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Not 1 a Intäkter 
 
Camp Gielas per verksamhet 
 

2016-01-01 – 2016-12-31 tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Stugby 
              
Rörelsens intäkter m.m.         
Förbrukningsavgifter 255 138 0 107 0 10 
Bidrag 368 0 0 0 0 368 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter        
och bidrag 8 0 0 0 0 8 
Sidoordnade intäkter 8 578 1 061 483 0 100  6 934 
Summa intäkter 9 209 1 199 483 107 100 7 320 
         
Rörelsens kostnader        
Varor och 
förbrukningsinventarier -873 -257 -7 -177 -147 -285 
Tjänsteköp -3 239  -741 -713 -479 -239 -1 067 
Personalkostnader -3 981 -730 -105 -310 -217 -2 619 
Av- och nedskrivningar -1 098  -305 -309 -51 -61 -372 
Övriga rörelsekostnader -137 -23 -16 -34 0 -64 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 328 -2 056 -1 150 -1 051 -664 -4 407 
         
Rörelseresultat -119 -857 -667 -944 -564 2 913 
         
Resultat från finansiella 
investeringar        
         
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -296 -98 -43 -21 -14 -120 
         
Resultat efter finansiella poster -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
         
ÅRETS RESULTAT -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
   2016  % 2015 % 
Försäljning till kommunen  42  1 12 1 

Försäljning till externa kunder  8 791  99 8 747 99 
  8 833  100 8 759 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Maskiner och inventarier 10-15 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  

 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Camp 
Gielas 

Fritids-
anläggningar 
vinter (inkl 
Vittjåkksstugan) 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
        
Ingående investeringsutgifter 21 322 11 824 2 743 35 889 
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 750 0 0 750 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar -260 71 -30 -219 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 21 812 11 895 2 713 36 420 
        
Avskrivningar       
        
Ingående avskrivningar -12 994 -8 595 -2 102 -23 691 
Omklassificeringar -3 -26 25 -4 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -590 -420 -88 -1 098 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -13 587 -9 041 -2 165 -24 793 
        
Nedskrivningar       
        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -27 -12 -39 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 
        
Ingående planenligt restvärde 2016 8 328 3 229 641 12 198 
Utgående planenligt restvärde 2016 8 225 2 854 548 11 627 
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Not 5 Långfristiga skulder 
 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, delvis motsvarande det bokförda värdet 
på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt intern 
kredit. 
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Trafikskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Årsavvikelse 

Personal  1 461 1 485 1 241 -24 

Verksamhet  311 479 378 -67 

Internhyror  0 0 0 0 

Övriga kostnader                         11 24 -11 

Summa kostnader  1 772 1 974 1 643 -202 

       

Intäkter  -1 772 -1 681 -1 349 -91 

       

Netto  0 294 295 -294 
 

Trafikskolan   
Balansräkning   
   
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 
   
Kundfordringar 134 95 
   
Eget kapital 134 95 

 
Verksamhet 
Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknadsenheten har varit affärsverksamhet sedan 2016 
men har bedrivits här sedan mars 2015. Juli månad hålls Trafikskolan stängd under samma tid som 
Trafikverkets funktionärer. 
 
Personal 
Tidigare administratör har slutat och ersatts av ny. 
 
Ekonomi 
Årsresultatet visar minus trots att inga internhyror belastat verksamheten. 
 
Framtid 
En privat entreprenör har visat intresse att förvärva verksamheten under våren 2017. 
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Stödfunktionen 
 

Tkr   2016   2015 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
(%) Redovisat 

Personal  19 956 18 982 95 18 502 

Verksamhet 12 213 10 583 87 11 807 

Interna hyreskostnader 0 0  0 

Summa kostnader 32 169 29 565 92 30 309 

      

Intäkter -8 455 -10 304 122 -11 862 

      

Netto 23 714 19 261 81 18 447 

Avvikelse mot budget  4 453  2 029 
 
 
 

Stödfunktionen Budget Redovisat Förbrukn Redovisat 

  2016 
budget %              
2015 

700 Ledning 1 541 826 54 -682 
701,73 Personal  6 333 4 378 69 4 242 
711 Service 3 545 3 353 95 3 302 
7113 Samisk koordinator 0 1 0 0 
721 Ekonomi 6 795 5 596 82 6 687 
761 IT-enhet 5 152 4 724 92 4 897 
762 IT-strateg 348 385 111 0 
 20 476 19 261 81 23 952 

 
Verksamheten 
Stödfunktionen skall som namnet anger stötta övriga verksamheter i deras utövning 
 
Händelser av betydelse 
Afrika-projekten går mot sin slutfas.  
Hemsidan har uppdaterats. 
Nya vägar för betalningsströmmar har genomförts från plusgiro till bankgiro. Förberedelse för ny 
kodplan har skett för införande från och med 1 januari 2017. 
Från 2016 sker en förändring på IT sidan då IT-strategin bryts till egen enhet parallellt med 
Stadsnät.   
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Ekonomi  
Verksamheterna ger totalt överskott. Vakanser har inte kunnat fyllas och projekt har senarelagts. 
 
Personal 
Vissa avgångar har skett liksom byte av befattningshavare. 
 
Framtiden 
Gemensamt för alla enheter är att se över arbetssätt och arbeta bort manuella rutiner.  
Serviceenheten förbereder införande av ärendehanteringssystem. 
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7113 Samisk koordinator 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  407 166 41 413 

Verksamhet  253 143 57 255 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  660 310 47 667 

       

Intäkter  -660 -309 47 -667 

       

Netto  0 1 0 0 
 
Verksamheten 
2010 blev Arvidsjaurs kommun samisk förvaltningskommun vilket innebär en del förpliktelser 
gentemot lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En samisk koordinator är 
anställd och verkar som stöd för de kommunala förvaltningarna i deras arbete med att uppfylla de 
lagkrav som regleras i lagen enligt ovan genom att verka för att den samiska handlingsplanen 
efterlevs i kommunens övriga verksamhetsplaner och verksamheter för att; 
* skydda och främja det samiska språket genom att ge samer möjlighet att behålla och utveckla sin 

kultur, språk och näring och då särskilt barnens rätt till kulturell identitetsutveckling och 
användandet av det egna språket 

* barnomsorg och äldreomsorg på samiska med samisktalande personal med insikt och kunskap om 
den samiska kulturen/näringen 

*samråd med den samiska befolkningen 
 
Händelser av betydelse 
Årets verksamhet har bl a varit inriktad på att få till stånd ett deltagande i den skogssamiska 
forskningsplattformen knuten till Umeå universitet. Arvidsjaur har haft svårt att hitta formerna för 
deltagande men förhoppningen är att det skall lösas under 2017. 
 
Bidrag av olika slag har beviljats för att främja det samiska språket och den samiska kulturen.  
 
Den samiska koordinatorn, som varit tjänstledig på 50% för att prova annat arbete,  har valt att 
avsluta sin tjänst och rekryteringen av ny påbörjades under december. 
 
Arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde har bytt deltagare under året. 
 
Årets Vägvisare blev Ivan Eriksson som uppmärksammades i anslutning till kultur- och 
näringslivsgalan i november. 
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Ekonomi 
Kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av 50 % tjänstledighet samt långtidssjukskrivning. 
Även verksamhetskostnaderna ligger lägre pga detta. 
 
Personal 
En anställning på 100% täcks av statsbidraget för samisk förvaltning. 
 
Framtiden 
De skärpta kraven från Sametinget och Länsstyrelsen på förvaltningskommunerna innebär  bl a att 
kommunerna ska upprätta aktuella verksamhetsplaner, handlingsplaner eller motsvarande för arbetet 
med de nationella minoriteterna och dessa bör innehålla långsiktiga planer som bör fastställas i 
ansvarig styrelsen/nämnd. 
 
Erhållet statsbidrag skall användas i enlighet med beslutande verksamhetsplaner eller motsvarande 
och kan användas till del av personalkostnad om den utgör en merkostnad. 
Kontrollen blir striktare och överblivet eller felaktigt använt statsbidrag kan komma att krävas 
tillbaka. 
 
En handlingsplan för samisk förvaltning är upprättad och den bör ligga till grund för övriga 
förvaltningars verksamheter och planering för att uppfylla lagkraven i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilket innebär att det i övriga förvaltningars 
handlingsplaner/verksamhetsplaner ska finnas en långsiktig planering för hur man uppfyller sitt 
åtagande som samisk förvaltningskommun.  
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741 Näringslivsenheten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
Näringslivskontorets verksamheten drivs i ny organisation sedan april 2015 och ägnar sig åt 
rådgivning och stöd till befintliga företag och nyföretagande. I verksamheten ingår även 
destinationskontoret som handhar besöksnäringens frågor och turistbyrån. 
 
Händelser av betydelse  
Näringslivskontoret har fastlagt ny organisation samt deltagit i proaktivt tillväxtskapande 
utvecklingsarbete, företags & affärsutveckling,  lyft fram infrastrukturs frågorna samt haft dialog 
med olika samarbetspartners lokalt och regionalt. Detta i samband med deltagande i tre 
strukturfondsprojektsansökningar som beviljades 2015.  Ett rådgivande destinationsråd och en 
strategisk näringslivsgrupp har varit betydelsefulla i vårt arbete.  En kommunikationsplan för 
besöksnäringens företag är färdigställd och framarbetad tillsammans med företagen. Den skall 
implementeras under 2017. 
 
Personal 
Under året har kontoret haft 5 anställda varav 3 är projektfinansierade samt sommarpersonal. 
Belastning har varit hård i slutet på året pga sjukskrivningar. 
 
Ekonomi 
Verksamhetens kostnader är till stor del finansierad via projektmedel. Näringslivskontoret har under 
perioden något lägre intäkter jmf med budgeterat på näringslivssidan,  då North Business Arena 
projektet bantades innan det beviljades och tar därmed inte de budgeterade kostnaderna i samma 
omfattning.  
 
  

  
Årsbudget 

2016 
Utfall 2016 Utfall 2015 Budget Avvikelse 

Personal  3 030 2 804 3 215 226 

Verksamhet  2 062 1 784 1 117 278 

Summa kostnader 5 092 4 588 4 332 504 

Intäkter  -2 195 -1 680 -973 -515 

Netto  2 897 2 908 3 359 -11 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kontoret har haft  i uppdrag att verka för goda relationer med de befintliga företagen, ansöka om 
näringslivsprojekt samt stimulera till företagsamhet och ge god service till företag vid start och 
etablering. Svenskt Näringslivs företagsklimat ranking 2015 redovisade +12 steg upp mot ett bättre 
företagsklimat. Indikationer kom tidigt på ett lägre resultat jmf med föregående år och det blev en 
tillbakagång.  Båda projektens mål är hitintill uppnådda både vad gäller aktiviteter samt deltagande 
lokalt av företagen.  
Vad gäller översikt & tillväxtplanens mål är nästan alla bearbetade av näringslivskontoret under 
året.  
 
Framtiden 
Under hösten fortsätter utvecklingsarbetet inom NBA & DCB projekten med full kraft i nära 
samarbete med de lokala företagen och andra aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del av 
det samarbetet. Vi är fortsatt en del i regionens och nationens samlade utvecklingsarbete. 
 
 
Stina Johansson 
Näringslivschef 
 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

59 
 

 

 

Arbetsmarknadsenheten 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  17 144 26 133 152 18 497 

Verksamhet  11 035 9 342 85 13 588 

Internhyror  966 966 100 966 

Summa 
kostnader  

29 145 36 441 125 33 052 

Intäkter  -33 347 -69 144 207 -33 513 

Netto  -4 202 -32 703 778 -461 
 
Verksamheten 
Arbetsmarknadsenhet, flyktingmottagning, ensamkommande barn och Trafikskola. 
Verksamheten för ensamkommande barn består av tre HVB-hem – Nasti, Korpen och Kråkan samt 
18plus. 
 
Arbetmarknadsenheten 
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa 
sysselsättning för arbetslösa. Alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder är samlade under AME. 
 
AME:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och utbildningsplatser på olika kommunala 
arbetsplatser, på Idéum, i näringslivet eller hos olika föreningar. Utbudet av verksamheter måste ha 
en sådan bredd att den enskilde deltagaren ges reella möjligheter att sysselsättas med arbetsuppgifter 
som de anser meningsfulla. På Idéum finns praktikplatser inom verkstad, snickeri, timring, 
snöskoterledspreparering och KAOS-styrkan. Tillverkning av produkter inom verkstad, snickeri och 
timring har främst inriktats på produktion till företag och organisationer och till en mindre del till 
privata kunder.  
 
Deltagarna medverkar i hela processen med beställarkontakter, produktionsplanering, 
materialanskaffning, produktion och leverans. De levererade produkterna upplevs av kunderna ha 
mycket hög kvalitet vilket är ett resultat av ständigt pågående metodutveckling.  
 
Till AME anvisar Arbetsförmedlingen både ungdomar och äldre arbetslösa. Anvisningstiden för 
deltagarna i de olika åtgärderna kan variera från någon vecka upp till ett år. Avsikten är att 
deltagarna genom de aktiviteter som bedrivs på AME ska ges en meningsfull sysselsättning och att 
de efter anvisningstidens slut ska ha förvärvat erfarenheter och kunskaper som gör att de stärkt sina 
möjligheter till arbete eller utbildning.  
 
Organisation 
Eftersom den statliga arbetsmarknadspolitiken ofta styrs genom snabbt genomförda beslut, är det 
nödvändigt att AME har en organisation och en verksamhet som är mycket flexibel och som snabbt 
kan ställa om till nya förutsättningar. 
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En väl fungerande AME förutsätter att det finns ett antal kompetenta och engagerade handledare 
som ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver projekt för dessa. Under 2016 fanns 6 
handledare anställda. Handledarna arbetar dagligen mycket nära Arbetsförmedlingen och 
kommunens Individ- och familjeomsorg. Resurser i form av vägledare och socialsekreterare är 
knutna till verksamheten. 
 
Handläggning av feriearbetare sköts också av AME. 
 
Avsikten med denna organisation är att kommunen skall kunna agera mer kraftfullt och rationellt 
vad avser de lokala insatser som görs för de arbetslösa samt att kunna svara upp mot de ökade krav 
som statsmakterna lägger på kommunerna i ambitionen att minska den öppna arbetslösheten. 
 
Åtgärder/deltagare 
Förutom de som anvisas från Arbetsförmedlingen tar AME och Idéum även emot elever från 
gymnasieskolan - elever som är i behov av annan verksamhet än studier på Sandbackaskolan 4 st. 
 
Dessutom finns ett antal deltagare som inte anvisats från någon myndighet. Dessa kan komma från 
kriminalvården, kommunens sociala omsorg. Gemensamt för dessa är att de är i stort behov av 
social aktivering och kräver mycket handledning. 
 
Antalet sysselsatta inom de olika åtgärderna har under 2016 uppgått till ca 132 personer (plus de 
som anvisats som löne har koll på). Dessutom har 95 feriearbetare sysselsatts. Totalt inom de olika 
åtgärderna har vi tillhandahållit de platser som Arbetsförmedlingen och socialsekreterarna 
efterfrågat. Dock har vi vid något enstaka tillfälle varit tvungna att skjuta upp starten för vissa 
anvisade för att inte få en överrepresentation av deltagare med t ex drogproblem. 
 
EU-projekt 
Idéum driver och deltar dessutom i ett antal EU-projekt. Under 2016 har följande projekt varit 
aktuella:  
 
Volontärprojekt 
Ideum tar emot ca 4 volontärer per år. Volontärernas uppgifter är att verka som en resurs till 
flyktingmottagningen och 18+ verksamheten. De verkar även som en resurs till ungdomar IN 
verksamheten där de är behjälpliga för att de ungdomsgrupper som kommer till Arvidsjaurskall få 
en trivsam och innehållsrik vistelse i vår kommun. 
 
Inkommande grupper 
Under 2016 hade vi besök av sammanlagt 102 ungdomar och ledare framförallt från Tyskland men 
också från England och Italien. Den huvudsakliga sysselsättningen för dessa ungdomar har varit 
inom vår organisation på Ideum. Bland annat har vi spångat mer än 20 km av turistlederna inom 
kommunen. Andra göromål har varit att tillverka grillplatser för försäljning samt uppstädning i skog 
och mark. De utländska grupperna och ledarna har genom praktiken i Arvidsjaur fått möjlighet att 
uppleva den vackra natur vi har och det vänliga klimatet människor emellan. Flera av tidigare 
deltagare har återvänt hit under året för att uppleva Arvidsjaur igen. 
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KOFA - Kompetens för alla är ett projekt som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning 
och nyanlända invandrare. Grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden men som i 
många fall har mycket att ge. Under projekttiden får deltagarna stöd och hjälp att hitta en lämplig 
arbetsgivare. Vi erbjuder insatser som praktik, språkstöd, prova på studier och subventionerad 
anställning. Från starten 1 januari 2016 har 19 personer deltagit i projektet. Varav 10 st fått 
språkundervisning i svenska för att öka möjligheten att gå till arbete eller fortsatta studier. Av dessa 
har 6 st gått till arbete i varierande grad från 75-100%. De övriga har tagit steget till en praktik vilket 
är en framgång för individen. Inom ramen för projektet är ett uppdrag att involvera andra parter som 
till exempel en folkhögskola. Vi har fått förmånen att samarbeta med Älvsby folkhögskola vilka 
startade en folkhögskolefilial i Arvidsjaur den 20 oktober 2016. Första kursen som erbjudits är en 
etableringskurs för nyanlända. På planeringsstadiet är fler kurser aktuella. 
 
Skyddat arbete OSA 
Skyddat arbete är avsett för arbetslösa personer med socialmedicinska handikapp och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avsikten är att kommunen skall ta ett utökat och mera 
långsiktigt ansvar genom att integrera sitt ansvar enligt socialtjänstlagen med ett arbetsgivaransvar. 
Arbetstagarna anvisas av Arbetsförmedlingen i samråd med socialsekreterarna och AME.  
Våra resurser var avsedda att klara 3,75 årsarbetare.  
Under året har 7 personer på hel- eller deltid anvisats.  
 
Feriearbetande ungdom 
Arbetssökande ungdomar som finns i ÅK 9 eller år 1 på gymnasiet erbjuds feriearbete. Anvisning 
sker i 2-veckorsperioder. Via kommunens hemsida görs ansökan och där ungdomen önskar var 
han/hon vill göra sitt feriearbete. I de allra flesta fall uppfylls deras önskan.  
Under 2016 sysselsattes totalt 95 ungdomar. Det fanns gott om arbetsplatser, hela 141 stycken. 
 
KAOS Styrkan 
Verksamheten organiserar olika arbetsuppgifter som sysselsätter anvisade ungdomar och andra 
arbetslösa. Bland de anvisade finns ungdomar som kräver en högre grad av råd och stöd från 
handledarna. Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att de anvisade, när anvisningsperioden är slut, 
har stärkt sina möjligheter till att få ett arbete på den öppna marknaden. 
Under anvisningstiden praktiserar deltagarna bl.a. inom olika yrken, deltar i utbildningsaktiviteter 
samt får ta del av kvalificerad vägledning och rådgivning.  
 
Flyktingmottagning – HVB-hem och 18+ 
Arvidsjaurs kommuns flyktingmottagning tog emot 17 anvisade nyanlända under året. Dessa ingår i 
etableringen och ersättning utgår för varje person. Alla har uppehållstillstånd när de kommer. Så fort 
som möjligt efter ankomsten påbörjar man sin SFI med samhällsinformation. Barn skrivs in i skola 
eller förskola. 
På HVB-hemmen bor de ensamkommande barnen som alla är asylsökande. Antalet varierar mycket 
och till Arvidsjaur kom inte så många nya ensamkommande som beräknat. Tre boenden har varit i 
gång, Kråkan, Korpen och Nasti. De ensamkommande barnen har alla en god man och påbörjar sin 
skolgång så snart som möjligt, oftast med språkintroduktion.  
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18+- verksamheten har varit inrymd på mötesplatsen Humlan. Där finns personal som stödjer 
ungdomen, som bor i eget boende, på olika sätt. På dagtid deltar man på lektioner, på eftermiddagar 
och kvällar stödjer man med läxläsning, ekonomiska frågor och andra angelägna områden i syfte att 
förbereda ungdomen för ett självständigt liv efter 21-årsdagen. Man gör också olika aktiviteter runt 
helger och lov. 
 
Händelser av betydelse 
Ett förändringsarbete är inlett på AME. Nya sätt att använda lönestödpengar diskuteras för att få ut 
så många som möjligt i arbetslivet. Samarbetet mellan AF och kommunen skall utvecklas i syfte att 
få till ett bättre nyttjande av våra resurser. 
 
Under början av året inrättades ett nytt HVB-hem, Nasti, på grund av det stora antal 
ensamkommande flyktingbarn som kom till kommunen i slutet av 2015 och början av 2016. Det tog 
både tid och resurser att få till stånd HVB-hemmet Nasti, men verksamheten startade innan 
sommaren och personal anställdes. Då det blev nya nationella politiska direktiv, så kom avsevärt 
färre barn till Sverige och även till Arvidsjaur. Under hösten har därför planer på att stänga Nasti 
inletts och provanställd personal har inte fått tillsvidareanställning. Mycket tid har lagts på att skapa 
bättre struktur i verksamheten, både hur HVB-hemmen ska samverka med soc och skola samt hur 
handledare och kontaktpersoner ska få tydligare arbetsbeskrivningar. Personalen har också deltagit i 
två större utbildningsinsatser. 
 
Ekonomi 
Ensamkommande flyktingbarn har mycket stora intäkter tack vara ett bra avtal med 
Migrationsverket Ett stort antal 18 åringar som ännu inte fått uppehållstillstånd gör att ekonomin är 
svår att beräkna.  
AME:s verksamhet har inte nått upp till förväntade intäkter detta år, bl a beror detta på färre 
anvisningar från AF men troligen har även de chefsbyten som gjorts påverkat. Kontinuiteten bryts 
och osäkerhet hos personalen som inte alls varit insatt i de ekonomiska frågorna på något sätt. 
 
Personal 
Chef AME har haft tjänstledig sedan 2016-04. Därefter tog kommunchefen över ansvaret för 
verksamheten. HVB-hemmen har haft många tidsbegränsade anställningar på grund av den ovissa 
framtiden då de nationella politiska direktiven inte presenterades förrän i december. 
Den 1 oktober gick förvaltningen ihop med kulturen och bildade kultur- och 
integrationsförvaltningen med en kultur- och integrationschef samt en biträdande kultur- och 
integrationschef. Förvaltningen ligger under kommunstyrelsen. 
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Framtiden 
AME kommer att flytta till nya lokaler i Hälsocentralen. Verksamheten kommer att förändras och 
det blir mer fokus på att använda de avsatta medlen för lönestöd effektivt. Samarbetet mellan 
kommunen och AF kommer att utvecklas och intensifieras ytterligare under 2017. Nya uppdrag att 
ta över ansvaret för äldreomsorgens tvätt samt starta en bilpool är under utredning och kommer att 
”sjösättas” under första halvåret 2017. 
 
Migrationsverket har sagt upp avtalet om mottagande av ensamkommande barn. Barn i HVB-hem 
får 1350 kr/dygn och barn medan ensamkommande flyktingbarn som är inskrivna i skolan får 750 
kr/dygn och barn. Dessutom utgår en schablonersättning på 52.000 kr per barn, vilket är hälften av 
vad som tidigare har utgått i ersättning. De nya snäva ekonomiska ramarna har framtvingat flytt av 
verksamheten från Nasti, samtidigt som det är ovisst hur många ungdomar som faktiskt kommer 
under 2017. Prognosen säger 7 barn. Under 2017 kommer vi att jobba intensivt med utbildningar 
och metoder som ska ge verksamheten en bättre struktur och tydlighet. Vi kommer också att ge 
ungdomar tydligare verktyg för ett framtida liv i Sverige. Vi ska använda materialet ”Hitta rätt” där 
kontaktpersonerna ska arbeta metodiskt med varje ungdom så att de tillgodogör sig innehållet hur 
det svenska samhället fungerar. Dessutom lägger vi energi på att husmötena ska bli ungdomarnas 
organ för delaktighet och inflytande. Ungdomarna får reellt inflytande då de alla tillsammans 
förfogar över sina aktivitetspengar och måste genomföra demokratiska processer hur de ska 
användas. 
 
18+ kommer att byta lokaler och flyttar ihop med AME i Hälsocentralen. De får mer flexibla lokaler 
samtidigt som studieron förbättras. De lokaler man haft tidigare har inte fungerat så bra med tanke 
på allt annat som händer i Humlan-huset. Antalet under 2017 beror på hur många som får 
uppehållstillstånd. Migrationsverket ligger efter i sina beslut. 
 
Flyktingmottagandet ökar pga nya kommuntal för alla kommuner och Arvidsjaur har accepterat att 
ta emot 31 nyanlända under 2017. 
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Kultur och fritid 
From 1/10 Kultur- och integrationsförvaltningen 
 

  Årsbudget 
Utfall 
 2016 

Förbr. i 
% 

Utfall  
2015 

Personal  7 387 8 179 111 6 923 

Verksamhet  2 984 4 598 154 3 520 

Internhyror  2 502 2 502 100 6 577 

Summa 
kostnader  

12 873 15 279 119 17 020 

Intäkter  -1 659 -3 836 243 -2 520 

Netto  11 214 11 433 102 14 501 
 
Verksamhet 
 
Allmänkultur och föreningsstöd 
Den allmänkulturella verksamheten har bedrivits med inriktning mot fler arrangemang inom 
mångfaldsområdet, som är fokusområde 2016 i hela länet. Liksom tidigare är föreningar och 
civilsamhälle en viktig aktör tillsammans med kommunen för att säkerställa ett bra och brett utbud i 
syfte att skapa en attraktiv kommun. Stödet till föreningar består av ett ekonomiskt stöd, fria lokaler 
samt stöd och hjälp från förvaltningen. Det ekonomiska stödet har varit oförändrat i många år. 
Förutom tillgång till kommunala lokaler hyrs AJB:s sporthall ett antal timmar per vecka för de 
verksamheter som ej ryms i kommunens hallar. Kultur i vården fortgår och är en uppskattad 
verksamhet för den som inte själv kan ta sig till arrangemang. 
 
Kulturskola med mötesplats 
Barn- och ungdomar har ett brett utbud av fritidsaktiviteter genom den verksamhet som bedrivs på 
kulturskolan och Humlan, den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. Här finns möjligheter 
att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa vänner, fika, se på tv, lyssna på 
musik och spela spel. Verksamhetsmålet för den öppna mötesplatsen är att inspirera till och stödja 
aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande, där 
ungdomarna ska få stöd att tillfredsställa sina behov av trygghet, egen identitet, gemenskap, uppleva 
möjlighet att påverka, uppleva positiv förväntan, ta ansvar, uttrycka sig, rättvisa. Kulturskolan hade 
drygt 400 deltagare under våren, något fler tjejer än killar. Arbetet genomsyras av en stark 
integrationstanke och kommer att utvecklas utifrån ungdomarnas egna önskemål. Verksamheten för 
18plus sker i Humlans lokaler alla dagar under veckan. Kulturskolan samarbetar kontinuerligt med 
länets andra kulturskolor, både vad gäller fortbildning, lägerverksamhet, gemensamma konserter och 
länsmusikgrupper. 
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Medborgarhuset 
Medborgarhusets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för olika typer av aktiviteter, de flesta som 
arrangeras av föreningar men även företag och privatpersoner kan hyra lokalerna. Uthyrningarna är 
många och de lokaler som finns i nedre plan, föreningscentrum; är speciellt anpassade för 
styrelsemöten, studiecirklar och liknande. Under året har hörslingor monterats in i tre av lokalerna, 
köken har utrustats bättre och en höj- och sänkbar bioduk har monterats in. Förbättringarna har 
planerats i dialog med föreningsrepresentanter. Under detta år har man haft 884 uthyrningstillfällen, 
mer än hälften i nedre plan. Biografen drivs av Medborgarhuset och besökandet har ökat under 
perioden. Matinéer är de mest välbesökta. 
 
Biblioteket 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen 
ska varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Uppdraget är att 

 vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning. 
 

De prioriterade grupperna i lagen är 
 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska 
 nationella minoriteter. 

 
Biblioteket ingår i det gemensamma biblioteket i Norrbotten som startade 2013. Detta är ett bra stöd 
i biblioteksarbetet, särskilt för den lilla kommunen. Länssamarbetet garanterar även en större 
tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt 
erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier i olika form för att göra 
information tillgänglig, även för den som har särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av 
funktionsvariation eller ovana vid digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara 
detta eftersom grupperna är små, resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta 
genom att vi kan samordna och samnyttja våra olika resurser. Utbildningar och kompetenshöjning 
görs gemensamt. 
 
Händelser av betydelse 
I oktober gjordes en omorganisation och alla fritidsfrågor ligger nu på föreståndaren för Camp 
Gielas. Arbetsmarknad och integration flyttades till en ny förvaltning, kultur- och 
integrationsförvaltningen. 
Under året har biblioteket infört ytterligare förbättringar för låntagarna i och med att man numera 
själv kan hämta ut och låna sina reserverade böcker. 
Sedan årsskiftet är biblioteket även konsumentrådgivning.. Bibliotekets personal har gått en kortare 
utbildning i konsumentfrågor och under året har man haft 41 ärenden, med 1-3 kontakttill-
fällen/ärende. 
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Kulturskolan med mötesplatsen har gått med i Fritidsforum och kommer att få bl.a. regionala 
utbildningar på orten inom kort. Vi deltar i tre arvsfondsprojekt, två  via Kulturskolerådet och 
kopplat till ensamkommande/nyanlända barn och ungdomar och det tredje Ung scen norr, som 
handlar om att öka tillgängligheten och stärka delaktighet när det gäller teater för barn och unga i 
länet och specifikt lokalt. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnader, personalkostnader och intäkter ligger högt tack vare projektmedel, de medel 
som omfördelats från ensamkommande samt försäljning av musiklärartjänster till Arjeplog. 
 
Personal 
I förvaltningen fanns vid årets slut 23 personer anställda, 16 kvinnor och sju män. Av dessa arbetar 
12 deltid och 11 heltid, total tjänstgöringsgrad är 18,6 tjänster. Sjukfrånvaron har ökat till 6,99% pga 
långtidssjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse  
Se bilaga 2 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet gick ut på remiss men har återremitterats med 
önskemål om kompletteringar.  
En av de stora utmaningarna för biblioteken idag är att tillgodose efterfrågan på medier på andra 
språk än svenska. Enligt bibliotekslagen är det kommunens ansvar att tillgodose försörjningen av 
medier på andra språk än svenska. I hela landet pågår en övergång från ett klassifikationssystem till 
ett annat, från SAB till Dewey. 
Arbetet med revideringen av biblioteksplanen är påbörjat och kommer att slutföras innan årsskiftet. 
Vi ska fortsätta att utveckla kulturskolans kursutbud till att innefatta även nycirkus och slöjd samt ge 
bättre och tydligare kursbeskrivningar framöver. Vi vill också utveckla kursen för barn och 
ungdomar med särskilda behov/funktionsnedsättning och erbjuder också en sådan kurs. Vi ska 
ytterligare stärka samarbetet med Ung scen norr för att få teater som ett ämne i kulturskolan. Vi 
ingår också i ett nationellt Arvsfondsprojekt kallat Sverige berättar där ensamkommande barn i 
Arvidsjaur ska få delta. När det gäller mötesplatsen så kommer vi dels jobba med att få stabilitet i 
arbetsgruppen där gemensam fortbildning och tätare planeringsmöten är ett medel för att nå detta. 
Men det handlar också om att få en person inom gruppen som bär ett större ansvar för 
verksamheten. 
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Januari – december 2016        Bilaga 1 
 
Medborgarhuset  

2016   2015   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 73 3 408 47 68 4 126 86 
Matiné 29 1 716 59 21 1 062 51 
Dagbio 14 693 50 16 1 107 69 
TOTALT    105 6 295 60 
 116 5 817 50    

 
Uthyrning lokaler 2016  2015  

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Egen verksamhet 158 18 129 15 
Studieförbund 41 4 52 6 
Pensionärsorganisationer 79 9 98 12 
Kommunal verksamhet 103 12 90 11 
Övriga 55 6 65 8 
Föreningscentrum, nb 448 51 412 48 
Totalt 884 100 846 100 

 
Kultur i vården  

 2016  2015  
Aktivitet Antal Delt/gång Antal Delt/gång 
Samvarostunder, Länsmans, Ringelsta och 
Solbacken 

49 4-23 28 14-20 

Bildberättande samtal   34 4-8 
Samiska besök 33 3-4 46 4-5 
Enskilda besök på boenden 41 1-2 70 6-11 
Kåtan , april - oktober 18 6-18 16 8-20 
Kultur i kåtan + julfika 8 6-14   
”Herrklubb” Ringelsta     
Blåklockan och Björken 11 8-14   
Ringelsta övr avd + hemtjänst 4 8   
Ängsbacka samvaro och julfest 2 10   
Kulturutflykt i minibuss 1 5   
Höstfest Sameland 1 110   
Musik, bild, film Ringelsta 3    
Teater 1 41 2 65-70 
Fotoutställning 3    
Höstfest Länsmans och Solbacken 2 37   
Julfester på Ringelsta, Länsmans, A-service och 
hemtj på Medborgarhuset 

4    

Julmarknad 1 100   
Öppen verkstad -- upphört 26 10-20 
Målargrupp, forts -- upphört 28 3-5 
Målargrupp ny, A-service  11 5-11 26 4-6 
Utsikten   2 6-7 
Taltidning tisd och fred -- upphört 96  

Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande ensam i sin lägenhet och 
har svårt att ta sig ut.  
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Professionell scenkonst samt film för barn och ungdom  
 

Sammandrag 2016 2015 2014 
Antal förest, skol 23 26 37 
Antal besök, skol 4894 4973 4767 
Snitt per förest  212 191 128 
Antal förest, off 19 19 22 
Antal besök, off 1113 983 1452 
Snitt per förest  58 51 66 

 
Utöver dessa föreställningar görs många olika aktiviteter där barn- och ungdomar deltar i skapandet: ”Öppen scen” i 
Medborgarhuset vid fyra tillfällen, uppvisningar i dans och musik vid flertalet tillfällen varje termin, skapandet av 
julkalendern i kommunhuset fönster, alla klasser från 6 års tom åk 6 samt bildgrupper från Fridhemsskolan skapar 24 
olika bilder med julmotiv som sätts upp, kulturgrupperna som deltar vid val av det professionella utbudet samt olika 
UPP-arrangemang. 
 

Kulturskolan  Tjejer Killar Totalt Uppvisningar, 
läger mm 

Bild 30 0 30 2 
Dans 24 2 24 3 
Drama 10 17 27 0 
Musik 75 57 132 8 
Nycirkus 13 2 15 0 
Summa kulturskolan 152 78 230 13 
Övriga elever i grupper, uppdragsverksamhet 
och projekt 

Ca 120 Ca 100 Ca 220  

Totalt 272 178 450  
 
 

Sommarlovsaktiviteter 
med stöd från MUCF 

Ålder Tjejer Killar Totalt 

Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik, lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, läger, utflykt, ridning, film, golf, lek, 
skrivarkurs, vävning, slöjd, flottbygge, djur- och 
naturvård 

6-8 år 72 48 120 
9-12 år 85 63 148 

13-15 år 29 29 58 
    

Totalt 186 140 326 
Aktiviteterna utfördes av föreningar i första 
hand. De fick stöd för inköp av material och 
utrustning samt för ledare. 
Total summa:161.0tkr 

 
Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar 

 2016 
Budget 340.0 tkr 

2015 
Budget 340.0 tkr 

2014  
Budget 340.0 tkr 

   antal summa antal summa 
Idrott 221.0 11 12 225.0 14 221.0 tkr 
Övriga 33.0 6 5 27.0 6 38.0 tkr 
Skoterföreningar 21.6 2 2 21.6 3 32.2 tkr 
Utomhusbad 100.0 2 2 100.0 2  100.0 tkr 
Kulturmiljö 31.5 2 2 38.5 5 75.0 tkr 
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Utlåning bibliotek 
 2016 Snitt/inv 

(6 442) 
2015 Snitt/inv 

(6467) 
2014 

(valår) 
Snitt/inv 

(6494) 
Utlån tot inkl skolor 52 470 8,1 50 602 7,8 50 782 7,8 
Besök HB 34 669 5,3 *  33 341 5,1 
Utlån HB 34 699 -- 33 886 -- 35 467 -- 
Glommersträsk 5 264 -- 5 199 -- 5 372 -- 
Skolorna utlån (inräknat 
i totalen) 

12 507 -- 11 517  9 943  

*Ej kunnat räkna besök på helår pga nyinstallation som ej fungerade förrän i slutet av året 
 
Konsumentvägledning, via biblioteket 
 

 
Ärenden 

Arvidsjaur 
Ärende Kontakttillfällen Tid 

Antal Antal                       Timmar   
Rådgivning 41 76 53 
 Klagomål 27 57 39 
Förfrågan 14 19 14 
Totalt 41   
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 Bilaga 2 
Måluppfyllelse 
 
Medborgare/kund 
KF:s mål: 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 
KS:s mål: 
Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s medborgarundersökning. 
 
Kultur-fritid 
Mål: Medborgardialog om kultur-fritids verksamhet en gång per termin - öppet dialogmöte på 
Medborgarhuset med enhetsledare och förvaltningschef 
Två dialogmöten har hållits, dock var det ett fåtal besökare men vissa synpunkter kom in som vi 
tagit till oss. 
 
Mål: Göra minst en enkät per termin, med olika metoder. 
Biblioteket har gjort  mätning efter ett arrangemang med ”Happy or not”-maskinen vilken gav ett 
positivt resultat. 
Kulturskolan mätte vad deltagarna i kulturlägret tyckte. Gav också ett positivt resultat. 
 
 
Utveckling/tillväxt 
KF:s mål: 
Långsiktig hållbar utveckling. 
 
KS:s mål: 
Underlätta för näringsliv och företagare 
 
Kultur-fritid 
Mål: Genom ett brett och allsidigt kultur- och fritidsutbud göra kommunen attraktiv att bo och leva 
i. 
I bilaga 1 redovisas hur utbudet sett ut under 2016. Stödet till föreningarna genererar många 
aktiviteter. Arvidsjaurs utbud är brett och allsidigt. 
 
Mål: Tillhandahålla lokaler med bra service. 
De lokaler kultur-fritid tillhandahållit har till största delen kunnat erbjuda bra service men vissa 
anläggningars standard är undermålig.  
 
 
Ekonomi 
KF:s mål: 
God ekonomisk hushållning 
KS mål: 
Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt. 
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Kultur-fritid 
Samverkan är grunden för att uppnå ett brett och allsidigt kultur-och fritidsutbud och externa medel 
söks så fort det är möjligt. 
Mål: skapa minst en samarbetsaktivitet som ger positiv ekonomisk effekt. 
Samverkansprojekt med några av kulturskolorna i Norrbotten har givit verksamhet utöver det vi 
kunnat erbjuda själva, en kvalitetshöjning utan nettokostnadsökning.  
 
Arbetsgivare 
KF:s mål: 
Attraktiv arbetsgivare 
KS:s mål 
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittligt totalindex vara högre än 
riket. 
 
Kultur-fritid 
Mål: vara en arbetsgivare som tex: 

 ger möjlighet till samarbeten 
 ger frihet att utforma sitt arbete utifrån verksamhetsplaner 
 ger möjlighet att byta arbetsuppgifter 
 ger möjlighet att påverka sina arbetstider 
 ger möjlighet att relativt fritt välja sin semesters förläggning 
 skapar och ger möjlighet till kontinuerlig fortbildning 
 är lyhörd och tar vara på arbetstagarnas idéer och kompetens 

 
Vi har jobbat efter dessa mål och uppmuntrat personalen till att verka utifrån dessa. Den HME-
enkät som gjordes hade för låg svarsfrekvens för hela kommunen men för kultur-fritid var den 
tillräckligt hög och gav ett gott resultat. 
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Fritid Gielas 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  3 302 2 976 90 0 

Verksamhet  1 037 1 288 124 0 

Internhyror  4 074 4 074 0 0 

       

Summa kostnader  8 413 8 338 99 0 

       

Intäkter  -956 -1 271 133 -0 

       

Netto  7 457 7 067 95 0 
 
Verksamheten 
Fritid Gielas innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sim-och sporthall. 
Fritidsanläggningarna är Ringelhallen- och Ringelvallen samt de skidspår och tennisbanor som finns 
ute i byarna.  
 
Centrumbadet i Arvidsjaur omfattas av verksamheterna äventyrsbad, simbassäng och sporthall. 
Under sommaren finns det en 50 meters simbassäng utomhus. Centrumbadet bedriver 
simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Sporthallen i centralorten 
upplåts till grundskolan på dagtid samt till föreningar kvällar och helger under hela året.  
 
Händelser av betydelse  
I syfte att effektivisera verksamheter som berör fritid har Ringelhallen- och Ringelvallen flyttats till 
Camp Gielas. Tanken är då all både personella- och ekonomiska resurser ska fördelas på bästa och 
effektivaste sätt. 
 
Centrumbadet har tidigare organisatoriskt tillhört samma enhet som Camp Gielas. Badet har dock 
haft helt egen ekonomi och redovisats separat från Camp Gielas.  
 
Ett nytt ekonomiskt ansvarsområde med benämning Fritid Gielas har bildats. Detta ansvarområde 
innefattar då fritidsanläggningar och sim- och sporthall. 
 
Medfinansiering till Arvidsjaur ryttarförening 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att stödja Arvidsjaur ryttarförening med ett ekonomiskt 
bidrag på 198 tkr. ARF beviljades motsvarande ekonomiskt stöd hos Idrottslyftet. Detta har 
inneburit att ARF har kunnat genomföra investeringar i ny belysning till paddock och ridhus. Under 
hösten upphandlades och genomfördes en entreprenad för att byta ut hela underlaget i ridhuset. Det 
befintliga materialet från ridhuset användes sedan till förstärkning i de blöta hagarna utomhus. 
Samarbetet fortsätter i början av kommande år. Det återstår inmontering av ny nödbelysning i 
ridhuset. Projektet kommer att avslutas under år 2017.  
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Fritid Gielas fick glädjande nog stöd för en 
personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Verksamhetsbudget har överskridits. Detta beror helt på de cirka 200 tkr som kommunen har 
finansierat till Arvidsjaurs ryttarförenings investeringar. 
 
Intäktsbudget ger ett överskott. Detta beror till stor del på de intäkter som ARF fick från 
Idrottslyftet. Ringelvallen har även fått ett bidrag på cirka 44 tkr för konstgräsplanen.  
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare. Den totala sjukdomsfrånvaron vid 
Centrumbadet har under år 2016 varit 0,96 %.  Anläggningar har en heltidsanställd. Den totala 
sjukdomsfrånvaron vid Anläggningar har under år 2016 varit 4,33 %. 
 
Centrumbadets personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
Kompentensutveckling för anläggningssidan har under året varit utbildningar i skötsel av gräs- och 
konstgräsplaner samt en intensivkurs i ismakeri. 
 
Framtiden 
En arbetsgruppgrupp för sim- och sporthallen har bildats och löpande information kommer att 
presenteras för politiken.  
 
Målrapportering 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2016 blev 99 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2015 var 
simkunnigheten 100 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2016. I denna enkät mäts 
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, 
bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts 
från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
Juli  2009 4,5 April 2010 4,4 
Juli  2011 4,3 April 2012 4,0 
Juli  2013 4,3 April 2014 4,1 
Juli  2015  4,3 April 2016 4,0 
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Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra badupplevelse. 
Det lägsta betyget har omklädningsrummens standard fått.  
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad 
under vårterminen. 94 stycken fria bad har nyttjats.  
 
 
Katarina Landstedt 
Fritid Gielas 
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Räddningstjänsten 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  2 382 2 861 120 4 460 

Verksamhet  404 1 828 452 1 668 

Internhyror  481 482 100 963 

       

Summa kostnader  3 257 5 171 159 7 091 

       

Intäkter  -375 -18  -164 

       

Netto  2 882 5 153 179 6 927 
 
Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens laguppfyllnad mot Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). 
Det innebär kortfattat att förebygga olyckor genom t.ex. utbildning och tillsyn. Räddningstjänsten 
skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. Samt att vi skall utreda olyckor. Räddningstjänsten har två 
brandstationer belägna i Arvidsjaur och Glommersträsk samt ett brandvärn i Moskosel. 
Räddningstjänsten rycker ut på cirka 100 larm per år. 
Från och med 1 juli är den administrativa hemvisten kommunstyrelsen från att tidigare ingått i 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Händelser av betydelse 
En ny ledningsbil är inköpt under året. Den fungerar som ledningsbil och är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även utrustad 
med som en offensiv enhet vilket innebär att vi med hjälp av bilen kan utföra en inledande offensiv 
insats. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till nittio sekunder.  
Utalarmeringsanläggningen i Glommersträsk gick sönder och en ny köptes in för att ersätta den 
trasiga. 
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna till 
Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Vi har inhandlat nya 
skyddskläder, ny lättare men kraftigare klipputrustning, dubbdäck till våra fordon etc. 
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
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Ekonomi 
Räddningstjänstens resultat blev -2670 tkr. Budgeterat 5764 tkr mot utfallet på 8433 tkr på 
helårsbasis. 
Det relativt stora minusresultatet på en felaktighet gällande löner i budgeteringen samt 
ombyggnationen av kontorsdelen på brandstationen i Arvidsjaur och möblering till densamma. 
Övriga stora poster är dubbdäck till våra fordon, skyddsutrustning samt utbildning. Minusresultatet 
är sedan tidigare kommunicerat med ekonomiledningen och förvaltningschefen.  
 
Personal 
I Arvidsjaur har vi anställt två personer på heltidstjänster under året. Detta för att täcka upp för en 
pensionsavgång och den andra tjänsten för att uppfylla uppgifterna enligt LSO gällande tillsyn och 
utbildning. Vi är totalt tre heltidsanställda med placering i Arvidsjaur. 
Vi har fortfarande en för stor omsättning bland deltidspersonalen. Vi har vänt trenden när det gäller 
att rekrytera personal och har nu människor på väntelista som vill ha anställning på 
räddningstjänsten, vilket är glädjande men vi behöver reducera personalomsättningen då en 
brandman kostar ungefär 150 tkr att utbilda. 
I Glommersträsk har vi fyra vakanta tjänster men tre av dessa beräknas vara tillsatta under våren.  
Vi ligger efter med utbildning av personalen och uppfyller därmed inte den i handlingsprogrammet 
fastställda utbildningsnivån hos deltidspersonelen. En plan är utarbetad för att komma upp i 
fastställd nivå över tid. 
 
Framtiden 
Under året ska det nya IT-systemet implementeras. En samordnare i Norrbotten med placering i 
Kalix kommer att leda arbetet via systemansvariga placerade på varje räddningstjänst.  
En diskussion om det nya avtalet för räddningsmän i beredskap(RIB) förs nationellt. På flera håll i 
landet säger personalen upp sig i protest mot det nya avtalet. Vi ser ännu inga sådana tendenser vare 
sig i Arvidsjaur eller i Norrbotten. Det finns en viss frustration över avtalet och vi följer noggrant 
utvecklingen.  
Räddningstjänsten ser ett behov av en annorlunda organisation där vi går mot en räddningstjänst 
med en primär offensiv enhet som är först på plats för att sedan bygga upp en slagkraftig styrka med 
större fordon sekundärt. Detta har testats i Arvidsjaurs tätort med gott resultat och räddningstjänsten 
vill införa den metoden även i Glommersträsk och i Moskosel.  
En dialog förs med regionen om att Räddningstjänsten skall åka på hjärtstoppslarm om ingen 
ambulans finns att tillgå i kommunen. Det handlar om ett komplement till ambulansen och 
kommunen ska inte ta över uppgifter från regionen. En dialog förs på tjänstemannanivå och det 
finns ännu ingen vidare förankring inom kommunen även om det är praxis över stora delar av landet 
med liknande lösningar. 
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