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Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 

Kommunstyrelsens årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse med 12,9 mnkr mot 
budget. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska överskottet 
bedöms i huvudsak bero på ett större ekonomiskt medvetande med återhållsamhet avseende 
resursförbrukning.  

Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer det att det har 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 
erhållits är av engångskaraktär och därför inte något kommunen kan räkna med för kommande år.  

Kommunen är från och med 2018-01-01 medlemmar i Region 10 (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå, 
Vilhelmina, Dorotea, Norsjö, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Åsele) (R10). Viktiga fokusfrågor för 
R10 under 2018 har bland annat varit LIS-områden och därtill hörande strandskydd samt de 
nationellt framtagna 75 punkterna för landsbygdsutveckling.  

Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är anpassning av 
verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn (EKB) och övriga flyktingar. Eftersom antalet 
ensamkommande sjunkit avsevärt detta år har arbetsbrist uppstått och stor kraft har lagts vid 
förhandlingar och omplaceringsutredningar. Även flytt eller avveckling av verksamhet i tidigare 
byggnader har genomförts.  

Ett samgående avseende upphandling med andra kommuner har genomförts och påbörjats från och 
med september. Kommuner inom R10 som inte hittills berörts av ovanstående har visat stort intresse 
att samordna sin upphandlingsverksamhet med Arvidsjaurs kommun och det arbetet kommer att 
fortgå under 2019. 

Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om bredbandsutbyggnad och 
frågan om förvaltning av kommunens stadsnät. Av nio områden inom tätorten är samtliga förtätade 
utom två och dessa kommer att påbörjas under sommaren 2019. Renträsk och Pjesker ska anslutas 
till regionnätet och därefter är de klara  

Kommunens roll i arbetet med näringslivsfrågor är fortsatt ett fokusområde och bland annat har ett 
treårigt projekt ”Arena Arvidsjaur” påbörjats där evenemanget ”Let´s go Arvidsjaur” blivit mycket 
uppskattat.  

Resurscentrum fortsätter sitt arbete med att skapa en bilpool. I huvudsak är samtliga bilar i bilpoolen 
utrustade så att elektronisk körjournal kan användas. Tvätteri och café är pågående verksamheter. 

Samarbetet med Storumans kommun avseende räddningschef har upphört och kommunen har nu 
anställt sin egen räddningschef och vi har också en beredskapssamordnare.  

Sommarens varma och torra väder medförde att vi hade 23 skogsbränder under två veckor. Detta 
medförde extra personalkostnader men också onormalt slitage på diverse utrustning. Arvidsjaurs 
kommun har till MSB inlämnat underlag för extraordinära kostnader och kommunen har erhållit    
0,8 mnkr för dessa   

Krisberedskap är en funktion med hög förbättringspotential och personell resurs har köpts av 
Arvidsjaurs flygplats i syfte att uppdatera handlingar, påbörja övningsverksamhet och komma i fas 
med de krav som ställs generellt på samtliga kommuner. Från och med 2018-07-01 sköts dessa frågor 
genom beredskapssamordnaren i räddningstjänsten. 



Från och med juni har kommunen en dataskyddssamordnare (DSO), i enlighet med ny lagstiftning. 
 
En central växelfunktion inom ramen för SAMSA-samarbetet (Samverkan Sorsele, Arjeplog, Malå och 
Arvidsjaur) har startat från och med 2018-09-01 och denna kommer att skötas av Malå kommun. 
 
Region Norrbotten tar inte längre det fulla ansvaret för drift och underhåll av varmvattenbassängen 
som inryms i Hälsocentralen. Avtal träffades om att Region Norrbotten betalar viss del av drifts-
kostnaden till och med 2019-12-31. Resterande del betalas av Arvidsjaurs kommun. Beslut om 
eventuell fortsatt drift efter 2019 har ej fattats. 
 
Inom ramen för KS verksamhet har en genomgripande förändring gjorts gällande Kultur och Fritid. 
Dessa två skilda verksamheter har slagits samman till Kultur/Fritid 2018-07-01 och lyder nu under en 
chef.  
 
Turistbyrån har flyttat in i kommunhuset och samordnar sin verksamhet med receptionen. 
 
 
 
Ulf Starefeldt 
Kommunchef 
  



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 Nöjd region index ligger på 60 jämfört med 62 i 
snitt i riket. Felmarginalen ligger på +/- 2,7 

 
 

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 258 vid 2015 års undersökning. 

Uppföljning per 31 dec Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2016, plats 
279 för 2017 och plats 280 för 2018 

 
 

Perspektiv Ekonomi 

KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Nämndmål Skapa minst fyra interna eller externa samarbets-
aktiviteter 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 Samverkan inom R10,  växel och upphandling har 
inletts men än har de inte gett någon positiv 
ekonomisk effekt 

 
 

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Nämndmål 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 Enkäten är genomförd 2016 men på grund av för 
låg svarsfrekvens finns inget jämförelsevärde för 
2017 

Uppföljning per 31 dec  Resultat 2018 var värdet 79 av max 100, vilket 
motsvarar snitt för riket. 
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Sammanfattande ekonomitabeller hela kommunstyrelsen* 

 

Årsbudget 
2018 

Utfall 2018 Årsavvikelse 
 

Utfall 2017 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, 
REVISION MM 

    

Kostnader 3 636 2 515 1 121 4 377 

Intäkter -600 -569 -31 -1 771 

NETTO 3 036 1 946 1 090 2 606 

 
KOMMUNSTYRELSEN 

    

Kostnader 19 960 18 226 1 734 18 560 

Intäkter -8 431 -9 536 1 105 -8 839 

NETTO 11 529 8 691 2 838 9 721 

 

 

 

  SAMHÄLLSBYGGNAD  

Kostnader 35 487 34 964 477 35 862 

Intäkter -9 990 -10 800 810 -11 411 

NETTO 25 498 24 164 1 287 24 451 

 

 

 

  FASTIGHETER  

Kostnader 32 341 28 710 3 631 32 447 

Intäkter -45 280 -45 608 328 -46 616 

NETTO -12 939 -16 898 3 710 -14 169 

 

 

 

  AFFÄRSVERKSAMHET  

Kostnader 36 886 35 693 1 193 35 372 

Intäkter -37 642 -39 835 2 193 -38 284 

NETTO -756 -4 142 3 386 -2 912 

 

 

 

  STÖD OCH SERVICE  

Kostnader 34 123 31 143 2 979 32 140 

Intäkter -10 266 -9 998 -268 -11 645 

NETTO 23 857 21 145 2 711 20 495 

 

 

 

  NÄRINGSLIV   

Kostnader 5 169 4 565 604 4 355 

Intäkter -1 831 -2 440 609 -1 803 

NETTO 3 338 2 125 1 213 2 552 
     

ARB. MARKN o INTEGRATION     

Kostnader 12 009 18 487 -6 478 31 768 

Intäkter -15 630 -18 867 3 237 -47 043 

NETTO -3 622 -380 -3 242 -15 275 

* Alla belopp i samtliga tabeller avser tusentals kronor. I texter förekommer förkortningarna 
tkr (tusen kronor) och mnkr (miljoner kronor). 
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Forts 
 

Årsbudget 
2018 

Utfall 2018 Årsavvikelse 
 

Utfall 2017 
 

KULTUR  
 

  
Kostnader 13 104 12 988 116 13 846 

Intäkter -2 513 -2 415 -98 -2 859 

NETTO 10 591 10 573 18 10 987 
     

FRITID      

Kostnader 8 819 8 791 28 8 569 

Intäkter -556 -599 43 -526 

NETTO 8 263 8 192 71 8 043 
     

RÄDDNINGSTJÄNST      

Kostnader 8 440 9 831 -1 391 8 815 

Intäkter -612 -1 570 958 -149 

NETTO 7 828 8 261 -433 8 665 
        

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 76 622 63 676 12 898 55 164 
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Kommunfullmäktige, revision mm 

 
Årsredovisning 

2018-12-31 
 

(Ansvar 100, 117, 170, 180) 
 
  



 

Sida 8 av 75 
 

100 Kommunfullmäktige, revision mm 
 

Verksamhet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

 

Mandatfördelning 2014-10-15 -2018-10-14 

Politiskt parti Antal mandat 

Socialdemokraterna 12 

Vänsterpartiet 4 

Centerpartiet 9 

Nya Moderaterna 1 

Liberalerna 1 

Sverigedemokraterna 2 (varav 1 obemannat) 

Totalt 29 
 

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk i svenska 
kommuner. 
 
Revisionen har på uppdrag av Kommunfullmäktige att granska verksamheterna i kommunkoncernen 
med hänsyn till väsentlighet och risk. 

Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige, 
som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha 
en valnämnd. 

Händelser av betydelse 

Fullmäktige 
Nytt fullmäktige har valts under hösten. 

Överförmyndaren 
Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat från ett 40-tal under år 2017 till en vid periodens 
slut. 
 
Revision 
Ernst & Young blev hösten 2017 upphandlad år 2017 och 2018 för att utföra kommunens revision.  
Ny upphandling  pågår.    
 
Valnämnden 
2018 års val har genomförts under perioden.  
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Ekonomi 

Sammanställd redovisning KF 

 
Fördelat på ansvarsområden 

Fullmäktige 
Utfallet visar en positiv avvikelse med cirka 190 tkr kronor. 

Överförmyndaren 
Utfallet visar en positiv avvikelse med 584 tkr på grund av kraftigt minskat antal ensammande 
flyktingbarn. 
 
Revision 
Utfallet visar en positiv avvikelse på 239 tkr på grund av ej använda överförda medel från 2017. 
 
Valnämnd 
Utfallet visar en positiv avvikelse med kr 145 tkr på grund av att valdistrikten har minskat från sex till 
tre och att man inrättat en kostnadseffektiv organisation under valet 2018. 

Framtiden 

Fullmäktige 
Inga kända faktorer. 

Överförmyndaren 
Ny organisation från 2019-01-01, där Arvidsjaur ingår i gemensam nämnd tillsammans med 
Skellefteå, Arjeplog, Malå och Norsjö Handläggning av ärenden för invånare i Arvidsjaur kommun 
kommer att skötas av en handläggare i Arvidsjaur. 
 
Revision 
Upphandling av revisionsbyrå pågår. 
 
Valnämnd 
EU-val ska genomföras i Maj 2019. 
 
 
Peter Rydfjäll 
Presidiets ordförande 
  

Ansvar 100,117,170,180 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 2 257 1 644 612  2 688 

Verksamhet 1 379 871 508 1 689 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 3 636  2 515 1 120 4 377 

Intäkter -600 -569 -31 -1 771 

Netto 3 036 1 946 1 089 2 606 

Ansvar  Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

100 Kommunfullmäktige 1 322 1 131 190 1 340 

117 Överförmyndare 1 050 535 515 584 

170 Revision 414 175 239 681 

180 Valnämnd 250 105 145 1 

Summa 3 036 1 946 1 089 2 606 
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Kommunstyrelsen 

 
Årsredovisning 

2018-12-31 
 

(Ansvar 110, 114) 
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11  Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet 
 

Verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har några extra kommunstyrelsesammanträden hållits på grund av brådskande beslut i 
två fastighetsaffärer. 

Ekonomin visar ett positivt utfall mot budget med 2,8 Mkr. Budgeterad medfinansiering till större 
projekt har uteblivit och ger positiv avvikelse med 1,7 Mkr. Intäkterna uppvisar högre värden hos 
Kommunstyrelsen hänförligt till realisationsvinst vid fastighetsförsäljning samt överskjutande medel 
från Migrationsverket i lika delar. Kostnaderna är högre bl.a. till följd av GDPR samt stigande 
medlemsavgifter mm med motsvarande belopp som intäkten. 

Driftsbidrag till Arvidsjaur Flygplats AB reduceras med 1 Mkr på grund av deras goda resultat 2018. 

Ekonomi  

 

 

Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
  

Ansvar 110, 114 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 1 632 1 576 55 1 635 

Verksamhet 16 902 15 224 1 678 15 499 

Internhyror 1 427 1 427 0 1 427 

Summa kostnader 19 960 18 226 1 734 18 561 

Intäkter -8 431 -9 532 1 105 -8 839 

Netto 11 529 8 691 2 838 9 722 

     

Vht Benämning Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

006 Kommunstyrelsen 3 717 3 721 -4 3 669 

023 Föreningsbidrag integr 0 0 0 0 
035 Allmänna utredningar 0 0 0 90 

036 Strukturåtgärder 2 259 616 1 643 863 

088 Arvidsjaur stadsnät 40 36 4 36 

191 Näringslivsstöd 80 78 2 78 

193 Stöd till koncernen 4 405 3 249 1 156 4 404 
211 Allmän markreserv 0 0 0 -76 

284 Bostadsanpassning 1 028 991 37 658 

 Summa 11 529 8 691 2 838 9 722 
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114  Bostadsanpassning 

 

Verksamheten 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till 
sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova 
och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. För att vara 
bidragsberättigad ska åtgärden vara en fast funktion i bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Ekonomi 

 

 Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2018: 60 st, till en kostnad av 747 tkr. 
 
Den bokförda kostnaden för 2018 är 991 tkr. Kostnaden är mer än den beviljade kostnaden pga.  
eftersläpande fakturor från året innan. 
 
Under år 2018 inkom 64 ansökningar varav 60 med helt bifall, två stycken avslag samt två stycken 
makulerade (dödsfall samt flytt). De vanligaste åtgärderna under året har varit trösklar, handtag och 
spistimers. 
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2018 på belopp av olika storlek. 

Mindre än 1 000 kr 6 st 20 000 - 49 999 kr 7 st 

1 000 -   4 999 kr 17 st 50 000 - 99 999 kr 6 st 
5 000 - 19 999 kr 24 st 100 000 kr eller mer 0 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bidrag under år 2018 baserat på bidragsmottagarens ålder 

                                     Under 70 år                  70 - 84 år              85 år och äldre 

Antal bidrag: 19 st                  27 st               14 st  
      

 
Händelser av betydelse  
Båda avslagen är överklagade till förvaltningsrätten då de sökande anser att kommunens beslut är 
felaktigt, dom har ännu inte kommit. 
 
En ny lag om bostadsanpassning trädde i kraft 2018-07-01, (2018:222),  med både nyheter och 
förtydliganden. 
 
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. 
 
 
 
  

Ansvar 114 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 291 263 28 263 

Verksamhet 737 728 9 395 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 1 028 991 37 658 

Intäkter 0 0 0 0 

Netto 1 028 991 37 658 



 

Sida 13 av 75 
 

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. 

 
Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- Ökat kvarboende. 
- Möjlighet till eget boende istället för särskilt boende. 
- Möjlighet till hemrehabilitering. 
- 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 fakturor granskats, det har i stort sett bra ut. Inga direkta felaktigheter har upptäckts. 
2018 års ärende hantering har följt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. fram till att 
den nya lagen (2018:222) trädde i kraft 180701. 
 
Statistik/nyckeltal 
 

 
Utveckling av BAB-kostnad från år 2003 och framåt. 
 
 
Johan Åberg, Handläggare  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl. Fastighet) 

 
Årsredovisning 

2018-12-31 
 

(Ansvar 600, 602, 603, 604, 621, 631, 691) 
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60x, 621,631,691  Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för översikts- och detaljplanering, underhåll av 
gator och parker, belysning, vinterunderhåll, regional kollektivtrafik, markförsäljning, exploatering 
och kost inom skola och äldreomsorg. 
 
Fastigheter , VA, renhållning, miljö- och bygg samt Stadsnät ligger också under Samhällsbyggnads-
förvaltningens ansvarsområden men de särredovisas inte här. 
 

Ekonomi 

 

 

Ansvar 60x,621,631,691 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 14 896 14 105 791 13 728 

Verksamhet 19 709 19 977 -268 20 049 

Internhyror 882 882 0 882 

Summa kostnader 35 487 34 964 523 34 659 

Intäkter -9 990 -10 796 806 -10 930 

Netto 25 498 24 168 1 330 23 729 

Ansvar 60x,621,631,691 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

60x Ledningsfunktion 3 375 2 759 616 2 114 

621 Gator och vägar 6 471 6 757 -286 6 233 

631 Kostenheten 12 519 11 701 818 12 109 

691 Bidrag, kollektivtrafik  3 133 2 951 182 3 273 

Summa 25 498 24 168 1 330 23 729 
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60    Gemensamma funktioner Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamheten 
Enheten arbetar bl.a. med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen, översikts- och detaljplaner, 
samhällsbyggnadsprojekt, GIS, kartverksamhet, adressplatser samt markfrågor så som försäljningar, 
arrenden och andra upplåtelser. Under året har vi fortsatt arbetet med de statsfinansierade LONA-
projekten avseende vandringsleder. 

Händelser av betydelse  
Ny förvaltningschef har tillsatts.  

Den 31 aug fick vi bekräftat från laboratoriet att dricksvattnet för Arvidsjaurs samhälle och flygplatsen 

var förorenat pga PFAS (Högfluorerande ämnen). Ett viktigt meddelande (VMA) gick ut till allmänheten 

och nödvatten fick distribueras under fem dygn (fredag-tisdag). Löpande information upprättades till 

allmänheten.  

Ekonomi 

 

Personal- och verksamhetskostnaderna är lägre än budget främst pga. av att en planarkitekt är 
föräldraledig från juni samt att tidigare bitr. förvaltningschef är ensam förvaltningschef sedan våren. 
Intäkterna är något högre än budgeterat pga. bidrag för de lokala investeringsprojekten.  

Personal 
Den 5 juni anställdes ny förvaltningschef. En planarkitekt har varit föräldraledig juni-december. 
Personalen går löpande relevanta utbildningar eftersom kompetensutveckling är en viktig del av 
verksamheten. Målet om minst 5 kompetensutvecklingsdagar per person och år är uppfyllt. 
Sjukfrånvaron var 2,2 %. 

Framtiden 
Vi behöver utveckla och förbättra beredskapsplanerna för de samhällsnödvändiga verksamheterna 
(bl.a. avfall, kost, fastighet och VA).  

Reservkraftsplanen ska göras klar år 2019 och vissa investeringar kan behövas där. Under kommande 
år revideras översikts- och tillväxtplanen, processen beräknas ta cirka två år. En kartwebb för 
medborgarna i vårt geografiska informationssystem (Geosecma) behöver tas fram.   

Verksamhetssystemen behöver utvecklas för att bli kompatibla med våra e-tjänster. E-tjänsterna är 
en bra service för medborgarna men innebär i dagsläget merarbete för personalen som arbetar i två 
system.  

Lantmäteriet och Boverket har fått huvuduppdraget att driva digitaliseringen av samhällsbyggands-
processerna för ett smartare Sverige.  

Lagstiftningen kan komma att ändras för att möjliggöra att vissa processer blir helt automatiserade. 
Regeringen har även förslagit att en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service ska tas fram. 
Tanken med den nya lagen är bl.a. att webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av 
offentlig sektor ska bli mer tillgängliga. Det innebär även att investeringar i våra system blir 
nödvändiga för att genomföra den digitala förnyelsen. 

Ansvar 60x Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 2 790 2 470 320 1 809 

Verksamhet 776 661 115 689 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 3 566 3 131 435 2 498 

Intäkter -191 -372 181 -382 

Netto 3 375 2 759 616 2 116 
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Intern kontroll 
Under det gångna året har fakturor granskats löpande för att kontrollera att de överensstämmer 
med gällande avtal. Resultatet har varit bra. 

Målrapportering 
Enheten har ett mål om att förnya minst två detaljplaner per år och det målet är uppfyllt.  

 

Åsa Andersson 
SBF chef 
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621  Gator och vägar   
 
Verksamhet 
Gatuenheten ansvarar för de gator, belysningsanläggningar, grönytor, parker och lekparker där 
kommunen är huvudman samt kommunens skog. 

Händelser av betydelse  
Enheten har gjort en omorganisation. En traktorförare har tagits bort från första juli och en traktor 
har sålts. Våren 2018 var det otroligt mycket snö och nästan hela budgeten var förbrukad innan snön 
föll i höst. Hösten bjöd på halka och det har sandats mer än det sandas på ett år under några veckor.  

Ekonomi 

 
Den minskade kostnaden för personal beror på att en anställd från flyget hyrdes in istället för att 
anställa en säsongsarbetare på park. Den ökade verksamhetskostnaderna beror även på detta samt 
en ogynnsam vintersäsong.  

Personal 
Personalstyrkan består från första juli av en traktorförare samt säsongsanställda parkarbetare. De 
heltidsanställda har kompetensutveckling med en dag under året. Sjuktal: 1,95% 

Framtiden 
Vi har en ny snöupphandling och i den köper vi mer tjänst för snöröjning i och med att en traktor 
avvecklats. Enheten räknar med att detta kommer bli mer kostnadseffektivt då vi endast köper de 
timmar vi verkligen behöver istället för att betala för en enhet året om.  

Nytt avtal för markarbeten måste upprättas inför sommaren 2019. 

Trafikverket kommer att ta över kommunala belysningsanläggningar längs trafikverkets vägar där 
trafikverket anser att de behövs för trafiksäkerheten. Dock måste anläggningarna uppfylla 
trafikverkets krav. Det finns inte en godkänd kommunal anläggning efter trafikverkets vägar. De 
anläggningar som inte uppfyller Trafikverkets krav ska rivas eller renoveras av kommunen. Första 
steget är att trafikverket ska inventera anläggningarna och efter det vet vi utfallet.  

Internkontroll 
Gatuenheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de 
överensstämmer med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några 
påpekanden har fått göras. 

Måluppfyllelse 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. Gatuenhetens mål är att 
enbart sanda halva gång- och cykelvägen. Målet är uppfyllt.  

 

Gatuenheten 
Erika Harr  

Ansvar 621 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 1 944 1 770 174 1 962 

Verksamhet 6 280 6 793 -513 6 596 

Internhyror 114 114 0 114 

Summa kostnader 8 338 8 677 -339 8 672 

Intäkter -1 867 -1 920 53 -2 439 

Netto 6 471 6 757 -286 6 233 
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631  Kostenheten 
 

Verksamhet 
Enheten består av fyra produktionskök: Restaurang Mathörnan på Parkskolan i Glommersträsk, 
Restaurang Gobiten på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Restaurang 
Spiskroken på Ringelsta äldreboende.  

Här produceras mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår målsättning är att servera god, 
näringsriktig och säker mat till våra gäster. Vidare eftersträvar vi nöjda kunder, lagad mat från 
grunden, minimalt matsvinn och miljöhänsyn i produktionen. 
 
Händelser av betydelse 
Förslag om centralisering av kostverksamheten lades ned och vi har tittat vidare på en ev utbyggnad 
av Spiskroken, för att rymma nedkylning av maten till hemtjänsten. Vi har nu hittat en lösning på 
denna nedkylning som inte kräver utbyggnad. 

Ekonomi  

 
Färre interna beställningar och färre sålda portioner till externa gäster gör att intäkterna ser ut att bli 
något lägre än beräknat. De nya portionspriserna påverkar sista halvåret. Personalkostnaderna blir 
lägre än beräknat då sommaren krävde mindre bemanning och vi har inte introducerat så många 
vikarier. Verksamhetskostnaderna blir lägre än förväntat främst pga hyreskostnader på ca 200 tkr 
som ligger på 2017, lägre externa intäkter som innebär lägre inköp av livsmedel och minskat antal 
portioner internt. Totalt sett så innebär det en nettoavvikelse från budget blir ca 800 tkr. (exkl 
avskrivningar). 
 
Personal 
Kostenheten har 21 anställda på 19,5 tjänster, varav en trygghetsanställning. En kostchef, en 
restaurangchef, 4 produktionsansvariga, 12 kokerskor och 3 ekonomibiträden. Vi har utöver det en 
extratjänst och två stycken på praktik.  

Sjukfrånvaron var 3,27 % för 2018 och nästan halverat från 2017 då den låg på 6,08. Medelåldern är 
46 år, 19 % är män. 

Kompetensutveckling är genomförd under året med ca 12 dagar för cheferna och i snitt 3 dagar för 
övrig personal. 

Framtiden 
Det nya livsmedelsavtalet kan generera högre kostnader för 2019.  

En bemanningsöversyn pågår och kan komma att spara pengar på vikarier. Jobbar vidare med att 
minska matsvinnet. 

Kall mat till hemtjänsten.  

Specialkostens år 2019, där vi utbildar internt och avslutar med en webbutbildning om specialkost i 
slutet av året.  Vi har fått 13 tkr till denna internutbildning från omställningsfonden.  
 
Intern kontroll 
Kontroll av fakturor. Det ser överlag bra ut, några enstaka fel som korrigerats.  
 

Ansvar 631 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 10 163 9 865 298 9 957 

Verksamhet 9 280 8 708 572 9 292 

Internhyror 768 768 0 768 

Summa kostnader 20 211 19 341 870 20 017 

Intäkter -7 692 -7 639 -53 -7 909 

Netto 12 519 11 701 818 12 108 
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Målrapportering   

Ökad kundnöjdhet 
Skolmatsveriges enkätsvar visar att snittet för elevernas helhetsbetyg på skolmaten ligger på 60 
%, minskning med en procentenhet från i fjol. 

Andel lagad mat från grunden 
82 % är lagad mat från grunden, en minskning med tre procentenheter från ifjol. Vi arbetar nu 
utifrån en gemensam rullande 7 veckors matsedel och den ligger till grund för beräkningarna. Vi 
ser över mer standardiserade mätningar så vi bättre kan jämföra resultat.  

Minskat matsvinn  
Matsvinnet har ökat med 7 %, detta kan bero på olika faktorer, ex; olika maträtter, skillnader i 
kundunderlag m.m. Mål att ta fram mer jämförbara underlag. 

Ekologiskt;  
12 %, minskning med 0,6 procentenheter. 

Sveko (andel ekologiska svenskproducerade livsmedel); 
8 %, en minskning med 1,8 procentenheter. 

Närproducerat (livsmedel inköpta från länet och från angränsande län);  
24 %, en ökning med 15 procentenheter. 

Svenska livsmedel;  
68 %, minskning med 2,7 procentenheter. 
 
Näringsriktig mat; 
vi når målen i skolan vad gäller fibrer, järn och vitamin-D dock inte för fettkvalitet.  
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691  Bidrag, arrende, kollektivtrafik 
 
Verksamheten  
Verksamheten består av kollektivtrafik, bidrag till enskilda vägar, bidrag till enskilt VA samt allmän 
markreserv, industri- och bostadsmark samt exploateringsverksamhet. 

Verksamheten bedriver linjetrafik inom kommungränsen genom Regionala kollektivtrafik-
myndigheten (RKM). 

Verksamheten står även för lokal- och städkostnader för väntsalen samt för snöröjning av hela 
Busstationen.  

Kommunerna betalar den trafik som går inom kommungränserna medan Landstinget står för trafik 
mellan kommungränserna. 
 

Händelser av betydelse  
Länstrafiken meddelade i maj 2018 att kommunernas underskottstäckning för 2017 inte räcker till. 
För Arvidsjaurs del innebar det att vi i år fick betala ytterligare 154 tkr till Länstrafiken. 

Ekonomi 

 
Verksamheten kommer generera ett överskott p.g.a. försäljning av bostads- och industrimark.  
Kollektivtrafiken står för den största kostnaden och de senaste åren har trenden varit ökande. 

Framtid 
Vi behöver bli mer involverade i de upphandlingar som Länstrafiken genomför. Besparingar 
kommunen gjort och planerar genomföra ser till viss del ut att komma tillbaka som utgifter genom 
ökade kostnader från Länstrafiken.  
 
Intern kontroll 
Verksamheten har inga mål i interna kontrollplanen för 2018. 
 
Målrapportering 
Det finns inga fastställda mål för verksamheten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar 691 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 0 0 0 0 

Verksamhet 3 373 3 816 -289 3 473 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 3 373 3 662 -289 3 473 

Intäkter -240 -865 625 -199 

Netto 3 133 2 915 -83 3 274 
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611  Fastigheter  

Verksamhet 
Kommunens fastighetsenhet förvaltar kommunens fastigheter. Det innebär bland annat drift, 
underhåll och städning. 

Händelser av betydelse  
Skolan och sporthallen i Moskosel såldes 2018-09-01. 
Förskolan i Moskosel såldes 2018-11-01. 

Nya städområden har tillkommit på Braxen och Skogsgården för Socialtjänsten och för Resurscentrum. 
Städning av allmänna ytor på Braxen har tagits över i egen regi. 

Ekonomi 

Personalkostnaderna är under budget p.g.a. sjukskrivningar. Verksamhetskostnaderna ligger lägre än 
budget eftersom de planerade underhållsprojekten till stor del inte hunnits utföras som planerat samt 
att det blev en betydligt mindre fastighetsförsäkrings-kostnad än förra året.  

Intäkterna är högre p.g.a. ökad uthyrning av motorvärmarplatser samt intäkter från försäljning av städ 
och fastighetsskötseltjänster samt ett ej budgeterat lönebidrag. 

Personal 
Fastighetsenheten har 23,75 personal. En fastighetschef, en städchef, 0,75 byggingenjör, 4,6 
fastighetsskötare och 16,4 städpersonal.  

Sjukfrånvaro för 2018 för städ var 8,9 % varav 3,9 % är långtidssjukskrivningar. För övrig personal var 
sjukfrånvaron 5,78 %. varav 1,6 % är långtidssjukskrivningar. 

Framtiden 
Vi har ett behov av fortsatt underhållsarbete samt reinvesteringsprojekt som behöver utredas, planeras 
och utföras samt att göra en långsiktig planering för framtida lokalbehov. 
Ett förslag ska utredas om att köpa Ringelsta från Arvidsjaurhem. 

Internkontroll 
Stickprovskontroll av fakturor har utförts för att kontrollera att avtalade priser och andra villkor följs. 

Målrapportering 
Verksamhetens har ett eget mål om att minska energianvändningen med 15 % fram till år 2020 
jämfört med år 2009. Det har utförts energibesparingsåtgärder i form av ny belysning och 
förbättringar i ventilation. Enligt uträkning så har vi minskat energiförbrukning med12% i jämförbara 
lokaler  år 2018 mot år 2009. 

Fastighet har också ett mål om ändamålsenliga lokaler och anläggningar och det ska följas upp med 
genom en årlig kundenkät där målet är minst medelbetyget 3,7.  
Årliga kundnöjdhetsenkäten utfördes i januari och gav ett medelvärde på 3,8. 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har ett arbete påbörjats för att förbereda för en 
eventuell ny sim-och sporthall. 

Fastigheter 
Sara Persson 

Ansvar 611 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 10 667 10 402 266 10 244 

Verksamhet 21 675 18 308 3 367 22 203 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 32 342 28 710 3 633 32 447 

Intäkter -45 280 -45 608 328 -46 616

Netto -12 939 -16 898 3 961 -14 169
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7xx  Stödfunktionen   

Verksamhet 
Central ledningsfunktion för hela kommunen. Stödverksamhet till övriga verksamheter och 
kommunala bolag så som kommunkansli, ekonomi, HR, IT , kommunens informatör och 
upphandling. Därutöver reception för information till allmänhet och besökare. Växelfunktion 
fram till slutet av augusti. Samiskt förvaltningsområde (FO) är organisatoriskt placerad under 
kommunens stödfunktion. 

Händelser av betydelse 
 
HR: 
Digitaliseringsarbetet fortsätter. Genom webbapplikationen Visma Window läggs information, ”kom 
ihåg” och länkar ut för rapportering av lön, både på medarbetarnas och chefernas startsida. Cheferna 
kommer åt alla sina it-stödverktyg som rör personalarbetet via denna webbsida. 

P-mobil är inköpt och kommer att startas upp under februari 2019. P-mobil är ett verktyg där våra 
medarbetare kan se sin lönespecifikation och lägga in frånvaro via sin mobil och våra chefer kommer 
att kunna göra beviljanden.  

AFF och barnomsorgen har börjat lägga sina scheman i TimeCare, detta underlättar både för dessa 
grupper men även för löneadministratörerna. 
 
Service: 
Växelsamarbete med SAMSA från 2018-09-01 med gemensam växel i Malå. 
 
Samiskt förvaltningsområde ( FO): Se eget uppslag, sida 28. 

Ekonomi: 
Ordinarie ekonomichef har varit sjukskriven under hela perioden. Inom upphandling har samarbete 
inletts med Arjeplog, Malå och Sorsele från 2018-09-01. 
 
IT: 
Under 2018 har största delen av de planerade investeringarna kunnat genomföras. Uppdateringen av 
vårt nätverk är i stort sett klar och upprustning och utbyggnad av det trådlösa nätverket har nu 
påbörjats. 

Resultatet av utbildningsinsatserna är enbart positiva och vi har även bjudit in SAMSA-kommunerna 
att delta vilket blev väldigt uppskattat. 
 
IT-strategi: 
Ny lagstiftning gällande nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018-05-28 och kommer 
att påverka arbetssätt och hantering av personuppgifter i kommunen. 
Även det nya s.k. NIS-direktivet(Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster.) trädde i kraft under 2018, som riktar sig mot samhällsviktiga tjänster. 
 
Via den gemensamma e-tjänsteplattformen har nu ett tjugotal e-tjänster lanserats. Ytterligare ett 
tiotal tjänster är under test. 

Ett projekt pågår för att införa ett gemensamt vårdsystem bland kommunerna. 
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Ekonomi  

 
Redovisning per verksamhetsområde 

Ansvar Benämning Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

700 Ledning 320 272 48 100 

701 HR-enheten 6 341 4 703 1 638 5 069 

711 Service 3 633 4 083 -450 4 096 

721 Ekonomi 6 555 5 842 713 5 566 

761 IT 6 382 5 824 558 5 198 

762 IT-strateg 614 422 192 468 

 Summa 23 845 21 146 2 699 20 497 
 

Prognosen ger totalt ett överskott på 2,7 mnkr mot budget som i huvudsak härrör sig från uteblivna 
verksamhetskostnader. 

Personal 
Tillförordnad ekonomichef är tillsatt under ordinarie chefs sjukskrivning. 
Ny chef för stöd och service är tillsatt i september 2018. 
Upphandlingsenheten är förstärkt med en person inför samarbetet med Arjeplog, Malå och Sorsele. 

Framtiden 

Ledning: 
En ny enhet är skapad, Stöd och Service, från och med 2018-09-01. Denna innehåller, IT, HR, EK, RC 
och Näringsliv. Stöd och service ska fokusera på att få den förändrade organisationen att fungera. 
Enheten ska även utarbeta rutiner för kommunens del i samhällsplaneringen för krishantering och 
beredskap vid händelser som medför påfrestningar för samhället.  

HR: 
Fortsatt arbete med policys och riktlinjer som rör personal. 
Införande av nytt system, KIA, som underlättar arbetet med arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. 
Här rapporterar man tillbud, arbetsskador, risker och gör skyddsronder. 

Service: 
Centraliserad växel inom ramen för SAMSA-samarbetet från 2018-09-01. 

Ekonomi:  
Ny kommunal redovisningslag införs från och med 2019-01-01. 
Samarbetet inom upphandling kommer att utvidgas till fler kommuner inom Region 10. 

IT:  
Lagring: Den utrustning som lagrar kommunens samtliga system och data kommer att bytas ut. 
Servrar: Den utrustning som levererar all datakraft till kommunens samtliga system kommer att bytas ut. 
Mailsystem: Vi kommer att byta kommunens befintliga mailsystem till Microsoft molnlösning.  
Skype: Videokonferens mm. Införs i samband med byte av mailsystemet. 
Säkerhet: Stort fokus kommer att läggas på säkerhet i vår IT-miljö. 
  

Ansvar 
700,701,711,721,761,762 

Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 20 230 20 778 -548 20 627 

Verksamhet 13 211 9 397 3 814 11 009 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 33 441 30 173 3 266 31 637 

Intäkter -9 596 -9 027 -569 -11 140 

Netto 23 845 21 146 2 699 20 497 
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IT-strateg: 
Regeringen har satt ett tydligt mål, att Sveriges offentliga sektor, år 2020, ska vara bäst på digitala 
tjänster som ger ett mervärde för medborgarna. Takten för införande av ny teknik måste ökas.  

Fortsatt arbete med att lansera fler e-tjänster, både externa och interna.  

Inom ramen för e-nämnden fortsätter arbetet med: 

 en gemensam IT-plattform i Norrbotten  

 ett gemensamt verksamhetssystem för socialförvaltningarna  

En uppdaterad version av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) träder i kraft den 2019-04-01. Den kan 
komma att påverka samhällskritiska verksamheter i kommunen. 
 
Arbetet med att hitta ytterligare samverkansformer mellan kommuner och andra organisationer 
pågår löpande.   
 
 
Intern kontroll 
IT: Körjournaler kontrolleras löpande. 
De övriga Verksamheterna har inga uppföljningspunkter i interna kontrollplanen för 2018. 
 
Målrapportering 
Det finns inga fastställda mål för verksamheterna. 
 
 
 

Ulf Starefeldt 
Kommunchef  
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713  Samiskt förvaltningsområde 

Verksamhet 
2010 blev Arvidsjaurs kommun en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunens 
verksamheters enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den av 
kommunstyrelsen fastställda handlingsplanen för samisk förvaltning ska:  

särskilt främja och skydda det samiska språket 
informera samer om deras rättigheter enliga lagen 

 verka för att samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin näring i 

Arvidsjaur främjas 

 verka för att barnens kulturella identitetsutveckling och användandet av det egna språket 

särskilt främjas 

 verka för att kommunens verksamheter bemöter den samiska befolkningen på sitt eget språk 

 verka för rekrytering av personal med samisk språk- och kulturkompetens 

 verka för att ge barnomsorg och äldreomsorg på samiska 

 samråda med samer och ge möjlighet till inflytande i frågor som berör dem 

Händelser av betydelse 
Under året har det gjorts en särskild satsning på samisk äldreomsorg genom regelbundna träffar och 
personal har fått delta på den första samiska äldreomsorgskonferensen.  

Arvidsjaurs kommun har uppmärksammat 100 års jubileum av det första samiska landsmötet i 
Östersund/Staare, Arvidsjaurs sameförenings 100 års jubileum, lanseringen av den första 
umesamiska ordboken i Lycksele med deltagande.  

Samrådsgruppen har träffats regelbundet och arbetat med en revidering av handlingsplanen samt 
utsett Årets vägvisare.  

Förskolan Ripan har arbetat med samisk inriktning.  

Samisk förvaltning har deltagit i samarbete med Skapande skola projektet och anordnat samisk 
scenkonst åt förskola och grundskola samt andra kulturarrangemang åt allmänheten.  

Arbete med remisser har fortsatt. 

 
Ekonomi 

 

Hela statsbidraget har förbrukats som planerat. Kostnaderna är högre än budgeterat på grund av den 
extra satsningen på äldreomsorg som var beslutat och p.g.a. deltagande i Staare 100 års jubileum. 
Även arbetet med revitalisering har kostat mer än budgeterat. Dessa kostnader tas från medel som vi 
redan har ifrån innevarande år då statsbidraget inte förbrukats fullt ut. 
 
 
  

Ansvar 713 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 549 832 -283 
 

228 

Verksamhet 122 137 -15 275 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 670 969 -299 503 

Intäkter -670 -969 299 -503 
 

Netto 0 0 0 0 
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Framtiden: 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har reviderats fr.o.m. 2019-01-01 och det 
innebär att Kommunen har ökade skyldigheter gentemot den samiska befolkningen och 
minoritetsarbetet. Det innebär att vi måste öka tillgång till samisk förskola, samisk äldreomsorg, 
synliggöra nationella minoriteter och informationen om dem, gör tydliga riktlinjer och målsättningar 
för detta arbete och hur vi erbjuder våra tjänster.  

Under 2019 ska kartläggning av personal och efterfrågan intensifieras, handlingsplanen och 
målsättningar revideras och intentionen är att vi ska uppfylla den nya lagstiftningen. Under planering 
är även en utbildning för kommunpolitiker och tjänstemän om den nya lagstiftningen och dess 
innebörd samt om renskötselns villkor i Arvidsjaurs kommun. 

De samiska seniorträffarna fortsätter under 2019 och då i lokaler på Ringelsta för att öka 
tillgängligheten och samordningsmöjligheter med Kultur i Vården. Samisk förskola har en ökande 
efterfrågan och behov av mer samisktalande personal, även samisk äldreomsorg efterfrågas.  

Veärbmie fortsätter sitt samarbete och kommer fortsätta samarbeta kring gemensamma sakfrågor. 
Kulturdepartementet, Regeringskansliet och Sametinget kommer att erbjuda stöd, verktyg och 
utbildningar för att kommunerna ska kunna efterleva gällande lagstiftning. 
 

Intern kontroll 
Vi har löpande kontroller av fakturor, inga avvikelser finns under 2018. 
 
 

Mariann Lörstrand 
Samisk koordinator 
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741 Näringslivsenheten inkl Turistbyrån 

Verksamheten 
Näringslivsenheten arbetar med rådgivning och stöd till befintliga företag, etableringar samt 
nyföretagande. I verksamheten ingår även destinationskontoret som handhar besöksnäringens 
frågor samt turistbyrån. Näringslivsenheten är också aktiv inom ytterligare antal områden bl.a. 
infrastrukturfrågor, landsbygdsutveckling samt projektverksamhet.  

Händelser av betydelse 
Enhetens chef har varit tjänstledig och senare avslutat sin tjänst under första halvåret 2018. En 
tillförordnad näringslivschef har varit anställd från och med 1 februari och året ut.  

Näringslivsenheten har varit samverkanspart i två strukturfondsprojekt, NBA (näringslivsutveckling) 
samt BCD (besöksnäringsutveckling) tillsammans med andra kommuner i regionen. NBA-projektet 
avslutades den sista juni.  

Ett extra statligt anslag för näringslivsutveckling (de s.k. 1,76 pengarna) har sökts och beviljats under 
året. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om användandet av dessa utvecklingsmedel.  

Ansvaret för landsbygdsfrågorna har under året flyttats över från kultur- och fritidsenheten till 
näringslivsenheten. Näringslivsenheten har också tagit över ansvaret för de biståndsprojekt inom 
ramen för ICLD som tidigare har legat under kommunchef.  

Turistbyrån flyttades under april månad till kommunhusets reception. Samarbetet med bransch- och 
destinationsrådet för besöksnäring samt Företagarnas styrelse har varit mycket betydelsefullt under 
året som gått. 

Ekonomi 

 
Näringslivsenheten har under perioden haft höga intäkter jämfört med budget. Detta på grund av 
utökad projektverksamhet samt att genomförda rekvisitioner i hög grad beviljats.  

Verksamhetskostnaderna har hållits på en låg nivå vilket också har bidragit till resultatet. 
Personalkostnaderna har varit något högre än budgeterat på grund av ändrade förhållanden under 
året.  

Personal 
Enheten har som mest haft fem fast anställda samt timanställd personal. Arbetsbelastningen har 
varit hög på grund av tjänstledighet, föräldraledighet samt sjukskrivning under delar av året. 

 
Framtiden 
En organisations- och verksamhetsöversyn kommer att ske. Budgetmässigt kommer en allt större 
andel av verksamheten finansieras av externa medel. Därutöver är främjande insatser för 
arbetskraftsförsörjning, samt vikten av samsyn kring näringslivsutvecklingsfrågorna och kommunens 
tillväxtmål högt prioriterade 
 
  

Ansvar 741 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 2 250 2 609 -359 2 503 

Verksamhet 2 919 1 956 963 1 853 

Internhyror 0 0 0 0 

Summa kostnader 5 169 4 565 604 4 356 

Intäkter -1 831 -2 440 609 -1 803 

Netto 3 338  2 124 1 214 2 553 
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Målrapportering 
Enheten 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 investering, 
start och etablering. Svenskt Näringslivs företagsklimatranking för föregående år offentliggjordes 
under året och visade på ett något försämrat företagsklimat i Arvidsjaur under 2018.  
De olika projektverksamheternas mål är delvis uppnådda vad gäller aktiviteter samt deltagande lokalt 
av företagen.  

Vad gäller översikt & tillväxtplanens mål är nästan alla bearbetade av näringslivskontoret under året. 

Peter Manner 

TF chef Näringslivskontoret 
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Kultur 

Årsredovisning 
2018-12-31 

(Ansvar 300, 301, 302)
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300  Kultur 

Verksamhet: 
Kulturen omfattas av allmänkultur, stöd till föreningar, administration, kultur i vården samt olika 
kulturprojekt. I verksamheten finns även bibliotek, medborgarhus, kulturskola och mötesplats för 
ungdomar. 

Händelser av betydelse 
Den förre kultur- och integrationschefen gick i pension den 30 juni. Kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter har slagits samman från och med den 1 juli. 

Ekonomi 

Redovisning per verksamhetsområde 
Vht Benämning Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

466 Barnbibliotek 90 83 7 97 

038 EU-samordning 133 0 133 97 

436 Lokala projekt 0 33 -33 82 

461 Kulturadministration 1 557 1 378  179 1 463 

462 Bibliotek 3 180 3 064 116 3 098 

463 Kulturprojekt 445 301 144 295 

465 Medborgarhuset 2 296 2 475 -179 2 399 

691 Kulturskolan 2 890 3 239 -349 3 457 

Summa 10 591 10 573 18 10 988 

Ekonomi 
Personal 
Personalkostnaderna överskrids rejält gentemot budget. Detta beror främst på att personalbudget 
endast var beräknad till sex månaders lön till den förre kultur- och integrationschefen. Även inom 
kulturskolan överskrids personalbudget. Detta kommer att ses över inför kommande år inom 
budgetram. 

Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är betydligt mindre än budgeterat. Besparing av kostnader har gjorts på 
samtliga avdelningar för att balans ska råda mot överskridandet av personalbudget.  

Intäkter 
Intäktsbudget ger ett underskott på grund av att färre evenemang än planerat har anordnats. 

Personal 
Inom kultur fanns vid årets slut 19 personer anställda, 13 kvinnor och 6 män. Av dessa arbetar 8 
deltid och 11 heltid, total tjänstgöringsgrad är 13,25 tjänster. Sjukfrånvaron var 3,77 %. 

Framtiden 
Kulturen har möjlighet att söka många projektbidrag. Vilka stöd som ska delas ut bestäms dock i 
riksdagens budget. Inför år 2019 verkar det som att det blir färre projektpengar att söka, vilket lär 
påverka kultursidans utbud av evenemang negativt.  

Kulturskolan har flyttats organisatoriskt till ny verksamhetschef. 

Ansvar 300, 301, 302 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 6 955 7 727 -771 8 105 

Verksamhet 3 647 2 759 887 3 239 

Internhyror 2 502 2 502 0 2 502 

Summa kostnader 13 104 12 988 116 13 843 

Intäkter -2 513 -2 415 -98 -2 859

Netto 10 591 10 573 18 10 988 
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Målrapportering 
Medborgarhusets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för olika typer av aktiviteter. De flesta 
evenemang arrangeras av föreningslivet. Lokalerna hyrs även ut till företag och privatpersoner. 
Nyttjandegraden av lokaler är betydligt högre under 2018 än föregående år. Besöksantalet vid 
biografen har minskat med några få besök i snitt under året. 

Biblioteket har som målsättning att arrangera två evenemang av samisk karaktär per år. Betydligt fler 
evenemang har genomförts. Biblioteket ska även ge kommunens invånare en ökad mångfald av 
litteratur på olika språk. Minst 5 % av de totala bokinköpen har varit på andra språk än svenska.  
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Arbetsmarknad och integration 

Årsredovisning 
2018-12-31 

(Ansvar 360, 370)
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36, 37  Integration och arbetsmarknad 

Verksamhet 
Resurscentrum (RC) samarbetar med olika aktörer lokalt, nationellt och internationellt, inom olika 
områden som utbildning, aktiviteter, introduktion i samhälle. Flyktingmottagningen, EKB, 18+, 
tvätten, bilpool, vattenbassängen, café, snickeri och KAOS-styrkan ingår i Resurscentrum. 

Händelser av betydelse 
Kommunfullmäktige tog beslut den 12 december att Industrihus 4 skulle säljas och därför har 
snickeriet avvecklats.  

Ungdomar In och Ungdomar Ut avslutades 20181231.  

Gymnasielagen: Tillfälligt uppehållstillstånd, TUT skapar ett ökat tryck på 18 PLUS verksamheten. 

Integrationsarbetet är fortsatt lyckosamt. Andelen personer som går mot jobb och utbildning främst 
kopplat mot omsorg, transport och skogsnäringen är fortfarande hög. 

Ekonomi 

Verk-
samhet 

Benämning Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

038 EU-projekt -165 -86 -79 -268

121 Ungdomar in -293 -122 -171 -292

132 Skyddat arbete OSA -90 1 302 -1 392 786 

134 Feriejobb 415 343 72 399 

143+156 AME+ gem funk      2 769 1 987 782 4 677 

154 Integration gem funk 498 471 28 480 

741 Flyktingmottagning -5 773 -2 669 -3 104 -3 152

742 EKB 468 -497 965 -14 466

743 18+ -1 452 -1 107 -345 -3 438

Summa netto -3 622 -380 -3 242 -15 274

Flyktingmottagningen gör ett underskott 3,1 mnkr på grund av ökade personalkostnader och en 
fördröjning hos Försäkringskassan med utbetalning av ersättningar för de nyanlända. 

Ej budgeterade anställningskostnader för personal i aktiviteter som startade under 2017, så som 
varmvattenbassängen, café och tvätten, har skapat underskott.. 

Åtgärder är vidtagna för personalkostnader på flyktingmottagningen. Utbetalningstiden från 
Försäkringskassan går inte att påverka när det gäller bidrag till flyktingarna. Däremot så görs det 
framställan på förskott på förmån. Statlig ersättning söks från Migrationsverket. 

Skyddat arbete, OSA, gör ett underskott med 1,4 mnkr pga många nya anställningar av personer som 
är långt från arbetsmarknaden. 

Personal 
RC har i sin grundbemanning fem tjänster, fyra heltider och två halvtider. 

Ansvar 36, 37 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 9 100 13 887 -4 787 22 073 

Verksamhet 2 114 3 805 -1 691 8 902 

Internhyror 795 795 0 794 

Summa kostnader 12 009 18 487 -6 478 31 769 

Intäkter -15 630 -18 868 3 238 -47 042

Netto -3 622 -380 -3 242 -15 274
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Framtiden 
Resurscentrum har samarbeten med AF, Länsstyrelsen, Migrationsverket och andra verksamheter 

som påverkas av politiska beslut utanför kommunen. Våra internationella kontakter som medför att 

vi håller oss uppdaterade vilket innebär att vi kan agera konstruktivt vid förändringar. Resurscentrum 

påverkas också direkt av förändringar i statsbudgeten samt nya lagar och regler. 

Intern kontroll 
Manuella körjournaler är granskade. 

Christina Eliasson 
Chef Resurscentrum 
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Fritid 

 
Årsredovisning  

2018-12-31 
 

(Ansvar 116)
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116  Fritid Gielas 
 
Verksamhet 
Fritid omfattar kommunens fritidsanläggningar samt sim-och sporthall.  

Händelser av betydelse  
Det har i stor sett varit normal verksamhet både vid Centrumbadet och vid anläggningar. Badet har 
dock tvingats att montera ner den stora fasta rutschkanan på grund av att den inte blev godkänd vid 
besiktning. En sanering har genomförts av reningsanläggningen till den forna utebassängen.  
 

Ekonomi 

 

Ekonomi 
Personal 
Personalkostnaderna ger ett litet överskott gentemot budget. Detta beror att anläggningssidan hade 
en vakans under rekryteringstiden av en ny medarbetare. 

Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är något högre än budgeterat. Detta beror främst på att arbetet med att 
montera ner den fasta rutschkanan blev både dyrt och omfattande. Sedan har en saneringsåtgärd 
har genomförts i Kråkans (gamla brandstationens) källare.  

Intäkter 
Intäkterna är lite högre än budgeterat. Detta beror på att badet har fått projektpengar till simunder-
visning. Projektet var för att öka simkunnigheten hos 6-åringar.  
 
Personal 
Centrumbadets personalstyrka består av fyra badmästare. Anläggningar har en anställd. Den totala 
sjukdomsfrånvaron vid Centrumbadet och anläggningar har under år 2018 varit 1,78 %.   
 
Framtiden 
En ny ismaskin till ishallen kommer att upphandlas.  

Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
Simkunnighet  
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under 
år 2018 blev 97 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2017 var 
simkunnigheten 99 %. 
 

Ansvar 116 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 2 884 2 714 170 2 636 

Verksamhet 1 450 1 593 -171 1 448 

Internhyror 4 485 4 485 0 4 485 

Summa kostnader 8 819 8 791 28 8 569 

Intäkter -556 -599 43 -526 

Netto 8 263 8 192 71 8 042 
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Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2018. 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: 
 
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 Juli 2017 4,2 
April 2018     4,0 
 
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. 82 stycken fria bad har nyttjats.  

 
Katarina Landstedt 
Fritidsenheten 
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Räddningstjänst 

 
Årsredovisning  

2018-12-31 
 

(Ansvar 111) 
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111  Räddningstjänst 

Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor, LBE. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. 

Verksamheten leds från huvudstationen i Arvidsjaur och utöver denna station finns en räddningstjänst 
i Glommersträsk och ett räddningsvärn utan beredskap i Moskosel. Den sammanlagda beredskapen 
utgörs av en insatsledare, en styrkeledare och sju brandmän. Utöver dessa finns en räddningschef i 
beredskap som är gemensam för räddningsregion Samlas (Sorsele, Arvidsjaur, Malå, Lycksele, 
Arjeplog, Storuman). 

Händelser av betydelse 
Den tillfälliga räddningschefen från Storuman har slutat från och med 2018-05-31. Efter det tillträdde 
egen personal på denna tjänst.  

Räddningstjänsten har haft många larm 2018. Man ser en tydlig höjning på antal larm. Det brukar 
ligga på 100 larm per år och i år var det 128 larm totalt.  Ett av dessa larm var en allvarlig trafikolycka 
där en person omkom. Det har också varit många skogsbränder under sommaren, sammanlagt 23 
bränder på en 2-veckorsperiod. Det var en tuff prövning för organisationen.  
 
Räddningstjänsten har köpt en lastväxlare med en tank som rymmer 10 m3 vatten. Man kan även 
köra dricksvatten med tanken. Nuvarande tankbilen kommer att flyttas till Glommersträsk när den 
nya bilen har kommit till Arvidsjaurs station. Stationen i Glommersträsk behöver vatten på grund av 
träindustrierna. Räddningstjänsten har också köpt ett nytt första insatsfordon till Glommersträsk för 
att byta ut deras basbil.   

Ett höjdfordon är inköpt till stationen i Arvidsjaur för att kunna underlätta arbete på höjd samt liv-
räddning från hyreshus och arbetsmiljön på höjd. 
 
 
Ekonomi 

 
Räddningstjänsten gör ett underskott mot budget. Underskottet härrör sig från kostnader för inhyrd 
räddningsledare och skogsbränder. Det krävdes sammanlagt 1 131 mantimmar i skogsbränder under 
juli månad. Räddningstjänsten hade många nödvändiga utbildningar under 2018 inom taktik och 
ledning. 

Räddningstjänsten sökt pengar av MSB och fått tillbaka det mesta av pengarna. 

Räddningstjänsten har blivit mycket bättre på att ta betalt på onödiga larm och att ta betalt av RVR 
(restvärdesräddning).  

Personal 
Dagtidsorganisationen består av en räddningschef med verksamhetsansvar och två brandinspektörer 
varav en är beredskapssamordnare. 

 

Ansvar 111 Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

Personal 6 024 6 634 -610 6 025 

Verksamhet 1 465 2 246 -781 1 838 

Internhyror 951 951 0 951 

Summa kostnader 8 440 9 831 -1 391 8 815 

Intäkter -612 -1 570 958 -149 

Netto 7 828 8 261 -433 8 666 
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Framtiden 
Personalen som jobbar heltid på stationen håller på att utbilda sig inom inspektion och 
räddningsledning. När alla är klara så blir det bättre med till syner och förebyggande i kommunen.   
 
Det kommer att bli mer intäkter framöver inom Räddningstjänsten för att man kommer att utföra 
brandinspektioner på objekt samt hålla i mer utbildningar  m.m.. Exempel: heta arbeten och HLR.  
Räddningstjänsten ligger efter med utbildningar till RIB personal, så det kommer att bli en merkostnad 
2019.   
 

Intern kontroll 
Vi har kontrollerat fakturorna som vi konterat. Inga fel upptäcktes.  
 

Målrapportering 
Räddningstjänsten jobbar ständigt mot fastställda målen som finns i handlingsprogrammet, övar och 
förbereder sig mot olika räddningsinsatser för att bli så effektiva som möjligt när olyckan händer.  
Räddningstjänsten fortsätter jobba med brandförebyggande för att förhindra bränder. 
 

Magnus Öhman 
Räddningstjänsts chef 
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Affärsverksamheter 

 
Årsredovisning  

2018-12-31 
 

(Ansvar 113, 118, 641, 681) 
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Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella 
kostnader och intäkter 
 

  Årsbudget Utfall 2018 Årsavvikelse Utfall 2017 

CAMP GIELAS      

Kostnader 9 041 8 938 103 8 411 

Intäkter -8 550 -9 437 887 -8 661 

NETTO 491 -499 990 -250 
 

  

  

 AVFALLS ENHETEN   

Kostnader 10 151 10 419 -268 9 698 

Intäkter -10 770 -11 325 -555 -10 865 

NETTO -619 -906 287 -1 168 
      

VA-ENHETEN      

Kostnader 14 167 13 498 669 13 243 

Intäkter -15 950 -15 938 -12 -15 617 

NETTO -1 783 -2 440 657 -2 374 
     

STADSNÄT    

Kostnader 3 527 2 838 689 4 020 

Intäkter -2 372 -3 135 673 -3 140 

NETTO 1 155 -297 1 452 880 
 

     

TOTAL 756 -4 142 3 386 -2 913 
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113  Camp Gielas  
 

Verksamheten 
Camp Gielas omfattar verksamheterna: 
 

 Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stuglägenheter, 5 campingstugor och 150 

husvagns- och campingtomter med tillhörande servicebyggnader. 

 Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en 

sporthall som håller 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  
Camp Gielas intäkter har ökat rejält under 2018. Detta beror på att vinterns högsäsong hade mycket 
bra beläggning. Skogsbackens förskola har byggts om och verksamheten har drivits i Camp Gielas 
stugby. Detta har inneburit extra intäkter till Gielas under lågsäsong. Camp Gielas har även övertagit 
Vittjåkk i egen regi.  
 
Fräsen till pistmaskinen har havererat under hösten. Kostnaden prognostiserades att bli blir cirka 300 
tkr. Glädjande nog så klassades allt som en försäkringsskada och kostnaden för en ny fräs blev endast 
självrisk.  
 
Ekonomi  
Personal 
Personalkostnaderna ger ett överskott mot budget.  
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna ger ett överskott för tjänsteköp samt ett litet underskott för varor och 
förbrukningsinventarier mot budget. Detta beror främst på komplettering av stugmöblemang. 
 
Intäkter 
Camp Gielas totala intäkter ger ett rejält överskott mot budget och man gör en nettovinst med 988 
tkr jämfört med budget, men går back med 1,3 mnkr efter avskrivningar. 
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av 2,75 receptionister, två lokalvårdare, en pistör, en anläggnings-
chef och en verksamhetschef som delas med Kultur- och fritid. Viss extrapersonal arbetar också vid 
campingplatsen under högsäsong. Under år 2018 är sjukfrånvaron 1,25 %.  
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Framtiden 
Under sommaren 2019 planeras det att byta tak på de sista byggnaderna vid Camp Gielas anläggning. 
Stuglägenheternas badrum ska renoveras allt eftersom verksamhetens ekonomi tillåter. 
 
Anläggningssidan kan komma att behöva utökas med en tjänst. Detta eftersom verksamheten kräver 
personal sju dagar i veckan. Troligen kommer det nya alpina skidgymnasiet att innebära betydligt 
högre belastning med preparering och annan service i Prästberget.  

Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under året. Inga avvikelser har påträffats. 

Målrapportering 

Stugby och camping 
Camp Gielas har under vårvintern och sommaren år 2018 genomfört enkätundersökningar. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid stugbyn och campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg.  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

 

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyg. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mer tillfredställande 
för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta antas bero på att en standardhöjning håller på att 
genomföras. 
 
Träningsläger längdskidor 
Camp Gielas har under november och december 2018 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 2017 2018 

Vinter 4,5 4,5 4,5 

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analys av enkäterna framkom det även att deltagare vid 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. 
 
Fria liftkort 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 
samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 21 stycken fria kort har nyttjats.  
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 Gästnätter 

 År 2018 År 2017 

Antal gästnätter i stugor 21 449 21 240 

Antal gästnätter i camping 40 296  40 189 

Totalt antal gästnätter 61 745 61 429 

 

Camp Gielas 2018-12-31   

tkr     

     

Rörelsens intäkter BUDGET 2018 
Redovisat       

2018-12-31 
Årsavvikelse 

2018 
Redovisat    

2017-12-31 

Förbrukningsavgifter 8 550 2 088 -6 462 2 339 

Bidrag 0 146 +146 242 

Skatter, räntor m.m. 0 16 +16 15 

Sidoordnade intäkter 0 7 187 +7 187 6 065 

Summa 8 550 9 437 +887 8 661 

      

Rörelsens kostnader     
Varor och 
förbrukningsinventarier -591 -990 -399 -507 

Tjänsteköp -3 748 -3 472 +276 -3 634 

Personalkostnader -4 702 -4 476 +226 -4 270 

Av och nedskrivningar -1 603 -1 603 0 -1 093  

Övriga rörelsekostnader 0 -0 0 -0 

Summa -10 644 -10 541 +103 -9 504 

      
Verksamhetens 
nettokostnader -2 094 -1 104 +990 -843 

      

Ränteintäkter     

Räntekostnader -173 -175 -2 -193 

      

Periodens resultat  -2 267 -1 279 +988 - 1 036 
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RESULTATRÄKNING 
Camp Gielas 

   

  2018-01-01-       2017-01-01-       

 tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.    

 Förbrukningsavgifter  2 088 2 339 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 146 
0 

242 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter och 
bidrag 

 15 15 

 Sidoordnade intäkter  7 187 6 065 

Summa intäkter 1 9 436 8 661  

Rörelsens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -990 -507 

 Tjänsteköp   -3 472 -3 634 

 Personalkostnader   -4 476 -4 270 

 Av- och nedskrivningar 2 -1 603 -1 093 

 Övriga rörelsekostnader  0 -0 

 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -10 541   -  9 504 

Rörelseresultat  -1 104 -843 

     
Resultat från finansiella investeringar    

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -175 -193 

Resultat efter finansiella poster  -1 279  -1 036 

     
     

ÅRETS RESULTAT  -1 279 -1 036 
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BALANSRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 
 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

TILLGÅNGAR      
     

Anläggningstillgångar     

 Materiella anläggningstillgångar 4    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  10 511 12 022 
 Inventarier, verktyg och installationer  364 568 

   10 875 12 590 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 

Summa anläggningstillgångar  10 875 12 590  

     
Omsättningstillgångar     
 Varulager mm     
 Förråd  0 0 

     
 Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 
 

 105 
0 

157 
0 

 Kassa och bank  11                                    11 1 

Summa omsättningstillgångar  105 168 845 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  11 046 12 758 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 Eget kapital   -4 735              -3 699 
 Årets resultat  -1 279              -1 036 

Summa eget kapital  -6 014             -4 735 

     
Långfristiga skulder 5    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun  10 875 12 590 
 Investeringsbidrag  158 173 

Summa långfristiga skulder  11 033 12 763 

     
Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  646 514 
 Övriga skulder  125 139 

 Avräkning mot kommunen  5 256 4 077 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
 

0 0 

Summa kortfristiga skulder  6 027 4 730 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 046 12 758  
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Not 1 a Intäkter 
 
Camp Gielas per verksamhet 

2018-01-01 – 2018-12-31 tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Stugby 

     415  413 414  412  411  

Rörelsens intäkter m.m.         

Förbrukningsavgifter 2 088 1 314 289 100 110 275 

Bidrag 146 0 0 0 0 146 

Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0 

Periodiserade anslutningsavgifter        
och bidrag 16 0 8 0 0 8 

Sidoordnade intäkter 7 187 22 386 11 0 6 769 

Summa intäkter 9 437 1 336 682 111 110 7 198 

         
Rörelsens kostnader        
Varor och förbrukningsinventarier -990 -248 -12 -111 -44 -574 

Tjänsteköp -3 472  -702 -304 -692 -357 -1 418 

Personalkostnader -4 476 -985 -126 -351 -264 -2 751 

Av- och nedskrivningar -1 603  -575 -344 -51 -57 -575 

Övriga rörelsekostnader -0 -0 -0 -0 0 -0 

Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -10 541 -2 510 -786 -1 205 -722 -5 318 

         
Rörelseresultat -1 104 -1 174 -104 -1 094 -612 1 880 

         
Resultat från finansiella 
investeringar        
         
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -175 -58 -30 -11 -6 -70 

         
Resultat efter finansiella poster -1 279 -1 232 -134 -1 105 -618 1 810 

         
ÅRETS RESULTAT -1 279 -1 232 -134 -1 105 -618 1 810 
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
   2018  % 2017 % 

Försäljning till kommunen  1 180  13              1 202 14 

Försäljning till externa kunder  8 095  87 7 202 86 

  9 275  100 8 404 100 

 
 
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 2018 är 1,5 %. 
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Not 4 Anläggningstillgångar     
 
Materiella anläggningstillgångar  

tkr  

 
 
Camp Gielas 

Fritids-
anläggningar 
vinter (inkl 
Vittjåkkstugan) 

 
Inventarier 
och 
maskiner 

 
 
SUMMA 

Anskaffningsvärden      

Ingående investeringsutgifter 24 204 10 863 2 898 37 965 

Årets investeringsutgifter 0 0 160 160 

Årets köp 0 0 0 0 

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omklassificeringar 0 0 -575 -575 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 24 204 10 863 2 483 37 550 

        

Avskrivningar       

Ingående avskrivningar -15 545 -7 500 -2 330 -25 375 

Omklassificeringar 0 0 303 303 

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 

Årets avskrivningar -1 067 -444 -92 -1 603 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -16 612 -7 944 -2 119 -26 675 

        

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 2018 8 659 3 363 568 12 590 

Utgående planenligt restvärde 2018 7 592 2 919 364 10 875 

 
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, löner för timanställda, samt avräkning mot 
kommunen. 
  
 
Camp Gielas 
Katarina Landstedt 
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64   Vatten och avlopp  
 
Verksamhet 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens 
verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten 
på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st minireningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Händelser av betydelse  
 Enheten har gjort en omorganisation under sommaren. I samband med att en hjullastare togs 

bort så flyttades en anställd från gatusidan till VA. Detta för att vi bemannar slambilen med egen 
personal. 
 

 Kommunens VA-plan är antagen i kommunfullmäktige. 
 

 Fortsatt arbete med att dela in anläggningsregistret i komponenter och justera avskrivningstider 
så att det överensstämmer med verkligheten.  
 

 I september uppdagades PFAS i vårt dricksvatten. Detta visade sig vara ett falsklarm då 
efterföljande prover visade på friskt vatten. Innan vattnet var friskförklarat gick enheten in i 
krisberedskap med nödvattenförsörjning av dricksvattnet och vi hanterade situationen bra.  
 

 

Ekonomi 
Året intäkter är högre än förra året och det beror på att taxan har höjts med 3 % utöver KPI i år.  

Verksamhetskostnaderna och avskrivningarna är i paritet med föregående år. Avskrivningarna var vid 
budgetering 500 tkr mindre än föregående års utfall men det fortsatta arbetet med att gå igenom 
anläggningsregistret har resulterat i likvärdigt utfall mellan åren. Detta beror på 
komponentavskrivningen samt att avskrivningstider har justerats.  

Omorganisationen syns inte på personalkostnaderna då omorganisationen gjordes först 1 juli och vi 
har ingen säsongsanställning på slambilen. Så utslaget på hela året så har personalstyrkan varit 
densamma. 
 
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 fem (från 1 juli) 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 person som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig lösning. Moskosel 
behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre. Kompetensutvecklingen för personalen har i 
genomsnitt varit 2 dagar. 

Sjuktal 0,7% 
 
Framtiden 
Flera av våra vattenverk, reningsanläggningar och pumpstationer är i behov av renovering samt att 
förnyelsetakten på vårt ledningsnät är lägre än genomsnittet. VA-planen ger en genomlysning av hela 
vår verksamhet och kommer att ligga till grund för en långsiktig planering och ställningstagande. 

Nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar ska tas fram.  
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Frekvensen av underhållsspolning av avloppsnätet måste öka för att minska olägenheter för anslutna 
fastigheter. Även renspolning av Arvidsjaurs dricksvattennät måste ökas för att minska uppkomsten 
av brunt vatten vid driftstörningar. 

Frysningar av både vatten och avloppsledningar är återkommande under vinterhalvåret. Detta måste 
byggas bort. 

VA-taxan ska ses över under 2019. 
 
Målrapportering 

Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
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 ej fördelade 
kostnaderna inräknade. De ej fördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan Arvidsjaur och byarna 
och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar. 
 

Kostnad exkl kapitalkostnad  
Arvidsjaur tätort tkr 

2018 2017 2016 2015 2014 

Vattenverket  2 468  2 043  1 857 1 574 1 710  

Reningsverket  2 106  2 316  2 038  1 802  1 868  

Ledningar  2 142  2 296  1 456 2 062  2 040  

Totalt 6 716  6 655  5 350  5 439  5 617  

      

Per person (skrivna på fastighet) 1 437 kr 1 423 tkr 1 152 kr 1 172 kr 1 210 kr 

Ledningar exkl kapitalkostnad/m 15,63 kr 16,76 kr 10,62 kr 15,05 kr 14,89 kr 

      

Producerat vatten Arvidsjaur 
vattenverk/m3 

6,05 kr 4,75 kr 4,18 kr 4,14 kr 3,55 kr 

Renat vatten i Arvidsjaur reningsverk/m3  3,58 kr 2,99 kr 2,63 kr 2,41 kr 3,00 kr 

 

Kostnad exkl kapitalkostnad 
Byar tkr 

2018 2017 2016 2015 2014 

Vattenverket  2 333  2 203  2 164  1 768  1 681  

Reningsverket  2 315  1 991  1 953  1 695  1 945  

Ledningar  1 699  1 780  2 516  1 863  1 799  

Totalt 6 347  5 975  6 632  5 326  5 424  

      

Per person (skrivna på fastighet) 8 148 kr 7 669 kr 6 250 kr 5 021 kr 5 112 kr 

Ledningar exkl kapitalkostnad/m 22,73 kr 23,81 kr 33,64 kr 24,92 kr 24,06 kr 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten. VA-enhetens mål är: 

 Allt utgående vatten från våra vattenverk ska ha god kvalitet - uppfyllt 

 Inga källarupptryckningar - ej uppfyllt 
 
 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef 
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Resultaträkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

tkr Not                 2018-01-01                 
- 2018-12-31 

2017-01-01                 
- 2017-12-31      

Verksamhetens intäkter mm    

 Förbrukningsavgifter  15 518 14 829 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 207 207 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag  126 125 

 Sidoordnade intäkter  452 420 

Summa intäkter 1 16 303 15 581   

     
Verksamhetens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -2 041 -2 020 

 Tjänsteköp   -6 962 -6 761 

 Personalkostnader   -4 496 -4 419 

 Av- och nedskrivningar 2 -2 110 -2 005 

 Övriga rörelsekostnader   -43 

Summa kostnader   -15 608 -15 248 

Rörelseresultat  695 333 

     
Resultat från finansiella investeringar    

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -330 -369 

Årets resultat före justering 
av fordran till/skuld hos VA-abonnenter 

 365 -36 

     

 Fordran till/skuld hos VA-abonnenter  329 -36 

    

Årets resultat efter justering av 
fordran hos VA-abonnenter *) 

 0 0 

 
*) Från och med år 2017 redovisas underskott av uttag från abonnenterna som en fordran i 
Arvidsjaurs kommun istället för som eget kapital i kommunens balansräkning.   
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Balansräkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

 tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 4    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar  22 527 22 073 
 Inventarier, verktyg och installationer  1 630   1 348                         

   24 157 23 421 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0  

Summa anläggningstillgångar  24 157 23 421  

     
Omsättningstillgångar     

 Varulager mm     
 Förråd  433 383 
     
 Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar 

Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 
 

1 578 
317 

1 313 
312 

 Fordringar hos VA-abonnenter  0 36 

 Avräkning mot kommunen  0 164 

Summa omsättningstillgångar  2 328 2 208  

SUMMA TILLGÅNGAR  26 485   25 629 

S SKULDER 
   

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 24 157 23 421 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  968  1 046 

Summa långfristiga skulder  25 125 24 467 

     
Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  789 1 122 
 Övriga skulder  75 40 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0 0 
 Avräkning mot kommunen  167 0 
 Skuld till VA-abonnenter  329 0 
 Summa kortfristiga skulder  1 360 1 162 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 485 25 629  
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr) 
   2018  % 2017         % 

Försäljning till kommunen  1 390  9 1 228 8 

Försäljning till koncernföretag  2 715  17 2 654 17 

Försäljning till övriga fastighetsägare  11 865  74 11 367 75 

  15 970  100 15 249 100 

 
Not 2 Avskrivningar  

Investeringar delas upp i komponenter och olika avskrivningstider tillämpas beroende på 
komponentens uppskattade livslängd. Linjär avskrivning används. 
 
Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2018 är 1,5%. 
 
Not 4  Materiella anläggningstillgångar 

tkr Vattenverk Ledningar Avloppsverk 

Inventarier 
och 

maskiner Summa 

Anskaffningsvärden        

Ingående investeringsutgifter 4 110 39 794 12 873 1 894 58 671 

Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 0 

Årets investeringsinkomster 0 1 748 358 723 2 829 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 

Omklassificering 26 89 -89 -247 -221 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

4 136 41 631 13 142 2 370 61 279 

      
   

Avskrivningar        

Ingående avskrivningar -2 244 -23 830 -7 639 -529 -34 242 

Årets avskrivningar -123 -779 -961 -211 -2 074 

Återförda avskrivningar 0 0 254 0 254 

Omklassificering -82 -978 0 0 -1 060 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-2 449 -25 587 -8 346 -740 -37 123 

Nedskrivningar      
  

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 0 

Ingående restvärde 1 569 15 269 5 235 1 348 23 421 

Utgående restvärde 1 687 16 044 4 796 1 630 24 157 



   
    
 

Sida 59 av 75 
 

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, löner till timanställda samt intern kredit.  
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681  Avfallsenheten  
 
Verksamheten  
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där ingår 
hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna, 
återanvändningsbutiken Å-nyo och avfallshantering är affärsdrivande verksamheter, då kunderna är 
kommunexterna företag.  

Avfallsenheten bedriver förebyggande avfallshantering genom att erbjuda information om avfall och 
sortering med mera till bland annat skolklasser samt att vi anordnar skräpplockardagar mm.  

Å-nyo tar emot möbler, porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker med mera för försäljning.  

Arvidsjaurs ÅVC säljer begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, plank och dylikt, även 
trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av 
privatpersoner och företag med mening att varorna ska återanvändas.  

I kommunen finns tre Återvinningscentraler (ÅVC). 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.  

Metallavfall som lämnas på ÅVC återvinns genom att insamlad metall säljs till ett återvinningsföretag. 
Avfall som energiutvinns är brännbart avfall och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall 
transporteras till Boden för energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt 
omhändertagande.  

Hämtning av hushållsavfall har skett av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under 
producentansvar (förpackningar) 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. 

Avfallsenheten följer de av Kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap 
miljöbalken inklusive de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet. 

Händelser av betydelse  
1:a januari införde vi krav på genomskinliga säckar på ÅVC. Anledningen var att de svarta sopsäckarna 
oftast var helt osorterade och kunde i princip innehålla det mesta, däribland farligt avfall. Ur 
arbetsmiljösynpunkt är de genomskinliga säckarna bra då man kan se vad som finns i dem. De 
minskar risken för felsorterat då personalen i många fall hinner tillrättavisa kunden innan denne 
kastar säcken i containern. Risken för skärskador mm minskar också. 

Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit även under denna säsong. Slamtömningen 
fungerar bra i egen regi.  

Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor samt allmänhet. Totalt 
var 1 290 st anmälda, vilket är rekord. En ökning mot föregående år då 1 170 st var anmälda till 
arrangemanget. Nytt för i år var att kommunanställda fick utnyttja sin friskvårdtimme till 
skräpplockning. 
 
Vi har tidigare år haft problem med ”nattliga gäster” på alla kommunens ÅVC under höstperioden. Vi 
har med tillstånd hos Länsstyrelsen installerat 2 st kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen. 
Detta eftersom det främst är deras material som är mest åtråvärt för tjuvarna. Vi har även byggt 
dörrar på skärmtaket där elektroniken förvaras. Även detta med ekonomiskt stöd från El-kretsen. 
Under 2018 har vi inte haft ett enda försök till inbrott på Arvidsjaurs ÅVC vilket visar att våra åtgärder 
fungerar. Denna sommar har dörrar byggts till elektronikförvaringen vid Glommersträsk ÅVC.  
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Ekonomi  
Lagstadgad avfallshantering, som består av hushållsavfall och slamhämtning, har ett sammanslaget 
ett negativt resultat på ca 8 tkr. Ett större minusresultat var budgeterat men då vi hade en otroligt bra 
slamsäsong 2018 så bidrog det till stor del till ett positivt resultat. Det var mer intäkter på 
slamtömningen detta år, delvis beroende på att det var fler brunnar som tömdes under 2018 än året 
innan. Detta på grund av att det slår olika år från år beroende på hur folk ansökt om förlängt 
tömningsintervall. Även bra väderförhållanden under denna säsong har gjort att tidsåtgången varit 
mindre än tidigare år, vilket också speglar sig i resultatet. Under de år vi kört i egen regi har vi löpande 
utvecklat och förbättrat sådant som vi sett kan förbättras. Detta har resulterat i extremt lite 
kundtjänstärenden. Slamtömningen flyter på bra. 
 
Affärsdrivande avfallshanteringen som består av verksamheter avfallshantering affärsdrivande (vht 
563) och Å-nyo (vht 566) har ett positivt resultat på cirka 292 tkr, budgeterat resultat för 
verksamheterna som ingår i affärsdrivande verksamheter var ca 342 tkr. Dvs något sämre än budget.  

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 
samt försäljning på Å-nyo. Denna verksamhet är ej lagstadgad och vi får och ska då tjäna pengar på 
denna verksamhet.  

Anledningen till att vi hamnar sämre än budgeterat är delvis på grund av att vi inte hann sälja den 
obehandlade flisen till AEAB under innestående år, då flisningen samt deras behov drog ut på tiden, 
pengarna skulle ha hamnat på vht 563.  

Å-nyo, vht 566 landade något sämre än budget, en vattenskada i lokalen ställde till det med 
öppettiderna under en period samt sviktande försäljning i slutet av året. Försäljningen på ÅVC bidrog 
detta år med cirka 166 tkr.  

Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för ett värde av ca 35,5 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 300-350 tkr för 
kommunen. 

Personal  
På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda samt tre på halvtid.  
På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda samt en på halvtid.   
På Å-nyo är det två heltidsanställda  
En personal från gatuenheten utför delvis även tjänster åt avfallsenheten.  

Avfallsenheten har totalt haft 20,7 % sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda, en ökning från 
föregående år med 2,5 %. Anledningen till högt sjuktal är en långtidssjukskrivning. 

20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande verksamhet. 
De två halvtiderna på Å-nyo har ersatts med ett lönebidrag på totalt ca 229 tkr i under året och 
personal på ÅVC ersatts med lönebidrag på ca 103 tkr under året. 
 
Personalen på avfallsenheten har under år 2018 kompetensutvecklats genom att gå kurser i olika 
ämnen som rör verksamheten. Tillsvidareanställda har haft mellan 2-6 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. 
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Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2018 var 47 129 stycken, vilket är en ökning från förra året med ca 
366 stycken. 

Mängden hushållsavfall har minskat med ca 53 ton jämfört med 2017. 

Mängden ankommet osorterat avfall minskat med 54 ton jämfört med föregående år. Denna siffra 
påverkas främst av husbränder samt ifall det genomförs större renoveringar/byggprojekt på orten. 
 

  Statistik avfallsenheten 2018 2017 2016 2015 2014 

Hushållsavfall eller likvärdigt (ton) 1 302 1 355 1 376 1 433 1445 

Övrigt brännbart (ton) 681 442 544 567 466 

Deponi (ton) 91 169 109 120 140 

Osorterat (ton) 9 63 40 47 22 

Lev till Boden värmeverk (ton) 1 983  1797 1 920 2 000 1 921 

Försäljning metallskrot (ton) 381 389 355 366 360 

Träavfall behandlat (ton)  616 540 764 493 497 

Träavfall rent (ton) 322 303 190 249 189 

Ris (ton) 307 280 151 225 189 

Löv/gräs (ton) 100* 100* 100* 100* 97* 

Spillolja (ton) 5,8  4,5  11,1 12,1 6,5 

Övrigt farligt avfall (färg, småkem etc) (ton) 24,7  21,5  21 11,5 17 

Besök ÅVC (st) 47 129 46 763 45 075 40 467  37 794 

*Uppskattad mängd, ej vägd mängd. 

Framtiden 
Vi måste fortsätta att nå ut och informera medborgarna om vikten av att använda de återvinnings-
stationer som finns i kommunen. Vid den senaste plockanalysen visade det sig att ca ¼ av vikten 
bestod av förpackningar som egentligen kunde ha lämnats gratis på en återvinningstation om de hade 
sorterats ut.  

Fortsatt inventering av olika grundavgifter fortlöper då vi misstänker att det finns fastigheter som 
ännu inte finns i våra register. 

Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider. 

Nya förordningar publicerades under sommaren som säger att producenterna ska samla in 
förpackningar och returpapper från 60 % av alla bostäder från och med 1 januari 2021. Från 2025 ska 
insamling ske från alla bostäder som inte avböjt borttransport, de ska även stå för alla kostnader. 
Kommunerna ska senast 1 januari 2021 erbjuda abonnenterna insamling av utsorterat matavfall. Dock 
finns möjlighet att för enskilda kommuner att erhålla dispens från det kravet, dock har 
Naturvårdsverket inte gått ut med regelverket kring den punkten ännu. Vi tittar på olika lösningar på 
matavfallsinsamling. 
 
Intern kontroll 
Avfallsenheten jobbar vidare med intern kontroll. Bland annat granskas fakturor och jämförs med de 
avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll är fastställt av Kommunfullmäktige. 
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Målrapportering 
Under 2016 togs en ny renhållningsordning fram, i denna finns det aktuella mål samt en plan om hur 
dessa ska följas upp. De mål som är framtagna i renhållningsordningen rör inte bara avfallsenheten, 
utan även andra verksamheter ex. kostenheten, miljöenheten, gata och park osv. 

Nedanstående mål är mål som kommunen ansvarar för och är direkt kopplade till avfallsenheten: 
 

 Mål: Till år 2018 ska mängden felsorterat avfall för fraktionerna förpackningar, farligt avfall samt 
deponirest ej överstiga; för förpackning 20 %, för farligt avfall 0,2 % samt för deponirest ej 
överstiga 2%. 

Sammanfattning av målet:  
Förpackningar ej överstiga 20%:  
Villa tätort 24,68%, Flerfamiljshus tätort 29,6%, Landsbygd 28,49%.  
Målet är ej uppfyllt. 

Farligt avfall ej överstiga 0,2%: Villa tätort 0,32%, Flerfamiljshus tätort 0,7%, Landsbygd 0,51%. 
Målet är ej uppfyllt. 

Deponirest ej överstiga 2%: 
Villa tätort 1,70%(mål uppfyllt), Flerfamiljshus tätort 5,02%, Landsbygd 3,43%.  
Målet är ej uppfyllt hos villahushåll i tätorten men inte för flerfamiljshus i tätort eller på landsbygd. 
Trots digra insatser för att nå målen så är endast ett mål uppnått av ovanstående och det är 
deponirest hos villor på tätorten.  
 

 Mål: Allt avloppsslam skall omhändertas och användas. 
Sammanfattning av målet:  
Anläggningsjord tillverkas av både externt avloppsslam och slammet från reningsverket som 
blandas med komposten från ÅVC och aska från värmeverket. Prover har tagits på jorden och de 
visar att vi får använda den som en anläggningsjord. I dagsläget har vi dock för lite avsättning för 
att använda all jord. Målet är ej uppfyllt. 
 

 Mål: Kommunen ska arbeta för att inom en tvåårsperiod vända den ökade trenden av säck och 
kärlavfall per person.  
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om källsortering 
samt kopplingen mellan kostnader och källsortering. D.v.s. ju bättre vi sorterar desto mindre 
kostnader för avfallshanteringen. Mätning genomförs år 2019.  
 

 Mål: År 2020 ska mängden säck och kärlavfall per person minskat med 5% jämfört med 2015. 
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om källsortering 
samt kopplingen mellan kostnader och källsortering. Dvs ju bättre vi sorterar desto mindre 
kostnader för avfallshanteringen. Sluttid för målet var 2020, men vi ser redan nu att mängderna 
har minskat mer än 5% om man tar hänsyn till de många gästnätter vi har i kommunen samt in- 
och utpendling. 
 

 Mål: Senast 2020 ska minst 15 % av hushållen ha hemkompostering av hushållsavfall. 
Sammanfattning av målet: I dagsläget har 10,3 % av hushållen kompostering av hushållsavfall. 
 

 Mål: Till år 2018 ska nöjdheten hos kunderna kartläggas. 
Sammanfattning av målet: Tidsmässigt är vi inte i fas med målets tidsaspekt. Vi hann göra en 
omfattande kundundersökning redan 2016 i samarbete med SKL(Kritik på teknik), den beställdes 
efter att planen skickats in till politiken. Vi kommer att delta i nästa omgång av kritik på teknik som 
genomförs 2019 och får då samma antal undersökningar under avfallsplanens livslängd som om vi 
kört enligt plan. Resultatet av senaste undersökningen var väldigt positiv. Resultat: Målet är ej 
uppfyllt 
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Resultaträkning för lagstadgade 
AVFALLSVERKSAMHETEN 
 

   

  2018-01-01-    2017-01-01-       

 tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Rörelsens intäkter mm    

 Förbrukningsavgifter  8 821 8 565 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 102 
 

0 
0,3 

76 
 

0 
0,3 

 Sidoordnade intäkter  110 21 

Summa intäkter 1 a, b 9 033 8 662  

Rörelsens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -306  -343  

 Tjänsteköp   -6 508 -6 153 

 Personalkostnader   -1 617 -1 521 

 Avskrivningar 2 -532 -526 

 Övriga rörelsekostnader  0 0 

 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -8 963 -8 443 

Rörelseresultat  70 118 

Resultat från finansiella investeringar    

     

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -78 -99 

Resultat efter finansiella poster  -8 19 

     

ÅRETS RESULTAT  -8 19 
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Resultaträkning för affärsdrivande 
AVFALLSVERKSAMHETEN 
 

   

  2018-01-01-    2017-01-01-       

 tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Rörelsens intäkter mm    

 Förbrukningsavgifter  1 946 1 864 

 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 251 
0 

 
0 

258 
0 

 
0 

 Sidoordnade intäkter  94 81 

Summa intäkter 1 a, b 2 291 2 203  

     
Rörelsens kostnader    

 Varor och förbrukningsinventarier  -21  -28  

 Tjänsteköp   -870 -566 

 Personalkostnader   -1 097 -1 086 

 Avskrivningar 2 -9 -9 

 Övriga rörelsekostnader  0 0 

 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -1 997 -1 689 

Rörelseresultat  294 514 

     
Resultat från finansiella investeringar    

 Ränteintäkter   0 0 

 Räntekostnader 3 -2 -3 

Resultat efter finansiella poster  292 512 

     

ÅRETS RESULTAT  292 512 
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BALANSRÄKNING FÖR 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

 tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR      
     

Anläggningstillgångar     
     

Materiella anläggningstillgångar 4    
 Byggnader och mark, tekniska 
anläggningar 

 4 725 5 101 

 Inventarier, verktyg och installationer  528 616 

   5 253 5 717 

Finansiella anläggningstillgångar  0 0  

Summa anläggningstillgångar  5 253 5 717  

     
Omsättningstillgångar     
Varulager mm     
 Förråd  0 0 

     
Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns 
bolag                                                                        

 359 
556 

1 006 
214 

 Avräkning mot kommunen  2 701 1 961 
        
Kassa och bank  1 1  

Summa omsättningstillgångar  3 617 3 182  

     

SUMMA TILLGÅNGAR  8 870 8 899 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 
Årets resultat 

  2 010 
284 

1 479 
531 

Summa eget kapital  2 294 2 010 

     
Långfristiga skulder 5    
 Skulder till Arvidsjaurs kommun  5 253 5 717 
 Investeringsbidrag  0 1 

Summa långfristiga skulder  5 253 5 718 

     
Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder   1 305 1 165 
 Övriga skulder 

Avräkning mot kommunen                                                                        

 18 
0 

6 
0 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
 

0 0 

Summa kortfristiga skulder  1 323 1 171 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 870 8 899  
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Not 1 a Intäkter 
 
Avfallsenheten per verksamhet  

2018-01-01--2018-12-31 Totalt Lagstadgad: Slamhantering Affärsmässig: ÅNYO 

Tkr  avfallshantering avfallshantering 

Rörelsens intäkter m.m.       

Förbrukningsavgifter 10 767 7 710 1111 1514 433 

Bidrag 354 102 0 22 229 

Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter och 
bidrag 0,3 0,3 0 0 0 

Sidoordnade intäkter 203 110 0 19 75 

Summa intäkter 11 324 7 922 1 111 1 555 736 

       
Rörelsens kostnader      
Varor och förbrukningsinventarier -327 -134 -172 -21 0 

Tjänsteköp -7 378 -6 039 -469 -796 -74 

Personalkostnader -2 713 -1 531 -86 -309 -788 

Av- och nedskrivningar -541 -444 -88 -9 0 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 

Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -10 959 -8 147 -815 -1135 -862 

       
Rörelseresultat 365 -225 296 420 -125 

       
Resultat från finansiella investeringar      
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 

Räntekostnader -81 -70 -9 -2 0 

       
Resultat efter finansiella poster 284 -295 287 418 -125 

       
ÅRETS RESULTAT 284 -295 287 418 -125 

 
Not 1b Intäkter 
Fördelning av försäljningsintäkter, både lagstadgade och affärdrivande verksamheter 
 
 2018  % 2017 % 

Försäljning till kommunen 895  8 784 7 

Försäljning till koncernföretag 1 348  12 1 344 13 

Försäljning till övriga fastighetsägare 8 728  80 8 403 80 

 10 971     100 10 531 100 
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Not 2 Avskrivningar       
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investeringar Avskrivningstid 

Återvinningsgård 20 år 

Återvinningsstationer i byar 15 år 

Avfallsvåg 20 år 

Maskiner och inventarier 10 år 

  

  
 
Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av 
bokföringsåret. Ränta för 2018 är 1,5%. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar  

tkr  

Återvinnings-
centralen 

Återvinnings-
stationer i 
byar 

Inventarier 
och maskiner 

SUMMA 

          

Anskaffningsvärden       

Ingående investeringsutgifter  9 605 1 073 880 11 558 

Varav ingående investeringsinkomster 0 0 0 0 

Årets investeringsutgifter 77 0 0 77 

Årets köp  0 0 0 0 

Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 682 1 073 880 11 635 

        

Avskrivningar       

Ingående avskrivningar -4 892 -685 -264 -5 841 

Årets avskrivningar -448 -4 -88 -540 

Återförda avskrivningar 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 5 340 -689 -352 -6 381 

        

Nedskrivningar       

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 

        

Ingående planenligt restvärde  4 713 388 616 5 717 

Utgående planenligt restvärde  4 342 384 528 5 253 

 
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, löner till timanställda samt upplupna kostnader för 
avfallstjänster.  
 
Johan Åberg 

Avfallsenheten 
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118  Arvidsjaur stadsnät 
 

Verksamhet 
Arvidsjaur 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 tjänsteleverantörer 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) vara 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 dryga 120-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 
Bredbandsutbyggnad på tätorten pågår, ytterligare 4 områden i tätorten har byggts ut under året. Tre 
områden återstår. 

Två av dessa områden, med totalt ca 25 anmälda kunder, är byggt med traditionell fiber, som är 
betydligt dyrare och tar väsentligt längre tid att förtäta. Det tredje området är industriområdet 
Bernhardsborg med endast en anmäld kund, där saknas fiber helt och hållet idag. 

Endast Renträsk, Pjesker och Järvträsk uppfyller Jordbruksverkets alla villkor för bredbandsutbyggnad.  
Spridningsnät är i stort sett klara i Renträsk och Pjesker. Anslutning till regionnätet återstår. 

Järvträsk är planerad för utbyggnad våren 2019.  
Fiberdragning mellan Renträsk och Pjesker är påbörjat.  
Projektering för fiber från Pjesker till Gråträsk är påbörjat. 

Efter ytterligare en ”kampanj” har Lauker uppnått 75 % anslutningsgrad. Projektering påbörjas första 
kvartalet 2019. 

På grund av den omfattande utbyggnaden har andra projekt fått stå tillbaka och skjutas på framtiden. 

För att säkerställa kontinuerlig drift av stadsnätet har dels avtal tecknats med företag som hanterar 
kabelanvisning och alla ärenden i Ledningskollen, utom samordningsärenden. Dels har avtal tecknas 
med företag som hanterar fältservice, som ger tillgång till fälttekniker 7/24/365 samt att ett 
gemensamt reservdelslager håller på att etableras tillsammans med IT Norrbotten och andra 
stadsnät, även de utanför Stadsnät i Samverkan deltar. 
 

Tillgänglighet och kvalitet av nätet mäts kontinuerligt och följs upp månadsvis. De övervägande 
anledningarna till avbrott i leveransen är strömavbrott och fiberbrott. 
Gemensamt driftsäkerhetsprojekt pågår. Projektet genomförs under året tillsammans med IT 
Norrbotten och övriga stadsnät i Norrbotten för att säkerställa att stadsnäten uppfyller kraven enligt 
lag (2003:389) och PTSFS 2015:2. 
 

Ekonomi 
Vi har drabbats av skador på komponenter i vissa spridningspunkter, det har hittills orsakat 
merkostnader på uppskattningsvis ca 250 tkr under året. Samma typ av skador har uppmärksammats 
av flera stadsnät i landet. Andra större nätägare har försök utkräva ersättning från leverantören, utan 
framgång. 
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Ytterligare en spridningspunkt har skador som gör att den måste repareras under 2019. Uppskattad 
kostnad ca 125 tkr. Därefter är alla spridningspunkter kontrollerade och åtgärdade.  

Sedan mars 2017, när vi lämnade det förra KO-avtalet med Teracom , har de månatliga intäkterna 
ökat med drygt 30 % samtidigt som totala antalet anslutna kunder har ökat med 18%. Det innebär att 
200 nya kunder tillkommit. 

På grund av den höga arbetsbelastningen som utbyggnaden av bredband på fyra områden i tätorten 
och två byar har inneburit har det varit omöjligt att genomföra alla planerade åtgärder för ökad 
kvalitet av dokumentation, upprättande av ledningsrätter, markavtal m.m. Detta är anledningen till 
att utfallet mot budget är väldigt positivt, medan rörelseresultatet fortfarande är negativt. Se Not 4. 
Under 2019 finns väsentligt bättre förutsättningar att genomföra alla kvalitetshöjande åtgärder. 

Budgetkalkylerna för Renträsk och Pjesker visade sig stämma ganska väl med utfallet. Merkostnaden i 
Pjesker är direkt hänförbar till Trafikverkets beslut att inte tillåta schakt på båda sidor om vägen. 

Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 mnkr för den del som finansierats med statsbidrag. 
Bidraget var 26,2 mnkr.  
 
Personal 
Stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät har en 50 % tjänst. Ur ett risk- och sårbarhets-perspektiv är 
situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Sårbarheten minskas 
avsevärt genom den nya samverkansmodellen som etablerats under 2016 vilket innebär att 
Stadsnätet blir bättre dokumenterat och fler personer kommer att ha större detaljkunskap om nätet. 
 
Framtiden. 
Projektet med att upprätta ledningsrätter för de områden där vi har fiber markförlagd på kommunens 
mark fortsätter. Engångskostnader i samband med detta arbete kommer att uppstå. 

Driftsäkerhetsprojektet fortsätter och beräknas vara klart under första kvartalet 2019. Fortsatt utbyte av 
gammal utrustning i övriga noder, beräknas vara klar första halvåret 2019. 

De två återstående områden i tätorten kommer att bli väsentligt dyrare än övriga delar av tätorten p.g.a. 
den metod som användes vid utbyggnaden för ca 10 år sedan. Antalet anmälda hushåll är i nuläget för få 
för att genomföra utbyggnaden med nya förläggningsmetoder.  

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 800 tkr. 

IT Norrbotten har tillsammans med Västerbotten upphandlat en radiolänklösning, som kan användas 
där det är för långa avstånd med för få kunder, för att dra fiber. Vi avser att inledningsvis använda 
den tekniken mot Storberg - Hedberg området.  

Projektering för Järvträsk är klar och utbyggnad påbörjas när markförhållanden tillåter.  
Projektering av Lauker påbörjas under första kvartalet 2019.  

Ytterligare ”kampanjer” behöver göras för att få upp anslutningsgraden, i första hand i de områden 
som ligger efter befintliga fiberstråk. 

Arvidsjaurstadsnät fortsätter arbetet att tillsammans med IT Norrbotten förbättra ekonomin i 
stadsnätet genom att öka anslutningsgraden i befintligt nät, samt sänka driftskostnaderna och bygga 
ut och förtäta befintliga nät. 
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Resultaträkning 

tkr 

Not 
2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01        
- 2017-12-31 

Verksamhetens intäkter m.m.    
  Avgifter och ersättningar  2 824 3 140 
  Övriga verksamhetsintäkter  20 0 
  Sidoordnade intäkter  291 0 

Summa Intäkter 1 3 135 3 140 
    
Verksamhetens kostnader    
  Varor och förbrukningsinventarier  -406 -1 679 
  Tjänsteköp  -2 068 -1 988 
  Personalkostnader  -363 -353 
  Avskrivningar 2 -342 -455 

Summa kostnader  -3 180 -4 475 
    

Verksamhetensresultat  -44 -1 335 

    
Resultat från finansiella investeringar    
  Ränteintäkter  0 0 
  Räntekostnader 3 -26 -30 

Resultat efter finansiella poster  -71 -1 365 

    

Årets resultat 4 -71 -1 365 
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Balansräkning 

tkr Not 
  2018-01-01 
- 2018-12-31 

2017-01-01         
- 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och tekniska 
anläggningar 

5 5 187 1 954 

Inventarier, verktyg och installationer  0 0 

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 

Summa anläggningstillgångar   5 187 1 954 

Omsättningstillgångar 
   

Varulager m.m.    

Förråd  5 30 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  429 372 

Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 

 288 0 

Kassa och bank  0 0 

Summa omsättningstillgångar   722 402 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 909 2 356 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital  -7 791 -6 426 

Årets resultat  -71 -1 365 

Summa eget kapital   -7 862 -7 791 

Långfristiga skulder 
   

Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 5 187 1 954 

Avsättning bredband 7 459 479 

Anslutningsavgifter 6 1 584 0 

Summa långfristiga skulder   7 230 2 433 

Kortfristiga skulder 
   

Leverantörsskulder 8 351 344 

Övriga skulder  2 0 

Avräkning mot kommunen  6 188 5 606 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 0 1 764 

Summa kortfristiga skulder   6 541 7 714 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 909 2 356 
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa.  Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18.  
 
Not 2 Avskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 

Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   7 år 

 
Not 3 Ränta  
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av 
bokföringsåret. Ränta är referensränta + 1,5 %. 
 
Not 4 Årets resultat 
Budgeterat resultat för 2018 var en förlust på 1 523, men på grund av ej genomförda kvalitetshöjande 
åtgärder samt ökade intäkter har förlusten begränsats till -71. Trots oförutsedda reparationer på ca 
250 tkr. 
Årets resultat på -71 tkr (-1 365 tkr år 2017) belastar kommunens egna kapital.   
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Not 5 Materiella anläggningstillgångar (tkr)  
  
 Tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärden  
Ingående investeringsutgifter 9 292 
Ingående investeringsinkomster 0 
Årets investeringsutgifter 3 574 
Årets köp 0 
Årets investeringsinkomster 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 
Omklassificering 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 866 

Avskrivningar  
Ingående avskrivningar - 7 338 
Årets avskrivningar 0   
Återförda avskrivningar    -342 
Omklassificering 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 7 680 

Nedskrivningar  
Ingående nedskrivningar 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 
Återförda nedskrivningar 0 
Årets nedskrivningar 0 
Omklassificering 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 

  

Ingående restvärde 1 954 

  

Utgående restvärde 5 187 

 
Not 6 Långfristiga skulder 
Långfristiga 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 
anslutningsavgifter till stadsnätet som intäktsperiodiseras och matchas mot avskrivningar. 
 
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. Under 2018 användes 20 tkr. 
Återstående belopp att nyttja är då 459 tkr. 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 
Internkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för driftskostnader. 
Övriga skulder består av leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

 
     

 
Glen Eriksson 
Arvidsjaurs Stadsnät 
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