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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.00 

 

Beslutande Marcus Lundberg (s), ordförande 

Margoth Holmqvist (v) 

Kristina Bäckström (c) 

Lena Karlsson (s), tjg ersättare 

Martin Nilsson (c), tjg ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Lennart Bergman, IT-chef   § 8 

Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef   § 11 

Sara Persson, fastighetschef   § 11 

Lena Ruth, kommunchef 

Birgitta Häggström, ekonomichef 

Liselott Sandström, sekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Martin Nilsson 

 

Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2022-03-22 

plats och tid 

 

   

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 5-14 

 

     

 Ordförande Marcus Lundberg Martin Nilsson, ålderman § 5 

 

   

 Justerande Martin Nilsson 

 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

 

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

 

Datum då anslaget 2022-03-23 Datum då anslaget 2022-04-14 

sattes upp tas ned 

 

Förvaringsplats för Kommunstyrelsens kansli 

protokollet 

 

 

Underskrift   

 Liselott Sandström 

 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 

 

Ks § 5 

Val av ordförande för dagens sammanträde 

 

AuD § 6 

Fastställande av dagordning 

 

AuD § 7 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

AuD § 8 Dnr 00001/2022 101 

Information om kommunens IT-säkerhet 

 

AuD § 9 Dnr 00133/2015 005 

 Dnr 00001/2022 101 

Lägesrapport - Bredband, stadsnät och digitalisering 

 

AuD § 10 Dnr 00001/2022 101 

Lägesrapport - HR-enheten 

 

AuD § 11 Dnr 00083/2021 299 

 Dnr 00001/2022 101 

Lägesrapport - Nybyggnation av sport- och simhall 

 

AuD § 12 Dnr 00001/2022 101 

Lokaler till Arbetsförmedlingen Kundtjänst 

 

AuD § 13 Dnr 00015/2022 052 

Yttrande – Ansökan om vattenregleringsmedel (bygdemedel) 

– Abborrträsk Bygdeförening 

 

AuD § 14 Dnr 00214/2021 006 

Extra sammanträde 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordförande för 

dagens sammanträde 
 

 

AuD § 5 

 

Ordföranden Lars Forsgren och vice ordföranden Leif Andersson är båda 

förhindrade att delta vid dagens sammanträde. 

 

När ett sammanträde står utan ordförande ska sammanträdet öppnas av 

åldermannen. 
 

Efter att sammanträdet har öppnats ska sedan en ordförande för dagens 

sammanträde väljas. 

 

Åldermannen Martin Nilsson öppnar dagens sammanträde och hälsar alla 

välkomna. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Margoth Holmqvist (v) 

Marcus Lundberg väljs till ordförande för dagens sammanträde. 

 

Proposition 

Åldermannen Martin Nilsson ställer proposition på Margoth Holmqvists 

förslag, varefter han förklarar att Marcus Lundberg har valts som ordförande 

för dagens sammanträde. 

 

Martin Nilsson överlämnar klubban till Marcus Lundberg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Marcus Lundberg väljs som ordförande för dagens sammanträde. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

AuD § 6 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att fastställa dagordning för 

sammanträdet. 

 

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande: 

 

Margoth Holmqvist (v) 

Ny punkt – Ett extra arbetsutskott för information i ett personalärende. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dagordningen fastställs med det tillägg som föreslagits av 

Margoth Holmqvist. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

AuD § 7 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott ska utse justerare att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 

1. Martin Nilsson utses att justera protokollet. 

2. Kristina Bäckström utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras i förvaltningsbyggnaden 2022-03-22 klockan 

18.00. 

_____ 
 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Information om 

kommunens IT-säkerhet 

AuD § 8 Dnr 00001/2022 101 

 

IT-chef Lennart Bergman informerar om följande vad gäller arbetet med 

kommunens IT-säkerhet: 

 

IT-chef Lennart Bergman informerar om följande vad gäller arbetet med 

kommunens IT-säkerhet: 

  

Skadlig kod 

Skadlig kod är ett program som utnyttjar säkerhetshålen i din dator. Syftet är 

att ta kontroll över datorn och därefter resten av IT-systemet. 

Koden skadar, förvränger, krypterar eller stjäl data. Den är inte begränsad 

till enstaka filer, utan kan ta över hela kataloger/system. 

  

Vad är ett datorvirus? 

Datorvirus har fått sitt namn av deras förmåga att ”infektera” filer på en 

dator. 

Ett virus är en vanlig programvara som vilken som helst som vi använder. 

Skillnaden är att viruset är designat för att ställa till elände. 

  

Hur sprids datorvirus? 

Virus sprider sig till andra enheter när smittade filer skickas via 

e-post, webben, VPN-tunneln eller när de förflyttas, till exempel med USB-

minnen. Det finns även andra vägar, men dessa är de vanligaste. 

  

Vad gör man åt det, hur skyddar man sig? 

Helt skadefri går det inte att bli. Men det är viktigt att göra allt för att göra 

datamiljön så säker som möjlighet. 

  

Hur gör Arvidsjaur för att skydda sig? 

Användaren har endast tillgång till de system som de absolut behöver ha 

tillgång till och kan inte installera program själva utan att tillfråga IT. 

Tvåfaktorsinloggning på VPN. 

Mejlen ”tvättas”. En stor del av de mejl som kommer till arvidsjaur.se 

stannar i filtret. 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning Lennart Bergman 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 8, forts.  

 

Aktuellt på IT 

Tvåfaktorsinloggning för VPN-tunnel. 

Betar av punkter i den genomlysning som gjorts av IT-enhetens arbete. Just 

nu är en sårbarhetsanalys (programvara som tittar på alla system) aktuell. 

Nätet ska splittas i små bitar. Om någon tar sig in blir skadan begränsad, 

Match Management. 
 

Detta har en prislapp. Om allt ovanstående ska genomföras landar priset på 

ca 600 000 kronor årligen. Något som inte finns i enhetens budget i 

dagsläget. 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

- Bredband, stadsnät och 

digitalisering 

AuD § 9 Dnr 00133/2015 005 

 Dnr 00001/2022 101 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 20 beslutat att en 

lägesrapport rörande stadsnätet och hur arbetet med bredbandsutbyggnaden i 

kommunen fortskrider ska redovisas till varje arbetsutskott. 

 

Glen Eriksson informerar om följande; 
 

Utbyggnad av bredband 

Förtätningen på tätorten under 2021 

• Ca 50 anmälda för nyanslutning, ca 40 av dem har kopplats in. 

• Ca 20 inkopplingar av fastigheter som hade fiber sedan tidigare. 

• Framnäs påbörjat. 
 

Ansökan till Tillväxtverket 

En ansökan om 50% bidrag för utbyggnad av ortssammanbindande nät är 

inlämnad till Tillväxtverket. Besked var beräknat till början april, men nya 

regeländringar?! medför fördröjning av beslut. 
 

Open Infra AB 

Företaget har erhållit stöd från PTS för att bygga ”Arvidsjaur norra” – 

området från Fristad till Auktsjaur. Det vill säga i stort sett samma områden 

som Jordbruksverket beviljat stöd för. Både Jordbruksverkets och PTS 

regler är tydliga – man kan bara erhålla ett (1) stöd per område. PTS arbetar 

nu med att försöka få tillbaka redan utbetalda stödmedel där stöden 

överlappar med Jordbruksverkets. 
 

Utbyggnad med PTS stöd innebär att man bygger att stamnät genom ett 

område och att det ska kosta minst 10 000 kr och som mest 40 000kr per 

fastighet att ansluta sig till stamnätet.  

Deras tidsplaner är en smula optimistiska. 

Införsäljning med erbjudanden, och bindningstid på två (2) år har påbörjats i 

Älvsbyn. Endast information har gått ut till fastighetsägare i Arvidsjaur. 
 

Projekt för att nyttja lokala entreprenörer 

För att möjliggöra för lokala entreprenörer att delta bredbandsutbyggnaden, 

där nuvarande stödmedel inte räcker till, har näringslivskontoret kontaktat 

lokala entreprenörer för att samla in deras synpunkter i ärendet, samt erbjuda 

utbildningstillfällen i Robust Fiber, som är ett krav för att få arbeta med 

förläggning av fiber. Endast ett (1) svar har inkommit. 

Näringslivskontoret har förlängt ansökningstiden för utbildningen och 

fortsätter bearbeta lokala entreprenörer. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 9, forts 

 

Samförläggning Vattenfall 

Bägge planerade omläggningarna i samband med att Vattenfall flyttar sina 

stolplinjer är genomförda. 

Inga ytterligare omläggningar är planerade. 

 

Stadsnätsinformation 

Omläggning av ny anslutning till regionnätet är klar. Vi har då etablerat det 

som kallas redundans med diversitet, det vill säga att vi har fler än två 

geografiskt åtskilda fibervägar in till huvudnoden. 

Nu påbörjas arbetet med att installera Polarix 2.0 i Arvidsjaur.  

Det ger oss högre tillförlitlighet och högre kapacitet till en lägre kostnad än 

vi har idag. 

 

Samverkan via Norrbottens e-nämnd 

Boden och Älvsbyn  har flyttat sina datacenter till gemensamt DataCenter i 

Norrbotten (DCBD). De flesta övriga kommuner förbereder flytt under detta 

och nästa år. 

_____ 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport  

- HR-enheten 

AuD § 10 Dnr 00001/2022 101 

 

HR-chef Mats Lundberg lägesrapport till och med januari månad 2022: 

 

Sjukstatistik  

2020-01-01—2020-01-31   4,94 % 

2021-01-01—2021-01-31   3,46 % 

2022-01-01—2021-01-31   8,80 % 
 

Kvinnor 9,84 %, män 5,41 % utifrån sjukfrånvaro sett mot ordinarie 

arbetstid. Av den totala sjukfrånvaron är 26,46 % 60 dagar eller längre. 

Fördelat 26,14 % för kvinnor och 28,36 % för män.  

 

Medelvärdet för sjukfrånvaron bland Sveriges kommuner var 8,3% för år 

2020 (siffror för 2021 har inte uppdaterats ännu). Det är särskilt viktigt att 

fokusera på att förebygga och åtgärda att kommunens kvinnliga medarbetare 

har högre sjukfrånvaro än männen.  

 

Det strategiska arbetet i Arvidsjaurs kommun har inletts med fokus på att ge 

kommunens chefer rätt förutsättningar för att kunna bedriva sitt ledarskap på 

ett bra och effektivt sätt. Under 2022 kommer arbetet också att innefatta 

rollen att vara medarbetare, bland annat kommer en medarbetarutbildning att 

genomföras under 2022. Arbetet med arbetsmiljön kommer även att 

intensifieras under år 2022. 

 

I dagsläget finns 35 pågående sjukskrivningar på hel- eller deltid.  

 

HR arbetar även förebyggande, inte minst med samtalsstöd. Detta arbete 

kommer att kompletteras framöver med att arbeta långsiktigt med lönsamma 

och kreativa arbetsklimat.  

 

Tvisteförhandling 

2020: inga tvister 

2021: inga tvister 

2022: en tvist gällande tjänstetillsättning 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Skriftlig redovisning – Mats Lundberg 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 10, forts. 

 

Olycksfall och tillbud  
 

Period Olycksfall 

(antal) 

Tillbud och/eller 

allvarliga tillbud 

(antal) 

Arbetssjukdom 

(antal) 

2020-01-01--2020-01-31 3 8 0 

2021-01-01--2021-01-31 10 8 2 

2022-01-01--2022-01-31 6 39 21 

 

Den vanligaste typen av olycksfall/tillbud är fall i samma nivå (snubbla, 

halka), följt av hot och våld samt smitta (Covid-19). Ett arbete tillsammans 

med cheferna pågår gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att 

säkerställa att arbetsmiljön undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp.  

 

Beträffande det ökade antalet olycksfall och arbetssjukdomar kommer HR 

att särskilt följa upp dessa i dialog med verksamheterna och dra lärdomar 

inför framtiden.  

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Skriftlig redovisning – Mats Lundberg 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

- Nybyggnad av sport- och 

simhall 

AuD § 11 Dnr 00083/2021 299 

 Dnr 00001/2022 101 

 

Fastighetschef Sara Persson och samhällsbyggnadschef Åsa Andersson ger 

en kort lägesrapport om ny sport- och simhall. 

 

Nuläge 

Samhällsbyggnads arbetar för fullt med projekteringen av systemhandlingar. 

Målet är att komma så nära budget som möjligt. Styrgruppen informeras 

löpande. 

 

Tidplan 

V14 Granskningsperioden börjar. 

V16 Bygglovsansökan skickas in. 

V18- Systemhandlingen klar. 

10 maj Systemhandlingen skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

24 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder. 

3 juni Riktkostnadskalkylen klar. Presenteras på kommunstyrelsens 

sammanträde 7 juni. 

7 juni Kommunstyrelsen sammanträder. 

20 juni Kommunfullmäktige sammanträder. 

 

Efter att kommunfullmäktige fattat beslut kan byggprojektering dra igång 

direkt och bygget starta till hösten 2022. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning Sara Persson och Åsa Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Lokaler till 

Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst 

AuD § 12 Dnr 00001/2022 101 

 

Kommunchef Lena Ruth lämnar information om Arbetsförmedlingen 

Kundtjänsts behov av nya lokaler i Arvidsjaur. 

 

Bakgrund 

Försvarsmakten (K4) växer i snabbare takt än förväntat. Med anledning av 

säkerhetsläget i Europa är det troligt att tillväxttakten kommer att öka 

ytterligare. 
 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst hyr lokaler i regementsbyggnaden. Avtalet 

har sagts upp och löper ut 2024-03-31. Arbetsförmedlingen är därför behov 

av andra lokaler i Arvidsjaur som är inflyttningsklara våren 2024. 

 

Några förutsättningar 

• Arbetsförmedlingen har idag 85 medarbetare på kundtjänst med en 

lokalyta om ca 1000 m2. 

• Arbetsförmedlingens önskemål är ett modernt aktivitetsbaserat kontor. 

• Arbetsförmedlingen utgår från att de kan komma att behöva ca. 1 500 m2. 

 

Hyresundantaget i LOU ger en möjlighet att välja och hyra lokaler fritt utan 

att behöva upphandla enligt LOU. Dock måste vissa villkor vara uppfyllda. 

 

Kommunchefen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar intensivt för att 

lokalfrågan ska vara löst till dess att Arbetsförmedlingens avtal med 

Försvarsmakten går ut. 

 

Information och lägesrapport kommer att delges kommunstyrelsens 

ledamöter vid sammanträde 2022-03-29. 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande 
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Yttrande – Ansökan om 

vattenregleringsmedel 

(bygdemedel) – 

Abborrträsk 

Bygdeförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Länsstyrelsen 

AuD § 13 Dnr 00015/2022 052 

 

Kommunstyrelsen har 2021-10-12 § 191 antagit riktlinjer för bidrag ur 

vattenregleringsmedel. 

 

Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar 

beslut. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna förslag till 

kommunstyrelsen. 

 

En ansökan har inlämnats av Abborrträsk bygdeförening avseende 

förbättring av ytskikten av två utebadbassänger. Offerter har tagits in och 

kostnaderna beräknas uppgå till 136 500 kronor. 

 

Länsstyrelsen har skickat ansökan på remiss till kommunen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Följande yttrande lämnas till Länsstyrelsen: 
 

 Abborrträsk bygdeförening beviljas vattenregleringsmedel 

(bygdemedel) med 136 500 kronor till förbättring av ytskikten i två 

utebassänger. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Anne Enoksson 

Begäran om yttrande från Länsstyrelsen 

Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Extra sammanträde 

 

AuD § 14 Dnr 00214/2021 006 

 

Ledamoten Margoth Holmqvist (v) har begärt ett extra utskottssammanträde 

för information om pågående personalärenden. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Ett extra sammanträde ska hållas för information om pågående 

personalärenden. 

2. Ordföranden Lars Forsgren beslutar om tid och plats för sammanträdet. 

_____ 
 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2019-2022 
 

 

 

Sammanträde: 2022-03-15 

 

 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lars Forsgren -          

 2 Leif Andersson -          

 3 Marcus Lundberg 1          

 4 Margoth Holmqvist 1          

 5 Kristina Bäckström 1          

 

 
Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lena Karlsson 1          

 2 Johan Lundgren           

 3 Britt-Inger Hedman           

 4 Martin Nilsson 1          

 5 Ann-Karin Sörmo           
 

 5          
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