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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 195 

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 18.00-20.30. 

Beslutande Lars Forsgren (s), ordförande 

Marcus Lundberg (s) 

Sara Lundberg (s) 

Lena Karlsson (s) 

Britt-Inger Hedman (v) 

Kristina Bäckström (c) 

Lennart Wigenstam (c) 

Martin Nilsson (c) 

Marius Helland Vassbotn (m)

Kenneth Bäcklund (v), tjg ers 

Bjarne Hald (c), tjg ers 

Övriga närvarande Lena Ruth, kommunchef 

Liselott Sandström, sekreterare 

Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef   § 148 

Sara Persson, fastighetschef   § 148 

Utses att justera Kristina Bäckström 

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2022-08-24 kl. 10.00 

plats och tid 

Paragrafer 136-150 

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström 

 ___________________________ 

Ordförande Lars Forsgren 

Justerande Kristina Bäckström 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget Datum då anslaget 2022-09-16 

sattes upp tas ned 

Förvaringsplats för 

Kommunstyrelsen 

2022-06-22 

2022-06-24 

Kommunstyrelsens kansli 

protokollet 

Underskrift 

Liselott Sandström 

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning 

 

Ks § 136 

Fastställande av dagordning 

 

Ks § 137 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

Ks § 138 Dnr 00173/2022 612 

Godkännande av fjärrundervisning under läsåret 2023/2024 för elever inom 

Sandbackaskolans teoretiska program 

 

Ks § 139 Dnr 00174/2022 612 

Anställning av obehöriga lärare mer än sex månader vid Sandbackaskolan 

läsåret 2022/2023 

 

Ks § 140 Dnr 00175/2022 612 

Delegation till gymnasiechef att anställa obehöriga lärare 

 

Ks § 141 Dnr 00176/2022 002 

Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. 

 

Ks § 142 Dnr 00137/2022 052 

Utbetalning av extra pengar för fastighetsunderhåll till Arvidsjaurs 

Ryttarförening - Inköp av traktor 

 

Ks § 143 Dnr 00076/2021 041 

Tilläggsbudget 2022 – Lägesrapport 

 

Ks § 144 Dnr 00001/2022 101 

Information om Arvidsjaurs kommuns mottagande av flyktingar från 

Ukraina 

 

Ks § 145 Dnr 00001/2022 101 

Lägesrapport – Nya lokaler till Arbetsförmedlingen kundtjänst 

 

Ks § 146 Dnr 00121/2020 282 

Upphörande av tillfälligt stopp i uthyrning av Medborgarhusets caféteria och 

rotunda med anledning av pandemin covid-19 

 

Ks § 147 Dnr 00184/2022 612 

Delegering av beslutanderätt - Gymnasieskolan och dess verksamheter 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 

 

Ks § 148 Dnr 00083/2021 299 

Nybyggnation av sport- och simhall 

 

Ks § 149 Dnr 00087/2022 042 

Justering av investeringsbudget 2023-27 med anledning av beslut att bygga 

ny sport- och simhall (Mål- och resursplan 2023-25 – hela kommunen) 

 

Ks § 150 Dnr 00077/2021 042 

Överföring av pengar från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen i Mål- och resursplan 2022-25 

 

_____ 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

Ks § 136 

 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande: 

 

Bjarne Hald (c) 

Ny punkt – Upphörande av tillfälligt stopp i uthyrning av Medborgarhusets 

caféteria och rotunda med anledning av pandemin covid-19 
 

Ny punkt – Överföring av Sandbackaskolans budget från barn- och 

utbildningsnämnden till kommunstyrelsen  
 

Ny punkt – Information om Arvidsjaurs kommuns mottagande av flyktingar 

från Ukraina 
 

Ny punkt – Lägesrapport om nya lokaler till Arbetsförmedlingen kundtjänst 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dagordningen fastställs med de tillägg och ändringar som föreslagits av 

Lars Forsgren och Bjarne Hald. 

_____ 
 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Ks § 137 

 

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kristina Bäckström utses att justera protokollet. 

2. Martin Nilsson utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2022-08-22 

klockan 10.00. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Godkännande av 

fjärrundervisning under 

läsåret 2023/2024 för 

elever inom Sandbacka-

skolans teoretiska program 

 

Ks § 138 Dnr 00173/2022 612 

 

Sandbackaskolan har intentionen att inom kort etablera ett huvudmannaavtal 

med Arjeplogs kommun. Sedan tidigare har Arvidsjaurs kommun ett 

huvudmannaavtal med Sorsele kommun. 

 

En del av det nya pedagogiska upplägget inkluderar ett inslag av 

fjärrundervisning. Sandbackaskolan har i dialog med Arjeplogs och Sorsele 

kommuner planerat se över möjligheten att erbjuda eleverna på våra 

teoretiska program fjärrundervisning en dag per vecka under läsåret 

2023/2024. 
 

Detta ger eleverna från Sorsele och Malå möjlighet att slippa pendla en dag 

per vecka och istället koppla upp sig mot Sandbackaskolan från hemortens 

lokala lärcentra. Det kan också ses som en förberedelse för fortsatta studier 

och arbetsliv i framtiden där fjärrinslag mer kan vara det normala än ett 

undantag. 

 

Den totala fjärrundervisningen för de elever som omfattas uppgår 

till 15-20%. 

 

Gymnasiechef Lars Håkan Andersson önskar att huvudmannen fattar beslut 

om att Sandbackaskolan kan bedriva fjärrundervisning läsåret 2023/2024 

för elever inom Sandbackaskolans teoretiska program. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Sandbackaskolan får bedriva fjärrundervisning en dag i veckan läsåret 

2023/2024 för elever inom Sandbackaskolans teoretiska program, i enlighet 

med Skollagen 21 Kap 9§ samt Gymnasieförordningen 4a Kap 2§ 

och 4a Kap 5-6§§. 

2. Fjärrundervisning för de elever som omfattas får inte överskrida 20% 

av den totala undervisningstiden. 

____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars Håkan Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Anställning av obehöriga 

lärare mer än sex månader 

vid Sandbackaskolan 

läsåret 2022/2023 

 

Ks § 139 Dnr 00174/2022 612 

 

Enligt skollagen är det endast lärare med lärarlegitimation som får bedriva 

undervisning. Om arbetsgivaren inte hittar någon behörig finns medger 

skollagen undantag. Då får annan lärare undervisa, dock under högst ett år i 

taget. 
 

Arbetsgivaren ska först ta ställning till om personen ska bedriva 

undervisning under längre tid än sex månader. Kommer anställningen att 

sträcka sig under längre tid än sex månader ska huvudmannen först fatta 

beslut om detta, 2 kap 19 § 
 

SKOLLAGEN (2020:800) 2 KAP 13,18-19 §  

 

Gymnasiechef Lars Håkan Andersson vill att kommunstyrelsen beslutar om 

tillstånd att anställa en obehörig lärare i matematik vid Sandbackaskolan 

under läsåret 2022/2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Anställning av en obehörig lärare i matematik för läsåret 2022/2023 vid 

Sandbackaskolan godkänns. 

____ 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars Håkan Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Delegation till 

gymnasiechef att anställa 

obehöriga lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Gymnasiechef 

 

Ks § 140 Dnr 00175/2022 612 

 

Vid anställning av obehöriga lärare längre än sex månader ska beslut fattas 

av huvudmannen, dock inte för längre tid än ett år.  

SKOLLAGEN (2020:800) 2 KAP 18-19 §  

 

Förslag föreligger om att delegera rätten att anställa obehöriga lärare vid 

Sandbackaskolan till gymnasiechef. Anställningen ska, i likhet med övriga 

delegationsbeslut, anmälas till nämnd.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Gymnasiechef vid Sandbackaskolan får delegation att anställa obehöriga 

lärare i högst ett år, i enlighet med 2 Kap 21 § skollagen. 

2. Delegationsbeslutet ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästkommande 

sammanträde. 

3. Delegationen tillförs kommunstyrelsens delegationsordning. 

____ 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lars Håkan Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Underskrifter på 

kommunens bankkonton 

m.m.  
 

Ks § 141 Dnr 00176/2022 002 

 

Med anledning av vissa personalförändringar måste behörighet till 

underskrifter för Arvidsjaurs kommuns räkning å konton på bank, postgiro, 

kvittering av postförskottsförsändelser m.m. tas upp för nytt beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall 

ske enligt följande: 
 

 Teckna konto å kommunens bankräkning i löpande förvaltning 

 Ekonomichef Marina Voronova 

 Redovisningsledare Elisabeth Wingård 

 Ekonom Linn Hellman 

 Assistent Emelie Lindkvist 

 Assistent Amanda Holmqvist 

 Assistent Anna Lindqvist 

 Administratör Daniella Lundgren 

 Administratör Ann-Marie Enberg 

 Administratör Hanna Åman 
 

 Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig) 

 Den person som står som mottagare / adressat 

 Receptionist Daniel Oskarsson 

 Receptionist Magnus Svensson 
 

 Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig) 

Sekreterare Liselott Sandström 

 Sekreterare Inga Sandström 

 Receptionist Daniel Oskarsson 

 Receptionist Magnus Svensson 
 

 Deklarationsombud hos Skatteverket 

 Redovisningsledare Elisabeth Wingård 

 Ekonom Linn Hellman 

Lönechef Isabelle Vesterlund 

 Löneadministratör Göran Westerlund 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Berörda 

. PostNord 

. Sparbanken Nord 

. Ica Supermarket Arvidsjaur 

 

Ks § 141, forts. 

 

 Överförmyndarverksamhetens handlingar - Kvittering assurerade och 

rek. värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig) 

 Den person som står som mottagare / adressat 
 

Överförmyndarhandl. Marie Lövgren  

Sekreterare Liselott Sandström 

 Sekreterare Inga Sandström 

 Receptionist Daniel Oskarsson 

 Receptionist Magnus Svensson 
 

2. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-12 § 193 upphör att gälla. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Utbetalning av extra 

pengar för 

fastighetsunderhåll till 

Arvidsjaurs Ryttarförening 

- Inköp av traktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Arvidsjaurs Ryttarförening 

 

Ks § 142 Dnr 00137/2022 052 

 

Kommunstyrelsen beviljade 2022-06-07 § 112 en utbetalning av extra 

pengar (1,2 mnkr) till Arvidsjaurs Ryttarförening. Pengarna har satts in på 

ett femårigt balanskonto hos kommunen. Utbetalning från kontot görs mot 

uppvisande av kvitto. 

 

I samband med ärendets beredning ville ryttarföreningen ha svar på om det 

var möjligt att köpa en traktor för del av pengarna. Motivet var att kunna 

utföra en del av underhållet på egen hand. Kommunstyrelsen beslutade att 

återremittera frågan för ytterligare beredning. 

 

Arvidsjaurs Ryttarförening har meddelat kommunen att frågan om inköp av 

traktor inte längre är aktuell. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Mejlkonversation med Ryttarförening 

Utdragsbestyrkande 
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Tilläggsbudget 2022 

- Lägesrapport 
 

Ks § 143 Dnr 00076/2021 041 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29 § 54 om en tilläggsbudget till 

kommunstyrelsen och nämnder med anledning av en positiv 

befolkningsprognos och därmed högre skatteintäkter 

 

Kommunchef Lena Ruth lämnar en lägesrapport om hur de aktiviteter som 

beslutats har hunnit verkställas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 
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Information om 

Arvidsjaurs kommuns 

mottagande av flyktingar 

från Ukraina 

 
 

Ks § 144 Dnr 00001/2022 101 

 

Lena Ruth lämnar en lägesrapport hur mottagandet av flyktingar från 

Ukraina fortskrider; 

 

• Arvidsjaur kommuns totala tilldelning är 25 personer. 

• De första flyktingarna anlände i början av augusti. 

• Till dags dato har nio personer anlänt till kommunen. 

• Ekonomisk kompensation betalas ut till kommunerna av migrationsverket 

genom en schablonersättning med en fast och en rörlig del. 

• Två personer är redan i arbete, de övriga vill komma i arbete så fort som 

möjligt. 

• Verksamheten har fungerat smidigt utan problem. 

Frivilligorganisationerna är involverade. 

 

Ett antal ukrainska flyktingar finns redan här genom Lagen om eget boende 

(EBO). Flyktingenheten har meddelat Migrationsverkat att kommunen 

önskar att de läggs till den ordinarie tilldelningen. Någon respons från 

Migrationsverket har ännu inte kommit. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport – Nya lokaler 

till Arbetsförmedlingen 

kundtjänst 
 

Ks § 145 Dnr 00001/2022 101 

 

Lena Ruth lämnar en lägesrapport om arbetet med att hitta nya lokaler till 

Arbetsförmedlingen kundtjänst. 

 

Arbetsförmedlingens centrala lokalenhet har besökt Arvidsjaur och tittat på 

två alternativ till nya lokaler. De återkommer med besked under september 

månad om vilket alternativ som de föredrar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

Utdragsbestyrkande 
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Upphörande av tillfälligt 

stopp i uthyrning av 

Medborgarhusets caféteria 

och rotunda med anledning 

av pandemin covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunchef 

 

Ks § 146 Dnr 00121/2020 282 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 § 147, efter inlämnat 

medborgarförslag, att cafeterian och rotundan i Medborgarhuset inte skulle 

hyras ut under då rådande pandemi till dem som avsåg att använda lokalerna 

till försäljning. Besluts togs även att kommunstyrelsens skulle besluta när 

restriktionen upphör.  

 

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19, också kallad den tillfälliga pandemilagen, gällde mellan den 

8 januari 2021 och den 31 mars 2022. 

 

Med anledning av att pandemilagen har trätt ur kraft, överlämnas frågan om 

fortsatt uthyrning av Medborgarhusets caféteria och rotunda till kommun-

styrelsen för ställningstagande. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Uthyrningsstoppet upphör från 1 september. 

 

Sara Lundberg (s) 

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition, varefter han 

förklarar att kommunstyrelsen beslutat bifalla Sara Lundbergs yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

_____ 
 

 

 

Reservation 

Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 147 2020-11-24 

Utdragsbestyrkande 
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Delegering av 

beslutanderätt 

- Gymnasieskolan och dess 

verksamheter 
 

Ks § 147 Dnr 00184/2022 612 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27 § 77 att organisatoriskt flytta 

gymnasieskolan från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 

från 1 juli 2022. 

 

I konsekvens med organisationsförändringen ska delegationerna som rör 

gymnasieskolan fattas av kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Delegation av beslutanderätt för gymnasieskolan och dess 

verksamheter fastställs att gälla till och med 2022-12-31. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Sara Persson och Åsa Andersson 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

1. Gymnasieskola 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

1.1 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna 5 kap. 17 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.2 Avstängning av elev från praktik 5 kap. 19 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.3 Upprätta plan mot kränkande behandling 6 kap. 8 § SkolL 
(samt 3 kap. 16 § 
diskrimineringslagen) 

Gymnasiechef Delgivning till kommunstyrelsen 
 

Lämnas till diariet för registrering 

Nej 

1.4 Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och 
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden 

6 kap. 10 § 1:a st. SkolL. Gymnasiechef Vid kännedom om att ett en elev anser sig utsatt 
för kränkande behandling åtgärdsplan omedelbart 
sättas i verket. 

Nej 

1.5 Besluta om ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola 
som behöver inackordering på grund av skolgången 

15 kap. 32 § SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.6 Beslut att elev ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

15 kap. 17 § SkolL Gymnasiechef Verkställighet Nej 

1.7 Besluta att en elevs utbildning på ett nationellt 
program till sitt innehåll får avvika från vad som annars 
gäller för programmet 

16 kap. 14 § SkolL Gymnasiechef 
Biträdande rektor 

Anmälan till kommunstyrelsen Nej 

1.8 Besluta att utbildningen på ett nationellt program ska 
fördelas på längre tid än tre läsår 

16 kap. 15 § SkolL 
9 kap. 7 § GyF. 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.9 Pröva om en sökande är behörig och om den sökande 
ska tas emot – elev från annan kommun 

16 kap. 36 § SkolL. 
17 kap, 14 § SkolL. 

Handläggare Anmälan till kommunstyrelsen 
 

Kan överlagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Ja 

1.10 Avge yttrande till annan kommun där en elev från 
Arvidsjaur kommun har ansökt om plats vid nationellt 
program 

16 kap. 48 § SkolL. Handläggare Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.11 Komma överens med en annan kommun om att 
ersättningen för elev som Arvidsjaurs kommun har 
mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till 
ett annat belopp än Arvidsjaurs kommuns självkostnad 
för utbildningen 

16 kap. 51 § första 
stycket SkolL. 

Handläggare 
gymnasiet och 
vuxenutbildningen. 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Sida 16 av 21 
 

Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

1. Gymnasieskola, forts. 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

1.12 Besluta om grundbelopp till huvudman för elev på ett 
nationellt program vid en fristående gymnasieskola 

16 kap. 52 § SkolL. Handläggare Avser beslut som grundas på de av 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen 
fastställda generella elevpengen. 
Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
 

Anmälan till kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Ja 

1.13 Besluta om bidrag till huvudman för elev på ett 
nationellt program vid en fristående gymnasieskola 

16 kap. 52 §SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen 
 

Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

Ja 

1.14 Teckna samverkansavtal för enskild elev på nationellt 
godkänd idrottsutbildning 

 Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.15 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 

4 kap. 6 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.16 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

4 kap. 7 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.17 Beslut att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på 
högskoleförberedande program 

4 kap. 12 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.18 Byta ut arbetsplatsförlagt lärande mot motsvarande 
utbildning förlagd på skolan 

4 kap. 13 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.19 Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs 
och för gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet 
samt om fördelning av undervisningstid över läsåren 

4 kap. 22 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.20 Beslut om att vid synnerliga skäl ta emot elev som 
uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas 
emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. 

6 kap. § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.21 Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen och andra 
insatser som ska ingå i en preparandutbildning 

6 kap. 3 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.22 Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen och 
arbetsplatsförlagt lärande som ska ingå i ett 
programinriktat individuellt val 

6 kap. 4 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Sida 17 av 21 
 

Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

1. Gymnasieskola, forts. 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

1.23 Beslut om att hela utbildningen inom yrkesintroduktion 
skolförläggs för enskild elev 

6 kap. 5 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.24 Beslut om utformning av individuellt alternativ 6 kap. 6 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.25 Beslut om utformning av språkintroduktion 6 kap. 8 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.26 Beslut om fri kvot vid urval till nationella program. 7 kap. 3 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.27 Beslut att en sökande som ska antas till nationellt 
program vid en senare tidpunkt än vid början av 
utbildningen 

7 kap. 8 § GyF. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.28 Beslut att en sökande som ska antas till nationellt 
program vid en senare tidpunkt än vid början av 
utbildningen ska genomgå ett inträdesprov 

7 kap. 8 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.29 Beslut om återantagning 7 kap. 10 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.30 Ansökan hos Skolverket om ersättning för nordiska 
elever 

12 kap. 10 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.31 Ta emot en sökande i gymnasieskolan som inte anses 
bosatt i Sverige 

12 kap. 11 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.32 Förlänga preparandutbildning till två år 17 kap. 5 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.33 Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs 
utbildning på introduktionsprogram 

17 kap. 6 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.34 Besluta om en plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram 

17 kap. 7 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.35 Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven 
för ett yrkesprogram till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 

17 kap. 11 § 2:a st. GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.36 Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 

17 kap. 16 § GyF. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Sida 18 av 21 
 

Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

1. Gymnasieskola, forts. 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

1.37 Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i 
Arvidsjaur kommun eller samverkansområdet för 
utbildningen till programinr. individuellt val eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp 
elever 

17 kap. 19 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.38 Ta emot ungdomar från andra kommuner till 
preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har 
utformats för en grupp elever, individuellt val eller 
språkintroduktion 

17 kap. 21 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.39 Komma överens med en annan kommun om att 
ersättningen för elev som Arvidsjaurs kommun har 
mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett 
annat belopp än vad hemkommunen själv har för 
sådan utbildning 

17 kap. 22 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.40 Besluta om interkommunal ersättning för 
programinriktat individuellt val 

17 kap. 23 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.41 Komma överens med fristående huvudman om bidrag 
som ska betalas för en elev som mottagits till 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion 

17 kap. 29 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.42 Besluta om grundbelopp till huvudman för elev på 
preparandutbildning vid en fristående gymnasieskola. 

17 kap. 31 § GyF Gymnasiechef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen fastställda generella elevpengen. 
Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

Anmälan till kommunstyrelsen 

 
 
 

Ja 

1.43 Anställning av obehöriga lärare i högst ett år 2 kap. 18-19 §§ SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Sida 19 av 21 
 

Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

1. Gymnasieskola, forts. 

 

Vuxenutbildning 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

1.43 Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje 
elev har för eget bruk och får behålla som sin 
egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller 
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar 
kommunens anskaffningskostnad 

20 kap. 7 § 2:a st. SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.44 Besluta att elever inom utbildning i svenska för 
invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg 

20 kap. 7 § tredje 
stycket SkolL 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.45 Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska 
upphöra 

20 kap. 9 § andra stycket 
SkolL 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.46 Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning 
som har upphört 

20 kap. 9 § 3:e st.  SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.47 Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå. 

20 kap. 13 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen 

Kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Ja 

1.48 Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från 
Arvidsjaur kommun ansökt om vuxenutbildning på 
grundläggande nivå. 

20 kap. 14 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.49 Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från 
Arvidsjaur kommun ansökt om vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. 

20 kap. 21 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.50 Besluta att ta emot/anta en sökande till 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 22-23 §§ SkolL 
 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.51 Besluta att ta emot en person till utbildningen i svenska 
för invandrare 

20 kap. 33 § SkolL Gymnasiechef Verkställighet Nej 

 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Sida 20 av 21 
 

Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-22 § 147 

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 

8.1 Styrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 
kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde 

Nej 

8.2 Dokumenthanteringsplaner  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 

kommunstyrelsen vid nästkommande 

sammanträde 

Nej 

8.3 Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 

kommunstyrelsen vid nästkommande 

sammanträde 

Nej 

8.4 Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där 
det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 
behandling av kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 

kommunstyrelsen vid nästkommande 

sammanträde 

Nej 

8.5 Yttranden över etablering av friskolor i annan kommun  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 

kommunstyrelsen vid nästkommande 

sammanträde 

Nej 

 

3. Kommunstyrelsens ordförande 

 

3.1 Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell 
beskaffenhet gällande gymnasieskolan och dess 
verksamheter 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

3.2 Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för 
kommunstyrelsens räkning gällande gymnasieskolan 
och dess verksamheter 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 211 
 

 
 

 

Nybyggnation av sport- 

och simhall 
 

 

Ks § 148 Dnr 00083/2021 299 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 86 att utföra en förstudie för 

en ny sim- och sporthall i Arvidsjaurs tätort.  

 

Programhandlingar är framtagna och fullmäktige beslutade 2021-10-26 

§ 132 att gå vidare till nästa fas, framtagande av systemhandlingar, 

bygglovshandlingar och riktpris för basförslaget inkl. option 1 och 2 i 

programhandlingen. Programhandlingen beskriver ett utförande med en 

simbassäng och en sporthall med en gemensam entré (basutförande) samt en 

multibassäng (option 1) och en extra spelplan (option 2). 

 

Systemhandlingarna blev klara i juni, men på grund av händelser i 

omvärlden och skenande inflation så är kostnaden nu högre än beräknat. 

Orsak till kostnadsökningen, och besparingsmöjligheter, har analyserats 

under juni månad. Ett investeringsbeslut behöver nu fattas för att projektet 

ska kunna starta FAS 3 - bygghandlingsprojektering och byggnationer. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bygghandlingsprojektering och byggnation (Fas 3) av sport- och 

simhall ska påbörjas, enligt upprättade systemhandlingar och kalkyl. 

2. Allmänna besparingar genomförs. Besparingar av optioner genomförs ej 

- i enlighet med förslag daterat 2022-07-07, reviderat 2022-08-19. 

3. Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren och kommunchef Lena 

Ruth bemyndigas att underteckna entreprenadkontrakt, inom ramen för 

av fullmäktige beslutad investeringsbudget för projektet. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Sara Persson och Åsa Andersson 

Förslag daterat 2022-07-07, reviderat 2022-08-19 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 212 
 

 
 

 

Justering av 

investeringsbudget 

2023-27 med anledning av 

beslut att bygga ny sport- 

och simhall 
 

Mål- och resursplan 

2023-25 – hela kommunen 
 

 

Ks § 149 Dnr 00087/2022 042 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 § 66 preliminär mål- och 

resursplan 2023-25 med investeringsbudget 2023-27 för hela kommunen. 

 

I och med att beslut fattats om att bygga ny sport- och simhall behöver 

investeringsbudgeten 2023-27 justeras. Orsaken är ökade byggkostnader. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Justerad investeringsbudget 2023-27 fastställs. 

2. Beslutet tillförs preliminär Mål- och resursplan 2023-25 – hela 

kommunen. 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Sara Persson och Åsa Andersson 

Tjänsteskrivelse Sara Persson 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 213 
 

 
 

 

Överföring av pengar från 

barn- och 

utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen i Mål- 

och resursplan 2022-25 
 

 

Ks § 150 Dnr 00077/2021 042 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27 att organisatoriskt överföra  

gymnasieskolan och dess verksamheter från barn- och utbildningsnämnden 

till kommunstyrelsen från och med 1 juli 2022. 

 

Den organisatoriska förändringen innebär att Mål- och resursplan 2022 ska 

justeras efter beslutet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Pengar avsatta för gymnasieskolan och dess verksamheter i Mål- och 

resursplan 2022-25 överförs från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen. 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

  



 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
 

Sammanträde: 2022-08-22 
 

Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lars Forsgren 1          

 2 Marcus Lundberg 1          

 3 Sara Lundberg 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Britt-Inger Hedman 1          

 6 Margoth Holmqvist -          

 7 Leif Andersson -          

 8 Kristina Bäckström 1          

 9 Martin Nilsson 1          

 10 Lennart Wigenstam 1          

 11 Marius Helland Vassbotn 1          

 

 

Ersättare: 

     

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Kristina Taimi           

 2 Linda Stenvall           

 3 Björn Lundberg           

 4 Bernt Vikström           

 5 Kenneth Bäcklund 1          

 6 Margot Nilsson           

 7 Ingrid Lundqvist           

 8 Ann-Karin Sörmo           

 9 Samuel Wigenstam           

 10 Bjarne Hald 1          

 11 Jens Eliasson           
 

SUMMA 11          
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