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Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sida

2012-06-25

95

Kf § 72
Allmänhetens frågestund
Kf § 73
Delgivningar
Kf § 74
Interpellation

Dnr 00050/2012

101

Kf § 75
Frågor

Dnr 00050/2012

101

Kf § 76
Dnr 00133/2012
Redovisning av inlämnade motioner

009

Kf § 77
Dnr 00196/2012
331
Motion – Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn
Kf § 78
Dnr 00197/2012
Motion – Rast- och lekplats vid Nyborgstjärn

332

Kf § 79
Dnr 00001/2012
Sophantering (Medborgarförslag)

101

Kf § 80
Dnr 00001/2012
Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag)

101

Kf § 81
Dnr 00001/2012
Vägunderhåll av genomfarter utanför centralorten (Medborgarförslag)

101

Kf § 82
Dnr 00001/2012
Byangelägna vägar (Medborgarförslag)

101

Kf § 83
Dnr 00001/2012
"Torsdagsbussen" för boende utanför tätorten (Medborgarförslag)

Justerandes sign

101

Kf § 84
Dnr 00001/2012
Vindkraft Brattberget Glommersträsk (Medborgarförslag)

101

Kf § 85
Dnr 00001/2012
Komfortbuss kommunikation Arvidsjaur (Medborgarförslag)

101

Kf § 86
Dnr 00001/2012
Upprustning av Ljusträskvägen (Medborgarförslag)

101

Kf Utdragsbestyrkande
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forts.

Kf § 87
Dnr 00001/2012
Trottoarer (Medborgarförslag)

101

Kf § 88
Dnr 00339/2011
133
Mottagning av ensamkommande asylsökande barn (flickor) – Redovisning
Kf § 89
Dnr 00356/2009
Arvodesreglemente mandatperioden 2011-2014

024

Kf § 90
Dnr 00284/2011
Motion – Webbsändning från fullmäktiges sammanträden

009

Kf § 91
Dnr 00008/2012
Avgifter för folkbiblioteken i Norrbotten

051

Kf § 92
Dnr 00099/2012
106
Ägartillskott och driftbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten AB
Kf § 93
Dnr 00098/2012
Överlåtelse av aktier Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten AB

109

Kf § 94
Dnr 00321/2011
042
Konsekvensanalys- Internbudget år 2012 - Barn- och utbildningsnämnden
Kf § 95
Dnr 00189/2012
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

051

Kf § 96
Dnr 00101/2012
Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till Ringelsta

734

Kf § 97
Besök av deltagare från Mwanga i projekt ”Partnership Municipality of
Arvidsjaur and Mwanga District”

Justerandes sign

Kf § 98
Dnr 00190/2012
Övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunen

730

Kf § 99
Dnr 00077/2012
Delägarskap i Invest in Norrbotten

106

Utdragsbestyrkande
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forts.

Kf § 100
Dnr 00065/2012
Taxa för renhållning (avfallshantering) samt Renhållningsordning /
renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
Kf § 101
Dnr 00357/2011
Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil
(Medborgarförslag)

051

31

Kf § 102
Dnr 00124/2012
106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2011
Kf § 103
Dnr 00125/2012
106
Medlemsavgift inom kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi
Norr
Kf § 104
Dnr 00127/2012
Reglemente för kommunstyrelsen

003

Kf § 105
Dnr 00145/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset)

214

Kf § 106
Dnr 00146/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:2 (del av Köpmantorget)

214

Kf § 107
Dnr 00147/2012
Detaljplan för Jacob Larsagärdan 4 (Skillnadsgatan)

214

Kf § 108
Dnr 00148/2012
Detaljplan för Rektorn 1 och 2, Arvidsjaur 6:1 (Villavägen)

214

Kf § 109
Dnr 00149/2012
Detaljplan för Arvidsjaur 6:1 (del av kvarteret Hinden)

214

Kf § 110
Dnr 00166/2012
341
Begäran om upphävande av vattenskyddsområden – Lauker och Auktsjaur
Kf § 111
Dnr 00167/2012
003
Policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom
Arvidsjaurs kommun
Kf § 112
Dnr 00126/2012
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige – Henning Åhman
Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

102
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forts.

Kf § 113
Dnr 00126/2012
102
Entledigande som ledamot och ordförande i socialnämnden, ledamot i
kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade
samt ombud och observatör i Länstrafiken Norrbotten AB – Henning
Åhman
Kf § 114
Dnr 00087/2012
Val av ledamot och ordförande i Arvidsjaurhem AB

102

Kf § 115
Dnr 00096/2012
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige – Malin Karlsson

102

Kf § 116
Dnr 00096/2012
Entledigande som ersättare i socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden – Malin Karlsson

102

Kf § 117
Dnr 00164/2012
102
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Anna Quist
Kf § 118
Dnr 00081/2012
Entledigande som ledamot i mål- och utvärderingsberedningen
- Peter Manner

102

Kf § 119
Dnr 00083/2012
102
Ersättare som god man enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014 efter
Bo Åhman
Kf § 120
Dnr 00186/2012
Förlusttäckningsgaranti för trafikskoleverksamhet – Arvidsjaur Test &
Training AB

994

Kf § 121
Dnr 00224/2009
106
Delårsrapport April 2012 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Kf § 122
Dnr 00187/2012
Delårsbokslut 2012-04-30 – hela kommunen

042

Kf § 123
Dnr 00188/2012
Förskolepeng för pedagogisk omsorg

042

_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 72
Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajournerar sig för allmänhetens frågestund.
Vid allmänhetens frågestund ställdes följande frågor;
Fråga 1. Trafikskolans organisation under ATT
I dag ska ni besluta om trafikskolans fusion eller som dotterbolag till ATT. I
matematikens värd är minus plus minus lika med plus men i min värd,
företagarvärden så är minus plus minus lika med ett ännu större minus. Den
affärsplan som innebär att en företagssammanslagning av någon otydlig
struktur mellan ett icke verksamt företag som går med stora förluster och
kraftfullt kritiserad styrning och ledningsförmåga med ett verksamt
förlustföretag, måste absolut redovisas för vi skattebetalare som ska betala.
Att lova att det går med vinst efter tre år tror jag inte på med anledning av
samtliga AKAB’s resultat.
När och hur kommer denna redovisning att presenteras för oss medborgare.
Svar från Jerry Johansson:
Man måste sortera ut äpplen från päron. Genom förändringar så ska
verksamheten kunna generera plusresultat. Bl.a. har en stor satsning på
marknadsföring startat och kortkurserna under sommaren är nästan fulla.
Halkbanorna, är ett område där kundstocken borde stiga. Det är fler som tar
lastbilskort. Förhoppningen är att trafikskolan blir en central verksamhet i
ATT, där fokus ska ligga på vinst.
Fråga 2. Fördelning investeringar år 2011
Investeringar för kommunmedborgarnas fromma var budgeterade för 2011
till nästan 17 Mkr. De som är genomförda är inte fullt 7 Mkr.
Populationen i kommunen fördelas till ca 78 % i tätorten samt ca 22 % i
omlandet. Investeringar budgeterade för 2011 var 99,2 % till tätorten samt
0,8 till omlandet. Investeringar genomförda för 2011 var 98 % till tätorten
samt 2 % till omlandet.
När skall omlandets kommunmedborgare räknas annat än som
skatteinbetalare för tätortens tveksamma investeringar?
Svar från Jerry Johansson:
Självklart räknas de som medborgare redan idag. Det är sant att många av de
anläggningar som finns i kommunen finns i tätorten. Flygplats, inte i varje
by, medborgarhus, inte i varje by etc. När det gäller underhåll finns det
generellt en eftersläpning på det allt underhåll. Kommunen behöver mer
pengar.

Justerandes sign
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Kf § 72, forts.

Fråga 3. Befolkningsminskningen i kommunen
Populationen minskar i kommunen. De senaste åren så har omlandet minskat
med 175 personer och tätorten med 110 personer (källa SCB). De som flyttar
väljer andra alternativ och flyttar alltså INTE till tätorten utan väljer andra
lokaliseringar.
När ska ni politiker och kommunledning, med styrande möjligheter, aktivt
agera för att hela kommunen ska leva vilket förmodligen är enda möjligheten
för en stabilisering av avfolkningen och kanske en framtida expansion?
Svar från Jerry Johansson:
Kommunen agerar för fullt, bl.a. så har en tjänst inrättats som
inflyttningsansvarig. Kommunen marknadsförs med de goda resultat som
uppnåtts bl.a. västa skolkommun två år i rad, bästa bredbandskommun etc. Det
arbetas hårt och aktivt med företagsetableringar. Var inflyttande bosätter sig i
kommunen går inte att styra. En viktig fråga för kommunfullmäktige i
sammanhanget är att studera statistik urbaniseringsgrad. Där kan man se att
starkast är Umeå, Stockholm och Malmö. Mer folk per skattebetalare ger mer
jobb.
Fråga 4. Arvidsjaur Energi AB’s årsbokslut
Arvidsjaur Energis VD och styrelsens årsbokslut måste granskas ordentligt
innan de ges ansvarsfrihet. Detta med anledning av att främst
råvaruförbrukningen ökat med minst 10 % förmodligen mot 13-14 % då
biomassapriser sjunkit under 2011 men även anledning till förlusten som ej
framgår. Vem betalar ränta och amortering på detta stora lån på över 100 Mkr?
Kommer denna granskning att ske och hur ska det redovisas?
Svar från Jerry Johansson:
Det är en viktig aspekt du tar upp. Det här kan man gå djupare in i för att
analysera närmare.
Fråga 5. Arvidsjaur Test & Training AB:s tillgångar
ATT:s bokslut innehåller tillgångar av bland annat dataprogram
simuleringsstationer etc. Dessa värderas till i stort sett fullt värde trots att de
aldrig nyttjats. Man har en mycket lång avskrivning på dessa bruksartiklar.
Kommer denna värdering att omprövas av kompetenta bokhållare för en riktig
substansvärdering av tillgångarna?
Svar från Jerry Johansson:
När det gäller ATT's investeringar, så är det inte så mörkt som det verkar.
Bolaget har bedrivit AFIS-utbildningar och nu har avreglering inom flygledartjänster börjat slå igenom, vilket bör snabba på utvecklingen. Man måste ha en
utblick i omvärlden, senast i förra veckan hade ATT ett mycket intressant besök.
Det gäller att ta vara på de goda resurser som finns.
_________

Justerandes sign
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Kf § 73
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


AKAB styrelseprotokoll 2012-03-23 - delgett per e-post



AKAB styrelseprotokoll 2012-04-26 - delgett per e-post



Subvention av priset för 190 liters soptunna till barnfamiljer
(Medborgarförslag) Dnr 72/2012 - delgett per e-post
Kommunstyrelsen 2012-05-07 § 116



Elektroniskt tidtagarsystem till Gåsrundan (Medborgarförslag)
Dnr 356/2011 - delgett per e-post
Kommunstyrelsen 2012-05-07 § 120



Ny röstsammanräkning efter Peter Manner - delgett per e-post
Länsstyrelsens protokoll 2012-05-14



Upprustning av området vid Stationsgatan och
järnvägsstationen(Medborgarförslag) Dnr 117/2012
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 151



Cykelbana / cykelpark (Medborgarförslag) Dnr 53/2010
- delgett per e-post
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 158



Anläggning som övertas gemensamt via samfällighet eller förening
gällande gemensam vägbelysning ges möjlighet att inhandla
lågenergiarmaturer till halva kommunens självkostnadspris
(Medborgarförslag) Dnr 359/2011
- delgett per e-post
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 160



Redovisning - Avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling
för IFK Alpinas tränare och aktiva barn och ungdomar
(Medborgarförslag) Dnr 255/2010
- delgett per e-post
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 164



Styrelseprotokoll 2012-06-01 - delgett per e-post
Arvidsjaur Kommunföretag AB

________

Justerandes sign

- delgett per e-post

Kf Utdragsbestyrkande
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Kf § 74
Interpellation

Sida

102

Dnr 00050/2012

101

En interpellation har inlämnats av Leif Enberg (v), ställt till fullmäktige,
med följande innehåll:
” Det gäller frågan om planläggningen av området runt Nyborgstjärn. Är
området helt planlagt?
Om det är det, hur ser resultatet ut? (Vill gärna ha ritningar på hur det ser
ut)”
Kommunfullmäktige beslutar
att avföra interpellationen med hänvisning till att den är ställd till hela
fullmäktige.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-06-25

Kf § 75
Frågor

Dnr 00050/2012

Sida

103

101

En fråga har inlämnats av Leif Enberg (v), ställd till fullmäktige, med
följande innehåll:
” Är masten bakom Ringelskolan igång som sändare?”
Leif Enberg överlämnar samma fråga till presidiet, nu ställd till
kommunalrådet Jerry Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar
att avföra frågan med hänvisning till att den är ställd till hela fullmäktige.
att ta emot frågan ställd till Jerry Johansson. Frågan kommer att besvaras
vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
_____

Exp till:
. Frågeställaren
. Jerry Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 76
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104

Dnr 00133/2012

009

Redovisning av inlämnade Redovisning av inlämnad motion:
motioner
Inlämnad av socialdemokraterna Arvidsjaur 2012-05-07, Dnr 133/2012
Uppmärksamma kommunens nyfödda
När ett barn föds i en familj är det en av de största händelserna i livet.
För oss som kommun är de nya kommunmedlemmarna en av de största
förutsättningarna för långsiktig utveckling. Vi behöver barnen.
Vi vill att man uppmärksammar kommunens nyfödda genom en lämplig
gåva och att vi på särskild plats på kommunens hemsida hälsar våra nya
medborgare välkomna, gärna med bild. Förslagsvis kunde man komma
överens om ett gåvopaket tillsammans med handel och näringsliv.
Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 77

Dnr 00196/2012

Sida

105

331

Motion – Utredning med
Leif Enberg (v) lämnar vid dagens sammanträde in en motion med följande
medborgardialog av
innehåll:
området runt Nyborgstjärn
Jag vill att det snarast tillsätts en utredning gällande hela Nyborgstjärnsområdet. (Vad ska kommunen göra av området?) I utredningen föreslår
jag en medborgardialog (av samma typ som gjordes gällande Kullenområdet).
Alla svar som kommer in ska läggas till utredningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Tekniska
. Kultur- och fritidsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
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Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 78
Motion – Rast- och
lekplats vid Nyborgstjärn

Dnr 00197/2012

Sida

106

332

Leif Enberg (v) lämnar vid dagens sammanträde in en motion med följande
innehåll:
Jag föreslår att man återigen ser över möjligheterna att förlägga en rastoch lekplats på gamla badplatsen väster om sjön. Den kan bli ett
utflyktsmål för alla våra barnfamiljer!
Platsen kan också komma att bli en bromskloss för turistströmmen
genom samhället.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Tekniska
. Kultur- och fritidsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 79
Sophantering
(Medborgarförslag)

Sida

107

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” I dag sker sophantering med debitering utifrån vilken volym man har
på sin soptunna. Det har antytts att det finns problem med detta.
Betalningsovilja, orättvisa vid debitering, diversifierad avgift
beroende på familjesituation etc. är krav/önskemål som ställts. I dag
är samtliga tunnor streckkodsmärkta för att kunna identifieras. Jag
vet inte hur väl och i vilken informationssynpunkt detta används men
vad jag förstår så har varje tunna har sitt ID.
Förslag:
 Sätt samma volym av tunna på varje abonnent. Billigare
anskaffning samt mindre lagerhållning.
 Skaffa våg till sopbil och låt varje abonnent betala efter de antal
kilo som skickas. Kostar inte många kronor att montera på bilen
samt då taran är lika behövs ingen nollställning vilket gör tidsåtgång
för automatisk vägning minimal. (Kontakta Bräcke som har detta
system)
 Tunnorna är normalt gröna. De som inte betalar byter man lock
och sätter ett rött lock på. Kommunen kan inte upphöra att hämta
soporna men färgstatus på locket tydliggör läget.
 Detta innebär att man på en ett enkelt sätt kan serva de två större
områden med fritidshus, Arvidsjaursjön och Sandselet. Enligt
beskriven körplan krävs en enkel ändring i körväg under viss tid för
att även ta dessa hushållssopor med ökad intäkt i stället för att bara
köra förbi.”

Exp till:
. Förslagsställaren

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 80
Grundskolans
högstadieutbildning
(Medborgarförslag)

Sida
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Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” För ett fåtal år sedan så beslutades att högstadier i Moskosel samt
Glommersträsk skulle dras in. Detta för att spara pengar där en
extern utredning visade att besparingen skulle bli ca 1,2 Mkr/
verksamhetsår. Man räknade med att samtliga skulle anpassa sig
efter beslutet och placera sina barn i Arvidsjaurs högstadier.
Nu efterhand visar det sig att det inte blev som man räknat med och
som medborgarna torgförde vid dessa träffar med beslutande
politiker. Flera elever flyttade sin utbildning till angränsande och
närmare belägna skolor. I Glommersträsk innebar det även att elever
gör sin högstadieutbildning i Skellefteå och Piteå. En följd av detta
är att barnfamiljer har, och är på väg att flytta till andra kommuner
för att säkerställa en adekvat skolgång och med geografisk närhet till
utbildning. Dessutom väljer man ort efter framtidstro och expansion
av orten samt framtidsplaner som man har och givetvis även
personliga utvecklingsmöjligheter.
Det ekonomiska resultatet visar att det blev en kraftigt ökad kostnad
för kommunens skolverksamhet i stället för en besparing för detta
olyckliga ”skolprov”. Detta ”skolprov” har även inneburit en
kraftfull dränering av både tilltro till kommunledningens
övergripande framtidsutveckling samt av barnfamiljers utvecklings
och boendemöjligheter i kommunens kransartärer. Flera har totalt
tappat förtroendet för kommunledningens agerande och dess sätt att
räkna samt ge valuta för inbetalda skattepengar. Medborgarna är
flyttbara och söker sig andra alternativ. De alternativen ser man
tyvärr inte som tillgängliga i en vacklande kommun.
Jag anser att man snarast omprövar detta ”skolprov” som är basal
efterfrågan i förtätningar och återbefolkar först och främst
Glommersträsk med högstadieutbildning, kanske i samarbete med
Skellefteå där högstadiet i Jörn skall flyttas till Boliden.
Det andra incitamentet för en högstadieutbildning i Glommersträsk
är om och när etableringen av ensamkommande kommer igång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Sida

109

Kf § 80, forts.

Slutligen, ekonomiska aspekten, om man räknade med att spara 1,2
Mkr och det i ställer kostar 1,8 Mkr extra då måste man inse att
någon gjort ett fel och att beslutet är fel.
För mig som skattebetalare och kommunmedborgare innebär det en
ökad kostnad på ca 4 MKR enbart på skolans drift. Dessutom skall
inräknas det kraftfullt minskande förtroende och medborgarnas
tveksamma tillit för vad kommunala beslutsgrunder innebär. Det går
inte att enkelt uppskatta men är helt sannolikt av betydande både
belopp och grund för den enskildes ställningstagande. (Siffrorna är
hämtade ur kommunala rapporter)
Gräv ner era principhattar ompröva ert ”skolprov” och handla efter
förnuft med beslut som ges resurser för hela kommunens
utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 81
Vägunderhåll av
genomfarter utanför
centralorten
(Medborgarförslag)

Sida

110

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Vägar som betraktas som genomfarter motsvarande väg 95 genom
Glommersträsk
Väg 95 genom Glommersträsk underhålls på ett för byn estetiskt
tveksamt sätt. Passus augusti månad kommer personal, från
Skellefteå verkar det, och klipper ca 1-1,5 meter runt gatlyktorna.
Efter ytterligare någon vecka kommer en maskin med slaghack och
klipper resterande av dikesslänterna.
Under fjolårets sommar så genomfördes reparationer som innebar att
asfalt har brutits upp. Man har enklast bara satt upp plastmarkeringar
där detta gjorts och inte reparerat på ett adekvat sätt som det anstår
en genomfart av en tvåsiffrig väg. Avskärmningen sitter fortfarande
uppe och har så gjort sedan augusti 2011.
Detta innebär att det ser mycket ovårdat och trist ut längs
genomfarten som även utgör en del av kommunens ansikte för
passerande.
Mitt förslag är ett agerande och en framtida policy att reparationer
slutförs omgående i anslutning till arbetets färdigställande samt
klippning av vägkanter/diken årligen sker före semestertrafiken
börjar på allvar. Alltså senast början av juli. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till att föreslagna åtgärder
inte ligger inom kommunens kompetensområde.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 82
Byangelägna vägar
(Medborgarförslag)

Sida

111

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Inom kommunen finns ett antal större förtätningar. Glommersträsk är
en av dessa.
Vi har i byn ett antal vägar som är väldigt angelägna att de fungerar
tillfredsställande, helst under hela året.
I dag så har vi normalt nedsatt tonnage under viss del av året till
delar som är i stort behov av kontinuerliga transporter för att kunna
bedriva sina verksamheter.
Svedjevägen i Glommersträsk är för ett flertal ett måsta att kunna
trafikeras av tung trafik samt även av traktorer mm för att kunna
bedriva sina näringar. Transporter är mjölk, foder, timmer, mm. mm.
Petrinagatan är nästa gata som trafikeras av tyngre fordon
kontinuerligt.
I samband med ombyggnad kan samtliga luftledningar markläggas
så att samordning sker och då dela på vissa kostnader. Dessa
åtgärder brådskar när vi nu under årets förfallstid, som bara börjat,
ser att vägarna blivit ytterligare sämre med ordentliga sänkor som
uppstått i vägbanan. Risk för olyckor verkar överhängande.
Mitt förslag som är ställt som krav är att investeringar i dessa gator i
första hand åtgärdas innan man över huvud taget funderar på
byggande av ytterligare CG banor eller annat. ”
Kommunfullmäktige beslutar

Exp till:
. Förslagsställaren

att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till att föreslagna åtgärder
inte ligger inom kommunens kompetensområde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 83
"Torsdagsbussen" för
boende utanför tätorten
(Medborgarförslag)

Sida

112

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Sedan 2007 har inga bussar gått från byarna till centralorten och
tillbaka.
Nu har KS och FM beslutat att permanenta ett antal gratisbad samt
gratisdagar i Prästbergets slalombacke för ungdomar från åk.7.
Som ni alla vet så har vi i dag inga högstadier utanför centralorten.
Våra barn går i högstadie/gymnasie i Arvidsjaur eller på annan ort.
Transporteras med skolbussar på fasta tider. Utöver detta inga extra
turer på eftermiddagar/kvällar som möjliggör dessa aktiviteter.
För att ungdomar i byarna samt även vi vanliga som har boende
utanför förtätningen Arvidsjaur ska kunna ta del av centralortens
utbud så anser jag att man bör ta upp denna möjlighet till transport
igen. Främst för våra ungdomar som annars kan anses
diskriminerade att ta del av bland annat det "gratisutbud" som på
orten boende ges lätt möjlighet att nyttja. Vi samtliga betalar till
detta men ges inte möjlighet att nyttja detta annat än förhållandevis
stora extra kostnader och då faller valet ofta på annan aktivitetsort
när man ända ska bekosta resorna. Vad som krävs är en regelbunden
tur som tidigare till en skälig kostnad så att bad, biobesök, slalom,
besöka medborgarhuset etc. blir möjliga. Man behöver inte köra med
de stora bussarna som man gjorde då, utan anpassar busstorlek till
efterfrågan.
Jag föreslår att man snarast tar upp denna trafik och marknadsför den
på ett bra sätt för ett bra nyttjande. ”
Kommunfullmäktige beslutar

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kultur- och fritidsutskottet

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 84
Vindkraft Brattberget
Glommersträsk
(Medborgarförslag)

Dnr 00001/2012

Sida

113

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Då vi globalt ska på så många sätt som möjligt var och en verka för en
hållbar framtid även i fråga om miljö så anser jag att man tar upp frågan
om vindkraftsutbyggnad inom det ej fastställda planlagda området
"Brattberget" inom kommunen. Denna gång då på rätt sätt.
Vi har under nu ca ett och ett halvt år utfört sonabmätning på
Brattberget som påvisar betydligt bättre värden än de vindkarteringar
som tidigare finns. Höjd på koncentrerade bra vindar verkar vara ca 5080 meter ovan skogsnivå där då naven skulle placeras.
Det planerade antalet är ca 15-25 verk som med god verkningsgrad kan
etableras inom detta område.
* Motargument att överföringsledning måste byggas ut stämmer inte då
tillräckligt kraftnät finns etablerat i direkt anslutning till området.
Ingen ny ledning behöver byggas.
* Motargument att förluster skulle bli för stora faller. Den som säger så
vet inte i detalj hur vår försörjning av el produceras och distribueras.
* Motargument att det inte finns medel (pengar till rivning) när de är
förbrukade är helt fel. I dag byggs verken på monteringsbara block
spända med vajer samt sista delen är en stålpipa. Allt av intresse både
i dag och förmodligen i framtiden att åternyttja. Dessutom är
etablerare är skyldig att avsätta för rivning och återställande.
Om vattenkraft, kolkraft eller kärnkraft, skulle byggas i dag så vet vi att
alla ingrepp innebär irreparabla ingrepp samt i tid ej överblickbara
miljökonsekvenser.

Exp till:
. Förslagsställaren

Angående de positiva ekonomisk effekter dessa vindkraftsinvesteringar
har för enskilda, samt för kommunen i stort så hänvisar jag till den
utredning som bland annat Arvidsjaur Allmänningsskog har bekostat.
Dessutom skulle kanske vi få lite framtidstro då det i alla fall händer
någon industriell utveckling och etablering i vår region.
Jag anser vi och kommunen skall arbeta för att dessa investeringar
snarast ges möjlighet att genomföras i vår kommun. ”

Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till att kommunfullmäktige
antog vindkraftsplan 2011-10-31 § 124.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 85

Sida

114

Dnr 00001/2012

101

Komfortbuss
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
kommunikation Arvidsjaur
” Det ska allmänt sparas pengar speciellt på den allmänna servicen
(Medborgarförslag)
men man tar inte tag i uppenbara slöserier enligt min kunskap och
insikt i denna fråga. Detta är bara ett av många exempel jag noterat.
Bakgrund
I dag så går det komfortbuss från Arvidsjaur till Piteå samt tror jag
vidare till Sunderbyn. När Glommersträskare ska till
Piteå/Sunderbyn så kommer det en taxi från Arvidsjaur, hämtar i
Glommersträsk och skjutsar till Byskeälven. Inväntar komfortbussen
och lastar om. Sedan kan taxin ha hämtning i Piteå eller Sunderbyn.
Nästa sak vi upplevt är att retur från Piteå beordrad komfortbuss när
det stod två taxibilar från Arvidsjaur lediga som haft transport ner
inte kunde ta en nyligen höftledsopererad. När komfortbussen når
Byskeälven sker omlastning till taxi under smärtor och besvär.
Vilken var taxin? Givetvis den som gick tom från Piteå.
Förslag
Låt komfortbussen ha bokade turer/turlistor från Arvidsjaur.
Via Glommersträsk fvb Piteå sedan Sunderbyn. Ha två turer per dag
åt respektive håll så att de som har släkt, bekanta eller respektive i
Piteå eller Sunderbyn kan åka med. Ha en anpassad morgontur och
en förmiddagstur till kusten som kan ta även ankommande från
Arjeplog. Sedan returer där förmiddagsturen går tillbaka från
Sunderbyn kanske vid 13-tiden och den senare vid passus 17-tiden.
En liten undersökning kan ge besked om de bästa tiderna.
Detta skulle innebära att vi får en busslinje som är vettig till och från
Piteå även från Glommersträsk med omnejd samt möjliggör att det
blir enklare att besöka sina nära och kära, speciellt äldre som kanske
drar sig för att åka egen bil eller anlita anhöriga. Det gör det även
möjligt att på ett vettigt sätt för oss ta oss till Piteå.
Givetvis skall som så behov föreligger sjukbil/taxi anlitas i de fall
som så kräver, MEN då skall returen ske med passagerare för att
nyttja pengen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Sida

115

Kf § 85, forts.

Med enkel matematik så har jag en fast övertygelse att detta blir mer
kostnadseffektivt, främst för våra inbetalade skattepengar men det
innebär även lägre kostnad för den enskilde. Det ger inlandet en
bättre service när nu Landstinget anser sig ska värna hela länet. Som
bonus får vi en trygghet under resan för äldre tillresande och
besökande med kompetent sjukvårdspersonal ombord. Samtidigt så
sparar vi kanske lite miljöpåverkan. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till att föreslagna åtgärder
inte ligger inom kommunens kompetensområde.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 86
Upprustning av
Ljusträskvägen
(Medborgarförslag)

Sida

116

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag tycker att Arvidsjaurs kommun, skall ”trycka på” Trafikverket
att börja upprustningen av Ljusträskvägen.
Från E45 i Moskosel, är det ca 40 km grusad väg till Laver, och om
det blir gruvbryning måste arbetare- och utryckningsfordon
obehindrat kunna trafikera vägen utan stora störningar.
Ljusträskvägen har varken bärighet eller den bredd som behövs för
tunga transporter, ex malmbilar ”
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till att föreslagna åtgärder
inte ligger inom kommunens kompetensområde.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 87
Trottoarer
(Medborgarförslag)

Sida

117

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Har under årens lopp noterat att under vinterhalvåret skadas under
snöröjningen en stor mängd kantsten, trottoarer m.m. Samma
människor (entreprenörer) som snöröjer på vintern arbetar under
sommarhalvåret med att reparera skadorna. Detta medför naturligtvis
avsevärda kostnader för kommunen, hur stora vore intressant att
höra!
Detta går dock att begränsa genom rätt enkla åtgärder ….
Jag anser att det är möjligt att bygga bort trottoarer, naturligtvis inte
alla på en gång, men efterhand i samband med vägombyggnader,
omasfalteringar m.m. vore det idé att riva bort trottoarerna och göra
s.k. vingar med markering för cykel/gångbana. Detta finns redan på
Skillnadsgatan.
Jag vet att olyckskorparna kommer att kraxa om risk för
gående/cyklister. Här går det säkert att hämta in information ifrån
andra kommuner som tillämpar denna metod.
Väljer att vara anonym p.g.a. ärendets något känsliga karaktär …. ”
I kommunfullmäktiges arbetsordning finns rutiner för medborgarförslag
reglerade. När det gäller vilka som kan lämna medborgarförslag och vad
som måste ingå står inledningsvis: ”Den som är folkbokförd i Arvidsjaurs
kommun får väcka ärende i fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara
skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande,
adress och telefonnummer ska anges”.
Kommunfullmäktige beslutar

Exp beslut:
. Mårten Enoksson

att avvisa medborgarförslaget med hänvisning till rutiner för
medborgarförslag, antagna av kommunfullmäktige 2011-04-11 § 53.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 88
Mottagning av
ensamkommande
asylsökande barn (flickor)
- Redovisning

Sida

118

Dnr 00339/2011

133

Länsstyrelsen i Norrbottens län sände i slutet av år 2011 fråga till länets
kommuner hur de ställer sig till, och vilka förutsättningar som finns för
mottagande av ensamkommande asylsökande flickor med särskilda
behov.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 197 att mottagande av
ensamkommande asylsökande flickor inte i nuläget var aktuellt på grund
av avsaknad av lämpliga lokaler, specialkompetens samt att det förelåg
beslut om ytterligare mottagande av ensamkommande barn som
kommunen förbereder sig inför. Tillväxtenheten fick i uppdra till
junifullmäktige 2012 lämna redovisning om hur ett mottagande av
ensamkommande flickor skulle kunna möjliggöras i kommunen, med
betoning på kvalitetskrav och specialkompetens.
Bengt Norén har 2012-06-09 lämnat rapport i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta se över möjligheterna med ett
eventuellt mottagande av ensamkommande asylsökande flickor med
speciella behov.
_____

Exp beslut:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 89

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

119

Dnr 00356/2009

024

Kommunfullmäktiges presidium initierade vid sammanträde 2011-06-13
Arvodesreglemente
mandatperioden 2011-2014 framtagande av ett nytt arvodesreglemente. Gällande arvodesreglemente har i
vissa delar visat sig vara oklart ur tolkningssynpunkt för både förtroendevalda
och administration. För arbetet utsåg fullmäktige en arbetsgrupp.
Kommunfullmäktige antog 2012-02-27 § 12 förslag till arvodesreglemente för
Arvidsjaurs kommun, bland annat med vissa ändringar i ordförandearvodet.
Behov av justeringar av reglementet har framkommit, med anledning av de
ändringar som gjordes vid antagandet.
Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 130 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Leif Andersson (c)
Tillägg till reglementet, under rubriken Ordförandearvode sidan 3;
- Fast årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet
- Fast årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än två månader,
exempelvis vid sjukskrivning, längre utbildningar och liknande
- Fast årsarvode övergår vill vice ordförande (motsvarande) vid ordinarie
ordförandes frånvaro
Rune Grankvist (s)
Under rubriken Ordförandearvoden, sidan 3;
Skrivningen ”Förtroendevald som tjänstgör som ordförande vid ordinarie
ordförandes frånvaro erhåller utöver sammanträdesarvodet 500:-” tas bort.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag
Leif Anderssons yrkande
Rune Grankvist yrkande

Exp till:
. Löner
. Samtliga ledamöter

Proposition
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige
bifaller förslaget. Därefter ställer hon proposition på Leif Anderssons och Rune
Grankvist yrkanden var för sig, och förklarar att kommunfullmäktige beslutat
bifalla desamma.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesreglemente för mandatperioden 2011-2014 enligt bilaga.
att kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 12 upphör att gälla.
________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25 § 89.

Arvodesreglemente
Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda

Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-25 § 89

Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun

2(8)

Grundläggande bestämmelser
Reglementet gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:90 );
”Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och

fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen,
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett
kommunalförbund”.

Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning *), samt i form
av fast årsarvode.
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i
Arvidsjaurs kommun:


kommunalråd



kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare



ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som
tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande



ledamöter i kommunrevisionen



ledamöter och ersättare i partssammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt
förtroendevalda

Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden.
Till ordföranden utgår arvode enligt bestämmelserna i arvodesreglementet för sammanträdesdeltagande i egen nämnd och utskott, samt för ordförandeskap i
arbetsgrupper, beredningar och liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Sammanträdesarvode till ej tjänstgörande ersättare utgår ej.
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande, inget arvode utgår.
Frågor avseende tolkning av reglementet avgörs av kommunfullmäktiges presidium.
Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m.,
som inte tydligt regleras i reglementet.

*) Med förrättning avses deltagande i sammanträden, informationsträffar, tjänsteförrättning, kurs,
konferens eller annan av ordföranden godkänd förrättning inom nämndens verksamhetsområde.

Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun
1

Ordförandearvoden

Till ordförande utgår årsarvode enligt bilaga.
Till ordförande i pensionärsråd och handikappråd utgår arvode med 4 timmar
per sammanträde.
Fast årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet
Fast årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än två månader,
exempelvis vid sjukskrivning, längre utbildningar och liknande
Fast årsarvode övergår vill vice ordförande (motsvarande) vid ordinarie
ordförandes frånvaro
2

Arvoden

Arvoden vid förrättningar utgörs av tim-, halvdags- eller heldagsarvode. Arvode
utgår även för utsedd protokollsjusterare. Arvodet utgör ersättning för
tjänstgöring enligt nedanstående förteckning;
Heldagsarvode
900 kronor
Deldagsarvode
50 % av heldagsarvodet, 450 kronor
Timarvode
1/8-del av heldagsarvodet, 112:50 kronor
Justering av protokoll
120 kronor/sammanträde
Till heltidsengagerad (kommunalråd) förtroendevald utgår inte sammanträdesarvode.
Justeringsarvodet gäller inte nämndsordförande.
För deltagande i egenskap av representant för egna partiorganisationen utgår ej
arvode.
3









4




Heldagsarvode

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd
Ekonomiutskottet vid behandling av årsbudget
Revisorer *)
Valförrättare i vallokal under valdagen **)
Deldagsarvode

Mål- och utvärderingsberedning
Samtliga utskott

Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode.

*) Till förtroendevalda revisorer utgår fast årsarvode enligt bilaga.
I arvodet ingår inläsning av kommunala handlingar, slutrevision samt upprättande av revisionsskrivelse.
**) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. I annat fall utgår enkelt
arvode.
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Timarvode

Totalt timarvode för en (1) dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för
högst 8 timmar. Utöver detta ersätts styrkt förlorad arbetsförtjänst.









6

Valnämnden
Pensionärsråd
Handikappråd
Ungdomsråd
Information, utbildning och diskussion inom nämndens
verksamhetsområde
Kommitté/projektgrupp/arbetsgrupp och dylikt
Valförrättare under annan tid än valdagen
Stämmoombud kommunala bolag valda av kommunfullmäktige
Extrainsatt sammanträde utöver sammanträdesplan, dock max 8 timmar
Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad inkomst har
rätt till ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska
vara styrkt genom intyg från arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan.
Styrkt intyg lämnas i början av varje nytt år samt när inkomsten ändras, till
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot uppgiften.
För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje sammanträde intyga
sina förluster / kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller
signatur. Förlorad arbetsförtjänst betalas inte ut för yrkanden som inkommit
senare än tre månader efter sammanträdesdagen. Detta gäller även när yrkandet
är lagt men den faktiska förlusten / kostnaden för förlorad arbetsförtjänst ej är
inlämnad.
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från sammanträdet
samt genomförande av sammanträdet såvida inte särskilda skäl föreligger.
Egen företagare har rätt till förlorad inkomst relaterad till den
sjukpenninggrundande inkomst (SIG) som är anmäld till försäkringskassan.
Partigruppmöten som hålls i direkt anslutning till kommunfullmäktige ersätts
med förlorad arbetsinkomst.
7

Ersättning för förlorad semesterförmån

Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom
sin namnteckning intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för
förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
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Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald kan från och med mandatperioden 2011-2014 ansöka om
ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in styrkta uppgifter på
förlorad arbetsförtjänst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna
ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före.
För förlorade pensionsförmåner som gäller till och med mandatperioden
2007-2010, ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från
pensionstillfället.
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF).
9

Reseersättning och resekostnader

Samordning av resor till och från förrättningen ska i möjligaste mån ske.
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i gällande reseavtal för Arvidsjaurs
kommun.
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för
egenavgifter.
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång.
10

Kostförmån

Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när
förtroendevald erhållit gratis måltid i samband med förrättning.
11

Trygghetsförsäkring

För kommunal förtroendevald gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för
förtroendevalda” TFA-KL, innebärande ersättning vid olycksfall eller
yrkessjukdom som uppkommer i samband med den förtroendevaldes
verksamhet för kommunen, samt för färdolycksfall, d v s skador som inträffat
vid färd till eller från sådan verksamhet.
12

Kurser och konferenser

Nämnd / styrelse får själv bestämma om arvode till ordföranden vid kurser och
konferenser.
13

Övriga merkostnader

Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn,
handikappad eller svårt sjuk kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning
betalas ej ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående
och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande.
14

Ikraftträdande

Detta reglemente träder i kraft 2012-03-05.
15

Översyn av reglementet

Vid varje ny mandatperiod bör ersättningen ses över.
__________
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Bilaga

Årsarvode för ordföranden

Årsarvode för heltidsengagerat kommunalråd


Kommunstyrelsens ordförande är heltidsengagerad och tituleras
kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej
sammanträdesarvode för deltagande i annan kommunal nämnd eller styrelse
och bolag, eller annan sammankomst föranledd av uppdraget, som
deltagande i förrättning med landsting, kommunförbund etc.



Arvodet utbetalas månadsvis med 100 % av inkomstbasbeloppet. Justering
av arvodet görs årligen i januari.



Semesterlönetillägg utgår enligt de regler som gäller för kommunens
anställda enligt gällande kollektivavtal.

Övriga årsarvoden
Fast årsarvode utgår enligt följande:
Årsarvode *)

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf

50 %
7,5 %
7,5 %

Kommunstyrelsens vice ordförande

25 %

Socialnämndens ordförande

100 %

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

100 %

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande

50 %

Valnämndens ordförande – valår

15 %

Revisorer – ordförande
Revisorer – övriga

25 %
15 %

Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott

10 %

Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan
uppbär årsarvode i samma nämnd / styrelse.

Utskottsordförande som ej är ordf. i egen nämnd
Ordförande fast fullmäktigeberedning
Ordförande vid tillsättande av tillfällig
fullmäktigeberedning

15 %
5%
Kommunfullmäktige
beslutar om arvode till
ordförande vid varje
tillfälle när en tillfällig
beredning utses

*) % av inkomstbasbeloppet avrundat till närmast högre femtal
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Arvode till överförmyndare
Månadsarvode 15 % av inkomstbasbeloppet.
För överförmyndaren utgår förlorad arbetsförtjänst med maximalt 8
timmar/vecka.
Till överförmyndaren utgår, utöver ordinarie arvode, 15 % av
inkomstbasbelopp/månad för arbete med ensamkommande flyktingbarn till
dess att verksamheten upphör. Det extra arvodet finansieras av
flyktingverksamheten.
Överförmyndarens ersättare ersätts vid förrättningar med timarvode.
Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade
förtroendevalda
 Genomgång med den egna nämnden eller styrelsen
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning, justering
av protokoll eller dylikt
 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara

informerad
 Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
 Överläggning med anställd, personalträffar, träffar med föreningar,

förhandlingsverksamhet och övriga uppdrag som sammanhänger med
uppdraget samt i övrigt uppdrag att företräda kommunen eller den egna
nämnden
 Samråd med kommunala och icke kommunala organ i ärenden som rör den

egna nämnden, som deltagande i förrättning med landsting, kommunförbund
etc.
 Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder
- För egna utlagda kostnader i samband med resor utgår ersättning med faktiska utlägg
 Ordförande i eget utskott
 Tjänstgöringstid för ordförande beslutad i egen nämnd
 Till ordförande utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst

Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun

Tjänstgöringstid för ordförande
Respektive nämnd samt fullmäktiges presidium avgör själv eventuella fasta
tjänstgöringstider för ordföranden. *)
Vid långvarig sjukdom eller annan längre frånvaro avgör den förtroendevalda
tillsammans med nämnden om uppdraget skall frångås och ersättare utses.
Förrättningar som ersätts med arvode, enligt punkterna 3-5















Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges fasta och tillfälliga beredningar
Kommunstyrelsen med utskott
Socialnämnden med utskott
Barn- och utbildningsnämnden med utskott
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden med utskott
Förtroendevald i pensionärsråd och handikappråd
Valnämnden
Valförrättare
Revisorer
Information, utbildning och diskussion inom nämndens
verksamhetsområde som förtroendevald kallats till
Projektgrupp/arbetsgrupp och dylikt som förtroendevald kallats till
Vice ordförande som kallats av ordförande för
tjänstgöring/utbildning/konferenser inom ramen för uppdraget

__________

*) Arvode för ordförandes fasta tjänstgöringstider beslutas alltid av fullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 90
Ks § 131
Motion – Webbsändning
från fullmäktiges
sammanträden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-05-07

120
172

Dnr 00284/2011

009

En motion har inlämnats av Lotta Åman (s) angående webbsändning från
fullmäktiges sammanträden.
”Kommunmedborgarnas möjlighet till närvaro vid fullmäktiges
sammanträden har diskuterats och behandlats vid ett flertal tillfällen. I
Arvidsjaur hålls kommunfullmäktiges sammanträden på dagarna, vilket
utesluter många på grund av arbete etc. En annan aktuell fråga är
utveckling av fullmäktige. Den moderna tekniken har öppnat många nya
möjligheter till delaktighet. Den möjliggör också ökad insyn och därmed
förståelse för det kommunala arbetet. Internet i allmänhet harr blivit
plattform vid informationsinhämtning och dialog. Min förhoppning är att
någon form av medborgardialog ska finnas på hemsidan i framtiden.
Många kommuner använder sig av möjligheten att via webbkamera sända
ut sina möten på internet, främst från kommunfullmäktige och ibland
kommunstyrelsen. Kommunernas hemsidor är det som främst används för
webbsändningar.
Vår hemsida är en utmärkt kanal för att nå medborgarna och den är redan
mycket välbesökt. Där skulle medborgarna själva kunna följa
diskussionen och se vilka beslut vi, för deras räkning, tar som folkvalda.
Sändningarna går sedan att se när som helst, så närvaro vid själva
sammanträdet behöver inte utesluta någon. Man kan följa sammanträdet
via webben, när det passar.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram dokumentet ”Strategi
för eSamhället”. Strategin har skickats till samtliga kommuner, landsting
och regioner. Styrelsen för SKL rekommenderar att strategin antas av
fullmäktige under 2011.
Jag föreslår därför:
Att efter utvärdering, om den faller väl ut, besluta om permanent
införande av webb-sändningar.
Om utrustning för webbsändningar köps eller hyrs in, ska den givetvis
kunna användas av hela kommunorganisationen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-05-07

121
173

Kf § 90, forts.

Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunens informatör har yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen under förutsättning att extern finansiering kan ordnas
för igångsättandet.
att vid framtagande av kalkyl, undersöka möjligheten till finansiering via
olika former av projektbidrag och dylikt.
att på försök under ett halvår, antingen direkt eller via efterhandsvisning,
sända fullmäktiges sammanträden via hemsidan.
att efter utvärdering, om den faller väl ut, besluta om permanent införande
av webb-sändningar.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp till:
. Glen Eriksson
. Anne Åberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 91
Ks § 132
Avgifter för
folkbiblioteken i
Norrbotten

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-05-07

122
174

Dnr 00008/2012

051

Norrbottens länsbibliotek föreslår gemensamma avgifter och regler för
kommunbiblioteken i länet. Tanken är att medborgare i länets kommuner
ska ha samma avgifter och regler oavsett vilket bibliotek man besöker.
Förslaget är ett led i det mångåriga samarbetet mellan länsbiblioteket och
kommunerna.
Kommunförbundet Norrbotten styrelse har 2011-12-08 beslutat att
rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget på gemensamma
taxor och avgifter för kommunernas bibliotek.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till gemensamma taxor och avgifter för kommunernas
bibliotek.
att taxorna gäller från och med 2013-01-01.
att kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-12-12 § 65 upphör att gälla
2012-12-31.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Norrbottens länsbibliotek
. Kristina Grubbström
. Kommunbiblioteken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 92
Ks § 133
Ägartillskott och
driftbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotten AB

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-05-07

123
175

Dnr 00099/2012

106

Direktionen för den nya kollektivtrafikmyndigheten har fastställt budget och
verksamhetsplan för 2012.
Ägartillskottet för Arvidsjaurs kommun blir för år 2012 191 580 kronor för
kommunalförbundets förvärv av aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB,
Norrtåg AB, Transito AB.
Dessutom vill trafikmyndigheten ha 95 020 kronor för årlig driftkostnad.
När aktierna för länstrafikbolaget övertagits kommer de tidigare utbetalda
138 000 kronor att betalas tillbaka.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja 191 580 kronor till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens
län för inköp av aktier.
att anslå 95 020 kronor till verksamhetskostnader 2012.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Kollektivtrafikmyndigheten
. Ekonomi
. Mårten Enoksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 93
Ks § 134
Överlåtelse av aktier
- Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten AB

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-05-07

124
176

Dnr 00098/2012

109

Aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Länstrafiken i Norrbottens
AB har upprättats. Överlåtelsen avser kommunens aktier i bolaget till den
nya kollektivtrafikmyndigheten.
Kommunen har aktier för 138 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlåta kommunens samtliga aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB för
138 000 kronor till Kollektivtrafikmyndigheten I Norrbotten.
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson samt
kommunchef Johnny Högberg att underteckna överlåtelseavtalet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Kollektivtrafikmyndigheten
. Ekonomi
. Mårten Enoksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 94
KonsekvensanalysInternbudget år 2012 Barn- och
utbildningsnämnden

Sida

125(a)

Dnr 00321/2011

042

Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-22 § 2 fastställt internbudget för
2012 utifrån den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden
2011-06-27 § 109.
Internbudgetramen inte är tillräcklig med alla de krav som verksamheterna
har via lagar och förordningar. Därför har en konsekvensanalys tagits fram
från alla enheter på vad tilldelad ram innebär.
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet
SSR och Vårdförbundet har också i skrivelse beskrivit konsekvenserna av
den tilldelade budgetramen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-14 att meddela
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämndens internbudget
2012 kommer att överskridas.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 139 att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsnämnden enligt följande;
* Tydliggöra konsekvensanalysen
* Upprätta en åtgärdsplan med genomförbara och specificerad
besparingsförslag för att uppnå en budget i balans.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat en komplettering i ärendet.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 170 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Martin Nilsson (c)
Återremiss för upprättande av åtgärdsplan med genomförbara och specificerade besparingsförslag för att uppnå en budget i balans.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Sida

125(b)

Kf § 94, forts.

Följande voteringsproposition uppläses och godkännes;
 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
 Nej-röst återremiss.
Efter avslutad omröstning har 19 ja-röster och 10 nej-röster avgivits. Två
./. ledamöter är frånvarande. Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet enligt KL 5 Kap 36 §;
”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts
eller återremitterats på begäran av en minoritet.”

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för upprättande av åtgärdsplan med genomförbara
och specificerade besparingsförslag för att uppnå en budget i balans.
_____

Exp beslut:
. Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 95
Ks § 171
Taxor och avgifter inom
omsorgen om äldre och
funktionshindrade

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

126
230

Dnr 00189/2012

051

Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 9 taxor och avgifter inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Avgiftshandläggarna inom socialförvaltningen har reviderat och upprättat
förslag till nya avgifter samt ny hemtjänsttaxa inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade.
En större förändring i förslaget är sättet att beräkna bostadskostnad för
boende i egen fastighet från att räkna manuellt på redovisade kostnader för
fastigheten till att beräkna enligt schabloner i enlighet med
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
I förslaget finns också förutom indexuppräknade belopp en ändring av
avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden. Det
nya i förslaget är att avdrag på kost reduceras när den enskilde är
frånvarande hel dag.
Socialnämnden har 2012-05-28 upprättat förslag till beslut som överlämnats
till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
att gälla från och med 2012-09-01.
att om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
att om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
att kommunfullmäktiges beslut 2010-02-22 § 9 upphör att gälla.
_____

Exp till:
. Socialnämnden
. Socialkontoret

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25 § 95.
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Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Taxor och avgifter inom omsorgen
om äldre och funktionshindrade

Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-25 § 95
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Den 1 juli 2002 och i januari 2003 trädde nya bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre
och funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att:






I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal
hälso- och sjukvård, dagvård etc. År 2012 är maxtaxan totalt i samlade avgifter 1 760 kr/månad.
Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift
utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett
minimibelopp (4 967 kr/månad för ensamboende år 2012) samt boendekostnad. Om den
enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via
hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet.
I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas.
Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.

Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 1 760 kr år
2012 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats.
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i vilken
boendeform de bor.
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare med
låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader eller
ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av
socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som
gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002)

Begreppsförklaringar
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift.
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) samt
förbrukningsartiklar (inkontinens). Gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende.
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som
används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2012 är 44 000 kronor
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan
avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är ingen
garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal.
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Minimibelopp år 2012 = 44 000 kr x 1/12 x 1,3546 = 4 967kr per månad för ensamboende.
*Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla
måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och
husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus
boendekostnad ) räknats av brukarens nettoinkomster.
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Maxavgiften per månad uppgår år 2012 till högst 44 000 kr x 1/12 x 0,48 = 1 760 kr.
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som
inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek.

Sammanfattning
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd.
Beräkning av avgifterna sker i två steg.
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas.
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme.
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster.
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer 1 760 kr/månad i
hemtjänst/vårdavgift år 2012. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför att den enskilde
brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-/vårdavgift får tas ut.
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar avgiftens
storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes inkomster,
bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå.
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.
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Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och bostadskostnaden.

Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2012
Äldre personer
Ensamstående: 4 967 kr
Makar:
4 197 kr

Yngre funktionshindrade
5 464 kr
4 617 kr

10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade.
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad är
den som har nettoinkomster under eller har 4 967 kr/4 197 kr i månaden. Inkomsterna måste vara
högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut.
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller lägre
nivå.
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella personliga
behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Kommunen skall
då höja nivån på minimibeloppet.
Individuella delen kan t.ex. gälla följande:
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för:
 Fördyrad kost
 Kostnader för god man
 Familje- och arbetssituation
 Kostnader till följd av funktionshinder
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den enskilde
inte har kostnaden.
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för:
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor,
papper, hygienartiklar)
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet skall
den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av boendekostnad i
egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs
med schabloner per kvadratmeter boendeyta.
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel:
Exempel 1
Bruttoinkomst
Skatt
Nettoinkomst
Bostadstillägg
Summa inkomster
Minimibelopp
Merkostnad mat
Bostadskostnad
Summa utgifter

17 000 kronor
5 100 kronor
11 900 kronor
0 kronor
+ 11 900 kronor
4 967 kronor (se * sidan 3)
480 kronor (färdiglagad)
4 500 kronor
- 9 947 kronor

Avgiftsutrymme totalt
+ 1 953 kronor
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 25 timmar per
månad samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 760 kronor per
månad år 2012. Brukarens avgiftsutrymme är på 1 953 kronor och därför har han/hon råd att
betala hela avgiften.

Exempel 2
Bruttoinkomst
Skatt

12 400 kronor
3 720 kronor

Nettoinkomst
Bostadstillägg
Summa inkomster

8 680 kronor
970 kronor

Minimibelopp
Merkostnad mat
Bostadskostnad
Summa utgifter

4 967 kronor (se * sidan 3)
480 kronor (färdiglagad)
4 250 kronor

+ 9 650 kronor

- 9 697 kronor

Avgiftsutrymme totalt
47 kronor
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 25 timmar per
månad samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 760 kronor minus
1 760 kronor som reduceras. Brukarens avgiftsutrymme är på - 47 kronor och därför har
han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift. (år 2012)
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad
Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad per månad för äldre över 75 år 2012 är 1595 kr
per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel).
2012
Middag 35 %
Lunch 30 %
Frukost 20 %
Mellanmål 15 %
Totalt

= 558 kr per person/månad
= 479 kr per person/månad
= 319 kr per person/månad
= 239 kr per person/månad
=1 595 kr per person/månad

Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets livsmedelskostnader
för äldre över 75 år, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad kommunen tar ut (max 2
965 kr/mån år 2012) minus Konsumentverkets livsmedelskostnadstal (max 1595 kr/mån år 2012 ).
Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1370 kr år 2012 gällande leverans av färdiglagad
mat till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig.

SÄRSKILT BOENDE år 2012
Särskilt boende

Matkostnader per person
Förhöjt förbehållsbelopp per person
( 2 965 -1 595 = 1 370 = merkostnad )

2 965 kr/månad
1 370 kr/månad

Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp som
konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnaden för personer 75 år och äldre. För år 2012 blir
det en höjning med 85 kr per månad och person. (1 595 kr – 1 510 kr = 85 kr. )
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för sin
mat på boende minus Konsumentverkets uträknade summa för livsmedelskostnad för personer 75 år
och äldre dvs. för år 2012 blir det 2 965 kr – 1 595 = 1370 kr per månad/person.
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2012
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från första
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad
delat med 30 dagar.
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande dagar
under månaden.
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ORDINÄRT BOENDE år 2012
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt.
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer:
Matabonnemang – 7-dagars
Två huvudmål ( 2 x 7 ) varje dag, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader
Hemtjänsttaxa tillkommer.

1927 kr/månad
891 kr/månad

Ett huvudmål ( 1 x 7 ) varje dag, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad
Hemtjänsttaxa tillkommer.

1038 kr/månad
480 kr/månad

Matabonnemang - 5-dagars
Ett huvudmål ( 1x 5 ) alla vardagar mån - fre, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp
Hemtjänsttaxa tillkommer.

762 kr/månad
352 kr/månad

OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt
abonnemang i fall båda har behov av insatsen.
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (2965 kr år 2012) = 1 927 kr/mån (30 dag)
1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (2965 kr år 2012) = 1 038 kr/mån (30 dag)
1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang(2965 kr år 2012) = 762 kr/mån (22 dag)
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive abonnemang.
Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2012.
Reducering
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från första
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad
delat med 30 dagar. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt följande år 2012:
- matabonnemang 2 x 7 = 32 kronor eller 64 kronor per dag
- matabonnemang 1 x 7 = 35 kronor
- matabonnemang 1 x 5 = 35 kronor
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen
räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2012 är 2
965 kr/mån och baseras på Konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnaden för äldre.
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Kostnader för enstaka portioner
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck
55 kr/portion
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck
60 kr/portion
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort)
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig
omvårdnad.
Matpriser restaurang:
Kommunkök

Pensionär
Gäster

60 kr/ portion
65 kr/ portion

Avgifter för makar
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten
dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av omsorgstagarens
avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49).
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild person.
Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget.

Avgifter för hemtjänst
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.
1.




Serviceinsatser
Städning och tvätt
Inköp, post- och bankärenden
Matlagning/matdistribution

2. Personlig omvårdnad
 Hjälp med att äta, dricka, på- och avklädning
 Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet
3. Ledsagning

4. Avlösning av anhöriga
Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut.
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Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari månad år 2012 per månad
Omsorgsnivå
Minst antal
timmar/vecka
Avgift max % av
prisbasbeloppet
delat med 12
2012 års prisnivå

1

2

3

4

5

0,0001

1,1500

2,0700

3,9100

5,7500

16 %

24 %

32 %

40 %

48 %

587 kr

880 kr

1 173 kr

1 467 kr

1760 kr

Prisbasbeloppet år 2012 är 44 000 kr.
Avgiften är max 1 760 kr/mån i 2012 års nivå (44 000 x 1/12 x 0,48 = 1 760 kr). Avgifterna får inte
överstiga kommunens självkostnader.
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2012 = 395 kronor (beräkning utifrån
nyckeltal i LOV-utredningen 2010)

Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser
Dagligvaruinköp:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Tillredning av måltider:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Trygghetslarm:

160 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser.
200 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser.

Ledsagning:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Dagverksamhet:

kostnad för mat och fika.

Korttidsboende/
avlösning/växelvård:

Närståendestöd:
Transport av avlidna
från äldreboenden

avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar = 59
kr/dygn samt kostnad för mat 99 kr/dygn år 2012.
avgift enligt hemtjänsttaxa.

720 kronor, taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex
med oktoberindex 2006 som bas. Beloppet avrundas till jämna fem
kronor

Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i följd
reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande heldag.
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Vårdavgifter vid särskilt boende
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir
därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift.
Högsta avgiften i 2012 års nivå är 1 760 kr (48 % av prisbasbeloppet per år delat med 12).
I avgiften ska ingå
 Service- och omvårdnadsavgift
 Kommunal hälso- och sjukvård
 Förbrukningsartiklar (inkontinens)
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 1760
kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes beräknade
avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut.
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 4 909 kr/månad. Hyresförändringar följer
de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram.

Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på permanent boendeplats
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast halv hyra
för närvarande 2 454 kr per månad år 2012. Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem
AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram.
Minskning av minimibelopp 2012
I särskilt boende och mellanboende minskas minimumbeloppet med det som kommunen står för
eller ingår i hyran. I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften:
Gällande ensamboende:
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad
Totalt 350 kr per månad/ensamboende
Gällande makar/sammanboende:
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende
Ökning av minimibelopp 2012
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2012 till 1 370 kr per person
och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade summa för
livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.
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Ändring av avgiftsbeslut
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex.
ändrade inkomstförhållanden
 Ändrat beslut om bostadsstöd
 Ändrade familjeförhållanden
 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp
Rätt för den enskilde att överklaga
Individuellt beslut om:
 Avgiftens storlek
 Avgiftsändring
 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp

Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS)
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21.
”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning
enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom
ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826).
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se
till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2002:199).
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av
denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader
för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas
ut för insatser enligt denna lag.”

Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och skollov.
Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost.
Hyra
Kost

1700 kr/mån
1500 kr/mån

13 (13)

Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning
Avgift för kost – vuxna
Avgift för kost – barn

100 kr/dygn
75 kr/dygn

Avgift för boendestöd
Inkoms
t
Klass
1
2
3
4
5
6
7
_____

Inkomst
Ensamstående

Inkomst
Makar

0-88 000
88 001-105 000
105 001-120 000
120 001-140 000
140 001-165 000
165 001-195 000
195 001-

0-140 000
140 001-160 000
160 001-180 000
180 001-210 000
210 001-240 000
240 001-265 000
265 001-

Avgift kr/mån

174
245
419
522
624
706
849
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Nybyggnation av vård- och Arvidsjaur kommun har 6 500 invånare varav mer än 25 % över 65 år.
omsorgsboende i
Åldersgruppen över 65 år kommer att öka med ca 250 personer de närmaste
anslutning till Ringelsta
fem åren.
I Arvidsjaurs kommun är medelåldern på dem som bor på vård- och
omsorgsboenden 85-86 år och man bor ca två år på ett vård- och
omsorgsboende, vilket får anses som en väldigt lång tid jämfört med många
andra kommuner.
Skillnaden mellan en plats i vård och omsorgsboende och genomsnittligt
hjälpbehov via hemtjänst är ca 500 000/år och person. Vård och
omsorgsboende beräknas kosta 605 779/år och person, hemtjänsten kostar
ca 106 000/år och person.
Kommunen behöver äldreomsorg som attraherar arbetskraft. I dagsläget är
det svårt eftersom unga flyttar från kommunen och få utbildar sig inom
vårdyrket. Kommunen måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser där
arbetsmiljön är bra. Det gynnar redan befintliga arbetstagare och är
förhoppningsvis en fördel vid rekrytering.
En större omstrukturering behöver därför göras med anledning av att en del
vård- och omsorgsboenden som kommunen ansvarar för inte är anpassade
efter de behov som finns. Kommunens måste samtidigt tänka på ekonomin
när antalet äldre blir ännu fler än idag.
Solbacken och Ringelsta, två av kommunens vård- och omsorgsboenden är
byggda som servicehus, med lägenheter och korridorer. De byggdes för att
passa friskare äldre. Idag är vårdbehovet betydligt större än de var när
boendena byggdes. Vården kan inte genomföras på bästa sätt och
arbetsmiljön blir lidande.
Målet är att vård- och omsorgsboendeplatserna på sikt kan effektiviseras och
att de enheter som är små och sämre anpassade för dagens målgrupp läggs
ner. De platser som frigörs kan utan ombyggnad fungera som
trygghetslägenheter.
Kommunens äldreomsorg, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende får
högt betyg i nationella jämförelser och den goda kvaliteten arbetar
verksamheterna för att bibehålla.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den hälsofrämjande aspekten är en viktig; socialt innehåll och tillgänglighet ska
vara ledord. För att utreda hur hälsofrämjande boende för äldre bättre kan
tillämpas i Arvidsjaurs kommun så har ett projekt genomförts med syfte att;




Redovisa behoven av olika typer av boendeformer för äldre baserat på
kommunens befolkningsprognos,
Redovisa förslag på utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder för
äldre, samt
Redovisa preliminär investerings- och driftskostnadskalkyl för en
utbyggnadsplan.

Socialnämnden förordar en nybyggnation av vård och omsorgsboende med 36
platser i anslutning till Ringelsta. Beräknad kostnad för nybyggnation är ca 40
miljoner kronor inkl markarbeten och utemiljö.
Under förutsättning av att nybyggnation påbörjas kan de lägenheter som frigörs
från nuvarande vård och omsorgsboende på Ringelsta och Solbacken att
användas som trygghetsbostäder. Som trygghetsbostäder kräver de inte någon
ombyggnad och den nuvarande kön på ca 50 personer skulle därmed kunna
minska.
Socialnämnden beslutade 2012-04-04 § 26 att överlämna omstruktureringsförslaget till kommunfullmäktige för ställningstagande och
inriktningsbeslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 135 att återremittera ärendet till
socialnämnden för komplettering av finansiering, och analys av ekonomiska
effekter för verksamheten (besparingar / samordningsvinster).
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 172 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 14.40-14.50 på begäran av Leif
Andersson (c).
Yrkanden
Jerry M Johansson (c)
Återremiss för total genomlysning av de ekonomiska konsekvenserna av vad
byggnationen och omdisponeringen kommer att innebära, dels för
socialnämnden och dels som påverkan på hela bostadsläget inom
kommunkoncernen.
Leif Andersson (c)
Innan slutligt beslut om byggnation tas skall en redovisning av totalekonomin
över minst 5 år genomföras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes;
 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
 Nej-röst återremiss.
./.

Efter avslutad omröstning har 25 ja-röster och 4 nej-röster avgivits. Två
ledamöter är frånvarande. Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Fullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Leif
Anderssons tilläggsyrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag och avslagit Leif Anderssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsbeslut om nybyggnation av vård och omsorgsboende
innebärande 36 lägenheter i anslutning till Ringelsta och omdisponera
delar av Ringelsta samt Solbacken till trygghetsboende.
_____

Exp beslut:
. Socialnämnden
. Arvidsjaurhem AB

Justerandes sign

Reservationer
Jerry M Johansson (c), Kristina Johansson (c), Leif Andersson (c), Anne
Sandman (sd), Bo Lundmark (c), Martin Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c),
Ann-Karin Sörmo (c) och Sven-Olov Granlund (c).

Utdragsbestyrkande
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Besök av deltagare från
Mwanga i projekt
”Partnership Municipality
of Arvidsjaur and Mwanga
District”

Kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 15.10-16.00 för besök av
företrädare för Mwanga District i Tanzania.
ICLD, som har SKL (Sveriges kommuner och landsting) som huvudman,
arbetar för att främja lokal demokrati i utvecklingsländer i Asien, Afrika och
Östeuropa. Detta görs genom att använda och bygga vidare på erfarenheter
och kunskaper hos svenska kommuner, landsting och regioner och den
forskning och kunskapsutveckling som rör lokal demokrati och lokalt
självstyre i ett internationellt perspektiv. Ett av verktygen som ICLD
använder är kommunala partnerskap.
Arvidsjaur är via ICLD deltagare i projekt ”Partnership Municipality of
Arvidsjaur and Mwanga District”.
Företrädare för Mwanga berättade om det lyckosamma samarbetet som vilar
på tre hörnstenar;
Bioenergi
Idag tillverkas briketter av gräs och annat som inte djuren äter, istället för att
använda träd som bränsle. Projektet har möjliggjorts i samarbete med
Glommersträsk Miljöenergi. Här har arbetet nått högre resultat än vad som
ingick i den ursprungliga planen. Briketterna används bland annat för att
laga mat i skolor. Ett mycket lyckat projekt.
Lärcentra
Mwanga Lärcentra utbildar idag lärare med planer på att påbörja sjuksköterskeutbildning. Arvidsjaurs Lärcentra bidrar med kunnande hur utbildning
kan bedrivas. Tanken är att Mwanga Lärcentra sedan i sin tur ska göra
samma sak i Mwanga.

Exp till:
. Lars-Erik Hällerstrand
. Stina Johansson

Keep Mwanga Green and Clean
Greenprojektet har just startat och pågår idag i tre skolor där träd planteras
som skolans elever sköter.
Cleanprojektet är i uppstart, och en av anledningarna varför Mwanga
besöker Arvidsjaur. De ska titta närmare på vårt arbete med recycling,
avfallshantering vid avfallsgården etc.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har, under
våren 2011, var för sig gett i uppdrag att utreda en överföring av ansvaret för
hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är
att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården och en
sammanhållen vård och omsorg i ordinärt boende.
För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende
dygnet runt föreslås sammanfattningsvis:
 Att ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år
överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten.
 Att tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt
rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även
hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning.
 Att den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälsooch sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och
sjukgymnastnivå.
 Att uppgörelsen även omfattar ett kommunalt ansvar för medicinsk
fotvård i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk
reglering av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av
kommunerna (enklare sjukvård).
 Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på
statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare (87,3
distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter, 4,4 sjukgymnaster). Totalt
123,4 mkr motsvarande 22 skatteören.
Fördelning av personal, enligt fördelningsnyckel andel 65 år och äldre i
respektive kommun, blir för Arvidsjaurs kommun enligt följande; 2,9
distriktssjuksköterskor, 0,80 arbetsterapeuter samt 0.15 sjukgymnaster.
Överföring av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda
förhandlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I
ekonomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan
landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Den praktiska
verksamhetsövergången planeras till 1 februari 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk analys
Efter förhandlingar gäller följande ekonomiska villkor:
Beräknad kostnad 2013:
4, 1 miljoner
Utfall skatteväxling om 6 län växlar:
3,5 miljoner
Mellankommunal utjämning 2013
571 259 kronor
Mellankommunal utjämning 2014
380 839 kronor
Mellankommunal utjämning 2015
190 420 kronor
2015 räknar man med att alla kommuner har skatteväxlat och då behövs inte
den mellankommunala utjämningen enligt de beräkningar som gjorts av
Sveriges kommuner och landsting.
I hemsjukvårdsövertagandet ingår personalkostnader, bilar, pc, lokaler,
lokalvård, möbler, hjälpmedel för funktionshindrade, inkontinensartiklar,
diabetestekniska hjälpmedel, fotvård. Utredarna räknar med att ca 49 % av
den totala summan är personalkostnader.
För Arvidsjaurs del innebär övertagandet ca 2 miljoner/år i lönekostnader
inkl p o.
Styrelsen Kommunförbundet Norrbotten har 2012-04-26 beslutat att
rekommendera kommunernas fullmäktige att anta förslaget till
kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen.
Fackliga förhandlingar centralt och lokalt är slutförda.
Kommunfullmäktige beslutar
att Arvidsjaurs kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och
hembesök i ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och
med 2013-01-01, i enlighet med Kommunförbundets styrelse
rekommendation till huvudöverenskommelse.
Exp till:
. Kommunförbundet Norrbotten att följa förslaget till regler och rutiner för överföring av personal vid
. Socialnämnden
kommunalisering av hemsjukvården (fr.o.m. 2013-02-01).
att mellankommunal utjämning enligt förslag från kommunförbundets
styrelse ska gälla vid kommunaliseringen av hemsjukvården
att Arvidsjaurs kommun hemställer, tillsammans med länets övriga
kommuner och Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,22 procentenheter för
kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för landstinget.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamheten inom Invest in Norrbotten föreslås att från och med 1 juli
2012 övergå i ett aktiebolag ägt av Norrbottens läns landsting och
Norrbottens kommuner. Verksamheten har tidigare drivits i projektform av
Norrbottensläns landsting och tolv av länets kommuner och avslutas 201206-30. Ett tydligt uppdrag i projektplanen har varit att hitta en organisering
för ett fokuserat investeringsfrämjande arbete i regionen även efter
projekttiden.
Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens
affärsmöjligheter, och importerar etablerare och investerare till länet.
Bolaget kommer primärt att arbeta med:


Koordinering för ökad samverkan såväl mellan regionala som
kommunala aktörer.



Öka regionens attraktions- och konkurrenskraft samt offertförmåga
genom gemensam paketering och proaktiv marknadsföring och
försäljning mot valda målgrupper.



Part till Invest Sweden.



Uppsökande verksamhet mot internationella investerare och etablerare.



Mäkla leads till den kommunala nivån.



Stöd i konkret offertarbete för enskild kommun.



Hantera gemensamma frågor som marknadsföring och försäljning,
faktahantering, siteinspections/kundbesök, mässor, kompetensutveckling,
benchmarking, omvärldsanalys, erfarenhetsbyte etc.

Invest in Norrbotten AB är tänkt att ägas till 76 % av Norrbottens läns
lansting och 24 % av länets kommuner. Arvidsjaur andel blir 28 000
kronor i aktiekapital samt en årlig avgift på 75 000 kronor.
Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 138 återremitterat ärendet för
komplettering.
Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka och kommunchef Johnny Högberg har
yttrat sig i ärendet och lämnat in kompletteringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att gå in som delägare i Invest in Norrbotten
att finansiering sker enligt följande:
 Förvärv av aktier tas ur rörelsekapitalet och läggs som en tillgång i
balansräkningen
 Ägartillskottet finansieras för kommunstyrelsens konto för strukturåtgärder. Summan överförs till Tillväxtenheten i 2013 års budget.
Kommunstyrelsens konto för strukturåtgärder minskas med
motsvarande.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp till:
. Invest in Norrbotten
. Ann-Kristine Vinka
. Johnny Högberg
. Jerry Johansson
. Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige fattade 2012-04-16 § 44 att ta bort skrivning om
budning som togs vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.
Fullmäktige beslutade också att i dokumentet lägga till texten "Kunden ska
informeras 14 dagar innan slamtömning". Uppdraget att verkställa
informationen gick till avfallsenheten.
I nuvarande avtal finns inte tjänst om budning/information specificerad.
Enligt gällande avtal är det inte praktiskt möjligt att meddela kunden på det
sätt som är beslutat. Entreprenören är inte villig att göra tillägg till tidigare
avtal och införa den tjänsten.
En uppsägning av nuvarande avtal är inte möjligt eftersom det är ett avtal
som gäller för både Arvidsjaur och Arjeplog. Avtalet sträcker sig till 201412-31 (med möjlighet att förlänga ett år). Det är inte heller möjligt att dela
på kommunerna eftersom volymen då blir för liten.
Ansvarig tjänsteman har under ett par dagar följt entreprenören, för att se
hur tömningen rent praktiskt gått till och på plats se de olägenheter som
uppstått.
Med hänvisning till ovanstående bör kommunfullmäktige ändra sitt beslut
om information. Finns det kunder som exakt vill veta när slambrunnet töms
får de betala timtid för det. Den tjänsten finns reglerad i nuvarande avtal.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 175 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för renhållning och Renhållningsordning/
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
att kommunfullmäktiges beslut 2012-04-16 § 44 upphör att gälla.
_____

Exp till:
. Tekniska
. Per Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” För att öka servicen och ge folk mer tid att stanna i Arvidsjaur, samt
öka säkerheten. (Rökning/öppen eld inom 12 m, 25 m från
påfyllning)
Man kan även tänka sig en brygga i tjärnen där man kan hyra ut
trampbåtar till turister och ortsbor.
Kostnaden är mycket marginell och det finns inget behov av
avverkning eller liknande.
Kostnader för bord kan sponsras av Statoil. Även Teckans kiosk
skulle gynnas av denna utveckling som delvis tryggar
sysselsättningen för några Arvidsjaurbor.
Förslagsskiss bifogas.”
Kommunfullmäktige beslutde 2011-10-31 § 121 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Leif Sthål, parkenheten har yttrat sig i ärendet där han skriver att förslaget är
helt i linje med den utveckling som är planerad för området runt
Nyborgstjärn. Pengar finns anslagna i 2012 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 176 upprättat förslag till beslut.
Yrkande
Karl-Gustaf Lindström (s)
Återremittering för verkställande av kommunfullmäktiges beslut 2008-06-30
§ 77 – utifrån en helhetssyn upprätta en plan för hela området runt
Nyborgstjärn.

Exp beslut:
. Förslagsställaren
. Leif Ståhl

Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för verkställande av kommunfullmäktiges beslut
2008-06-30 § 77 - utifrån en helhetssyn upprätta en plan för hela
området runt Nyborgstjärn.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-06-25
2012-06-11

137
239

Dnr 00124/2012

106

Årsredovisning 2011 för kommunalförbudet Partnerskap Inland - Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2012-03-02.
Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett
kommunalförbund med direktion.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2011 års räkenskaper och förvaltning.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 103
Ks § 178
Medlemsavgift inom
kommunalförbundet
Partnerskap Inland
– Akademi Norr

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

138
240

Dnr 00125/2012

Årsredovisning 2011 för kommunalförbudet Partnerskap Inland - Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2012-03-02.
Vid direktionens sammanträde 2012-03-02 beslutades också att föreslå
medlemskommunerna att medlemsavgiften till kommunalförbundet ska
återgå till tidigare nivå, 80 000 kronor från och med 2012.
Medlemsavgiften har från och med 2010 för Arvidsjaurs del varit 40 000
kronor.
Syftet med avgiftshöjningen är att Akademi Norr ska bli mer
handlingskraftigt vad gäller finansiering av projektverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen avgiftshöjning.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Akademi Norr

Justerandes sign

106

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 104
Ks § 179

Reglemente för
kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

139
241

Dnr 00127/2012

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 § 15 att anta reglemente för
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges presidium har 2012-04-27 initierat ett tillägg till
kommunstyrelsens reglemente med anledning av mål- och
utvärderingsberedningens förslag till ordförandegrupp under ledning av
kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
./. att anta reglemente för kommunstyrelsen enlighet med bilaga till
protokollet.
att kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28 § 15 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Kommunstyrelsen
. Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

003

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25 § 104

Reglemente för
Kommunstyrelsen

Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-25 § 104

Reglemente för kommunstyrelsen

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ansvar
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar
för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.
Ledningsfunktion
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
1. Utvecklingen av den kommunala demokratin.
2. Utvecklingen av brukarinflytande.
3. Sysselsättnings- och näringslivsfrågorna och verka för åtgärder för att allmänt
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
4. Personalpolitiken, inklusive arbetsmiljöfrågor och företagshälsovård.
5. Fritids- och kulturpolitiken, samt verka för en god fritids- och
kulturverksamhet.
6. Den fysiska planeringen.
7. Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten.
8. Mark- och bostadspolitiken, och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls så att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
9. Kommunens verksamhet gällande mätning, beräkning och kartering (MBK).
10. Energiplanering, samt främja energihushållning.
11. Trafikpolitiken, och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning och
trafiksäkerhet.
12. Uppföljning av kommunfullmäktige antagna riktlinjer.
13. Arbetet med att reformera regler / riktlinjer.
14. Arbetet med att effektivisera administrationen.
15. Kvalitetsarbetet.
16. Informationsverksamheten.
17. Utveckling av IT och kommunikation.
18. Risk- och försäkringsfrågor.
19. Upphandlings-/inköpsverksamheten.
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Ledningsfunktion, forts.
I ledningsfunktionen ingår även att inom kommunen följa
1. Socialtjänsten, och verka för att socialtjänstens mål uppfylls.
2. Hälso- och sjukvården, samt verka för en god hälso- och sjukvård.
3. Miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö.
4. Skolväsendet, och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls.

Styrfunktion
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
1. Verka för en långsiktig ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i
kommunen.
2. Leda arbetet med och samordna kommunens planeringsverksamhet vad
gäller översiktlig planering.
3. Att övervaka att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt.
4. Besluta om detaljplaneläggning samt upprätta program och utarbeta
ramar/direktiv för detta.
5. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret
6. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndsförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten, och ta initiativ i dessa
frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder, bland annat
genom kontinuerliga ordförandeträffar. En representant från partier som ej är
representerade ska kallas till träffarna.
- tillse att kommunstyrelsens samt kommunstyrelsens utskottsärenden behandlas
utan dröjsmål
- vara tillgänglig för allmänheten.
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Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen svarar för kommunens medelsförvaltning enligt kommunfullmäktiges föreskrifter.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
även att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i tid samt att åtgärder
vidtas för indrivning av skulder.
Vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken
kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit
sig ansvar för lån, i fall där det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens
intressen.
Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning. I uppgiften ingår
bland annat
1. Förvalta och underhålla fast och lös egendom, och - till de delar sådant
ansvar är överlämnat till annan nämnd, se till att uppgiften fullgörs.
2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
3. Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner
för intern kontroll.
4. Sköta egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd,
placera medel som ingår i donation vilka förvaltas av den nämnden.
5. Avskrivning av fordringar inom kommunstyrelsens eget verksamhetsområde.
Varje nämnd har ansvar för att besluta om avskrivning av fordran inom sitt
verksamhetsområde.
6. Verka för samordning i upphandling samt bevaka att riktlinjer för
upphandling och inköp följs.
7. Fatta beslut och teckna avtal i kommungemensamma inköpsfrågor.
8. Ansvar för kommunens statistik.
Omfördelning av medel
Kommunstyrelsen äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige
anslagit till styrelsen, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av
fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och
andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.
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Personalförvaltning
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, som att
1.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de
policies och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

2.

Teckna kollektivavtal

3.

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser inom arbetsrätten

4.

Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning, dock inte enligt
11-14 och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet för andra nämnders
verksamhet

5.

Tillse att förhandling sker enligt kommunens samverkansavtal

6.

Vara anställningsmyndighet för kommunchef, personalchef och
förvaltningschefer

7.

Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)

Teknisk förvaltning
Kommunstyrelsen handhar uppgifter, såvitt det inte ankommer på annan avseende
1. Kommunens fastigheter, gator, vägar, allmänna platser, parker och
planteringar, badanläggningar och kommunens skog
2. Vatten- och avloppsverk
3. Renhållning
4. Lokalvård
5. Utifrån beslutade anslag svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnad av
olika objekt
6. Bidrag till enskilda vägar, enskilda vatten- och avloppsanläggningar,
gemensam gatubelysning, enskilda belysningsanläggningar
7. Tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning
som ankommer på kommunen enlig av fullmäktige fastställd policy och
enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
8. Förvaltare av fritidsanläggningen Camp Gielas
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Fritids- och kulturförvaltning
Kommunstyrelsen handhar uppgifter inom fritids- och kulturområdet och skall
därvid arbeta för förverkligandet av kommunens fritids- och kulturpolitiska mål.
Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller
fritids- kultur- och ungdomsfrågor i kommunen samt ta initiativ och lägga de förslag
som styrelsen finner påkallade.
Kommunstyrelsen ska stödja och främja fritids- och kulturverksamheten i
kommunen. I uppgiften ingår bland annat att
1. Ansvara, utveckla och främja kommunens fritids- och kulturverksamhet;
idrott, kultur- och folkbildning
2. Ansvara för upplåtelse av lokaler och anläggningar för fritids- och
kulturverksamhet. I de fall anläggning överlåtits till annan förvaltare via avtal,
se till att uppgiften fullgörs
3. Verka för bevarande och vård av byggnader, anläggningar och miljöer av
kulturhistoriskt eller estetiskt värde
4. Handha förvaltningen av kommunens samlingar och konstverk samt köpa in
konstverk
5. Vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden
6. Ansvara för folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen.
7. Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
8. Stödja föreningar
9. Vara huvudman för kulturskolan
10. Vara huvudman för kommunens bildarkiv

Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen är konsumentnämnd, personalorgan, krisledningsnämnd,
arbetslöshetsnämnd samt arkivmyndighet och ansvarig för kommunens centrala
arkiv.
Kommunstyrelsen äger i den egenskapen överta annan nämnds uppgifter i enlighet
med speciallagstiftning (SFS 2006:544) om extra ordinära händelser hos kommuner
och landsting.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt
personuppgiftslagen (PUL) som styrelsen för inom sin verksamhet och förfogar
över.
Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen enligt plan- och
bygglagen.
Kommunstyrelsen är fondstyrelse för stiftelsen Gunhild Steinwalls fond för unga
musiker, styrelsen för stiftelsen Rolf Steinwalls fond för unga musiker samt
stiftelsen Inlandets konstfond.
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Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges bemyndigande besluta i följande
ärenden:
1. Inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt ta
upp lån för kommunen
2. I mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, träffa
överenskommelse om betalning och avskrivning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning eller sluta avtal, med de förbehåll som kommunfullmäktige
anvisar
3. För en tid av högst tio år arrendera ut, hyra ut eller upplåta anläggningar,
fastigheter eller lokaler som tillhör kommunen och som ligger under
kommunstyrelsens förvaltning
4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen enligt
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av
tomträtt, inom de kostnadsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställer
5. Genom avtal eller lag tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt
eller övrig nyttjanderätt i fastighet som tillhör annan samt vidta åtgärder för
ändring eller upphävande av sådan rätt
6. Genom avtal eller tillämpning av lag belasta kommunens mark med rätt till
servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning samt vidta åtgärder för ändring eller upphävande av sådan rätt dock med undantag för ärenden som gäller elektrisk högspänningsledning
ovan jord
7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen
får avge yttrande, om ärendet inte kan behandlas på sammanträde med
kommunfullmäktige inom remisstiden.
8. Avge yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning och lagen om
tillfällig försäljning
9. Mål och ärenden angående folkbokföring
10. fastställande av belägenhetsadresser
11. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
12. Ansvar för kommunens anslagstavla
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Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för kommunens
1.

Sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt turism och ansvarar för åtgärder
för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen

2.

Ekonomifunktion, personalfunktion, fritids- och kulturverksamhet,
informationsverksamhet och IT-verksamhet

3.

Byggnads- och anläggningsverksamhet

4.

Renhållningsfrågor

5.

Fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, värmeverk, parkmark och
grönområden, om inte driftansvaret överlämnats till annan nämnd

6.

Bevakning av intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar
samt andra ärenden som är jämförliga med dessa

7.

Övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap,
bostadsförsörjning, varuförsörjning m.m.

8.

Samordning av samhällsbetald trafik.

9.

Kommunens centrala informationsverksamhet.

10. Samordning av central upphandling enligt kommunens inköpspolicy.
11. Konsumentfrågor.
12. Måltidsverksamhet i kommunen.
13. Utformningen av kommunfullmäktiges handlingar.
14. Högskoleverksamhet.
15. Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshindrade
16. Flyktingmottagning, (med undantag av myndighetsutövning - utredningar
och beslut om placeringar - inom mottagande av ensamkommande
flyktingbarn).
17. Bostadsanpassningsbidrag.
18. Uppta lån som kommunfullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar
utfärda erforderliga handlingar.
19. Utfärda handlingar som behövs med anledning av kommunfullmäktiges
beslut om borgen eller annan ansvarighet.
20. Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte givits till annan nämnd.

Reglemente för kommunstyrelsen

Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
1. Organisation av verksamheter som styrelsen ansvarar för.
2. Organisation när det rör fler än en förvaltning i kommunen.
3. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel
4. Upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
5. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m.
6. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen
får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
8. Användningen av medel för oförutsedda behov enligt av
kommunfullmäktige för varje år fastställd ram.
9. Handläggning av översiktliga planer och detaljplaner som initieras av
kommunstyrelsen, d.v.s. beslut om uppdrag, samråd och utställning.
10. För en tid av högst tio år utarrendera eller eljest upplåta fastighet som tillhör
kommunen och som faller under kommunstyrelsens förvaltning.
11. Försäljning av kommunens egendom/fastighet inom en beloppsram av
500 000 kronor.
12. För kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel,
där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan
vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens
vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast
egendom för samma ändamål.
13. Inom en av fullmäktige fastställd kostnadsram och av fullmäktige givna
förbehåll beträffande belopp och villkor i övrigt, genom köp, byte,
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och
bygglagen för kommunens räkning förvärva, samt genom försäljning, byta
eller genom fastighetsreglering avhända kommunen annan fastighetsdel.
14. När kommunstyrelsen anser det nödvändigt för att tillvarata kommunens
intressen, vid offentlig auktion inköpa fast egendom, i vilken kommunen har
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån,
för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar, varvid styrelsen snarast ska
anmäla sådant förvärv till fullmäktige och samtidigt lägga fram förslag till
slutlig täckning av förskotterade kostnader för förvärvet.
15. Avge yttranden enligt lagen om TV-övervakning.
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Delegering från kommunfullmäktige, forts.
16. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen
får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
17. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
Taxor
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande:
− Avgifter av frivillig karaktär där kommunen har monopolställning.
− Mindre kompletteringar till av kommunfullmäktige fastställda taxor.
− Priser för personalmåltider.
− Hyressättning i kommunens fastigheter samt hyressättning vid tillfällig uthyrning.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och
inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med
verksamheternas intressenter skall ägnas särskild uppmärksamhet.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Samrådsskyldighet
Kommunstyrelsen ansvarar för att samråd sker med andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att
kommunstyrelse eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Kommunstyrelsen ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess
tjänster.
Förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av nämndskansliet, ekonomikontoret, löneoch personalkontor samt tekniska kontoret i frågor som rör övergripande fysisk
planering, mark- och exploateringsfrågor, GIS, energirådgivning och fysiskt skydd
(skyddsrum m m).

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsformer
Kommunstyrelsen ska utse utskott i enlighet med av fullmäktige fastställd politisk
organisation.
I övrigt gäller bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma bestämmelser
för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 105
Ks § 180
Detaljplan för Arvidsjaur
6:9 (Polishuset)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

140
242

Dnr 00145/2012

214

Förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:9 - Polishuset har upprättats. Syftet är
att ändra detaljplanen för den användning som i dag finns och ska etableras
på tomten (polishus och brandstation). En utbyggnad av befintligt hus
(polishuset) föreslås med 600 kvm.
Planen har handlagts med normalt planförfarande.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut
2011-11-30 § 103
Godkännande av upprättat förslag till ändring av detaljplan som underlag för
samråd. Samråd har hållits under perioden 2012-01-18--2012-02-10.
2012-03-14 § 15
Godkännande av upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse
samt beslut om att detaljplanen för Arvidsjaur 6:9 – Polishuset görs
tillgänglig för granskning
Antagandehandling och granskningsutlåtande har upprättats 2012-03-15
respektive 2012-04-12.
2012-05-14 § 44
Godkännande av upprättat granskningsutlåtande samt överlämna detaljplanen och detaljplanehandlingar för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset) till
kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset).
_____

Exp beslut:
. Berörda

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 106
Ks § 181

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

141
243

Dnr 00146/2012

214

Detaljplan för Arvidsjaur
Förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:2 – del av Köpmantorget har
6:2 (del av Köpmantorget) upprättats.
Syftet med planen är att anvisa ett markområde för grillrestaurang som gör
det möjligt att bilda en ny fastighet och sälja marken närmast den befintliga
grillkiosken. Ett område för handelsändamål redovisas på torget som
omsluter befintlig byggnad i väster, norr och öster samt medger smärre
utbyggnadsmöjligheter åt söder.
Planen handläggs med normalt planförfarande.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut
2011-11-30 § 102
Godkännande av upprättat förslag till ändring av detaljplan som underlag för
samråd. Samråd har hållits under perioden 2012-01-18 – 2012-02-17.
2012-03-14 § 34
Godkännande av upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse
och besluta om att detaljplanen för Arvidsjaur 6:2 – del av Köpmantorget
görs tillgänglig för granskning.
Antagandehandling har upprättats 2012-02-28 och granskningsutlåtande har upprättats 2012-04-12.
2012-05-14 § 45
Godkännande av upprättat granskningsutlåtande samt överlämna detaljplanen och detaljplanehandlingar för Arvidsjaur 6:2 (del av Köpmantorget)
till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Exp beslut:
. Berörda

att anta detaljplan för Arvidsjaur 6:2 (del av Köpmantorget).
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 107
Ks § 182
Detaljplan för Jacob
Larsagärdan 4
(Skillnadsgatan)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

142
244

Dnr 00147/2012

214

Förslag till detaljplan för Jacob Larsagärdan 4 – Skillnadsgatan har
upprättats. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från
kvartersmark för allmänt ändamål till handel och kontor i två våningar.
Ursprungligen har den befintliga byggnaden använts som församlingsgård.
Under senare år har byggnaden använts som bed & breakfast. I och med
denna detaljplan kan byggnaden utvecklas för handel och kontor.
Planområdet ingår i dag i en större detaljplan för Arvidsjaurs samhälle som
är antagen 1947.
Detaljplaneförslaget innebär dels att byggnaden kan byggas ut och att den
föreslagna markanvändningen överensstämmer med planerad användning.
Detaljplanen strider inte mot 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Till fastigheten
Jacob Larsagärdan 4 kommer det att tillföras ytterligare mark för att få den
utformning som planen redovisar. Denna mark ägs av kommunen.
Tre meter mark ägs av kyrkan.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut
2012-03-14 § 33
Beslut om utställning av detaljplanen. Planförslaget har därefter varit utställt
för granskning under perioden 2012-03-16 – 2012-04-13.
Antagandehandlingar(planbeskrivning och genomförandebeskrivning) har
upprättats 2012-02-20. Utställningsutlåtande har upprättats 2012-04-16.
2012-05-14 § 55
Godkännande av upprättat utställningsutlåtande samt överlämna
detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Jacob Larsagärdan 4
(Skillnadsgatan) till kommunfullmäktige för antagande.

Exp beslut:
. Berörda

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Jacob Larsagärdan 4 (Skillnadsgatan).
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 108
Ks § 183
Detaljplan för Rektorn 1
och 2, Arvidsjaur 6:1
(Villavägen)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

143
245

Dnr 00148/2012

214

Förslag till detaljplan för Rektorn 1 och 2, Arvidsjaur 6:1 - Villavägen har
upprättats. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från
kvartersmark för allmänt ändamål till handel och kontor i en våning. På
tomten finns i dag en f.d. kyrka som används som vandrarhem och en
ICA butik.
I förslaget läggs ungefär halva kvarteret ut som naturmark.
Detaljplaneförslaget innebär att ICA butiken kan bygga ett skärmtak samt att
detaljplanen tillgodoser de verksamheter som finns inom planområdet.
Planområdets areal är ca 8 300 kvm.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut
2012-03-14 § 14
Beslut om utställning av detaljplanen. Planförslaget har därefter varit utställt
för granskning under perioden 2012-03-16 – 2012-04-13.
Antagandehandlingar (planbeskrivning och genomförandebeskrivning) har
upprättats 2012-02-20. Utställningsutlåtande har upprättats 2012-04-16.
2012-05-14 § 56
Godkännande av upprättat utställningsutlåtande samt överlämna
detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Rektorn 1 och 2, Arvidsjaur
6:1 (Villavägen) till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Rektorn 1 och 2, Arvidsjaur 6:1 (Villavägen).
_____

Exp beslut:
. Berörda

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 109
Ks § 184
Detaljplan för Arvidsjaur
6:1 (del av kvarteret
Hinden)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

144
246

Dnr 00149/2012

214

Förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:1 – del av kvarteret Hinden har
upprättats. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i
flerfamiljshus. Bostadsbebyggelsen planeras i två byggnader innehållande
cirka 30 lägenheter vardera.
I planförslaget har två parkeringsytor föreslagits för bostadsparkering.
Planförslaget medger även att t.ex. carport kan byggas inom
parkeringsområdet.
Ett område för sophus har föreslagits inom kvarteret Kråkan 2 och det finns
även möjlighet att uppföra sophus inom den föreslagna byggrätten för
bostäder.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut
2012-03-14 § 13
Beslut om utställning av detaljplanen. Planförslaget har därefter varit utställt
för granskning under perioden 2012-03-16 – 2012-04-13.
Antagandehandlingar(planbeskrivning och genomförandebeskrivning) har
upprättats 2012-02-20 och reviderats 2012-05-11. Utställningsutlåtande har
upprättats 2012-05-14.
2012-05-14 § 57
Godkännande upprättat utställningsutlåtande samt överlämna detaljplanen
och detaljplanehandlingarna för Arvidsjaur 6:1 (del av kvarteret Hinden) till
kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Arvidsjaur 6:1 (del av kvarteret Hinden).

Exp beslut:
. Berörda

_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 110
Ks § 185

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

145
247

Dnr 00166/2012

341

Begäran om upphävande
Arvidsjaurs kommun har 2002-06-24 § 115 fastställt vattenskyddsområden
av vattenskyddsområden – och skyddsföreskrifter för fastigheterna Lauker 1:17 och Auktsjaur 2:10.
Lauker och Auktsjaur
I och med högre ställda krav ska nya vattenskyddsområden fastställas. Detta
innebär att tidigare beslut för vattenskyddsområden ska upphävas.
Avfallschef Per Nilsson har inlämnat skrivelse i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hos länsstyrelsen begära att fastställda vattenskyddsområden för Lauker
1:17 och Auktsjaur 2:10 (Kf 2002-06-24 § 37) ersätter Länsstyrelsens
tidigare beslut för vattenskyddsområde för Lauker, dnr 11.184-1524-82
och vattenskyddsområde för Auktsjaur, dnr 11.184-1518-82.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp till:
. Länsstyrelsen
. Per Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 111
Ks § 186
Policy med riktlinjer för
landsbygdsutveckling i
strandnära områden inom
Arvidsjaurs kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

146
248

Dnr 00167/2012

003

Arvidsjaurs kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan. För att identifiera områden lämpliga för landsbygdsutveckling
har önskemål och synpunkter inhämtats från allmänhet och
verksamhetsutövare. Ett antal områden har föreslagits. Nu pågår arbete med
att bearbeta materialet och ta fram underlag för bedömningar utifrån
kriterierna för val av vilka områden som slutligt kommer att föreslås i
översiktsplanen. Det finns dock i dagsläget ett antal förfrågningar från både
enskilda som vill bygga fritidshus och näringsidkare som vill starta eller vill
utvidga sin verksamhet. Många ger uttryck för en frustration att processen
med utarbetande av översiktsplan har dragit ut på tiden och skulle önska ett
svar från kommunen så snart som möjligt. Om handläggningstiden blir för
lång finns risk att kommunen går miste om nya lämpliga etableringar och
arbetstillfällen.
Enligt förarbetena kan en kommun, i avsaknad av en redovisning i
översiktsplanen, ta fram något slags policydokument som anger riktlinjer för
vad som är områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detta för att
kunna göra en tillräckligt omsorgsfull bedömning av ärenden fram tills
översiktsplanen antagits. Bedömningen i det enskilda fallet måste då inte
göras utifrån förutsättningarna i hela kommunen. Med väl utformade
riktlinjer ska kriterierna kunna tillämpas utifrån förhållandena på den
aktuella platsen och ett närområde av rimlig omfattning. Länsstyrelsen ska
få lämna synpunkter på det underlag som ligger till grund för bedömningen
och dess synpunkter bör beaktas vid prövningar.

Exp beslut:
. Länsstyrelsen
. Miljö-, bygg och
hälsoskydsnämnden

Mot denna bakgrund samt kommunens minskande befolkning och
förhållandet att Arvidsjaurs kommun är rikt på vattenområden, har det
bedömts angeläget att ta fram en sådan policy. Den ska gälla fram till dess
att en ny översiktsplan antagits och även ge vägledning för det fortsatta
arbetet med utpekande LIS områden i översiktsplanen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ”Policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära
områden inom Arvidsjaurs kommun”
att policyn gäller fram till dess att ny översiktsplan antagits.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25 § 111

Reservation
Policy med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden inom
Arvidsjaurs kommun

Policyn är så inskränkande att den inte öppnar upp tillräckligt för nämnvärd positiv
påverkan enligt regeringens intentioner.

Jerry M Johansson
Centerpartiet Arvidsjaur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 112
Ks § 187

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

147
249

Dnr 00126/2012

102

Entledigande som ledamot Henning Åhman (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
i kommunfullmäktige
kommunfullmäktige
– Henning Åhman
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Henning Åhman begärt entledigande.
att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Länsstyrelsen
. Henning Åhman
. Löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 113
Entledigande som ledamot
och ordförande i
socialnämnden, ledamot i
kommunala
pensionärsrådet och
kommunala rådet för
funktionshindrade samt
ombud och observatör i
Länstrafiken Norrbotten
AB – Henning Åhman

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

148

Dnr 00126/2012

Henning Åhman (s) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot och
ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunala pensionärsrådet, ledamot
i kommunala rådet för funktionshindrade samt ombud och observatör i
Länstrafiken Norrbotten AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

bevilja Henning Åhman begärt entledigande
som ordförande i socialnämnden utse Ylva Stråhle Andersson (s)
som vice ordförande i socialnämnden utse Hanna Lundgren (s)
ordinarie ledamot i socialnämnden utse Ruchadaporn Lindmark (s)
ersättare i socialnämnden efter Ruchadaporn Lindmark utse Jan Åge
Mikalsen (s)
att beslut om ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och
kommunala rådet för funktionshindrade överlämnas till socialnämnden
att val av ombud och observatör i Länstrafiken Norrbotten AB väljs senare
med anledning av ny Kollektivtrafikmyndighet
_____

Exp beslut:
. Henning Åhman
. Ylva Stråhle Andersson
. Hanna Lundgren
. Ruchadaporn Lindmark
. Jan Åge Mikalsen
. Socialnämnden
. Kollektivtrafikmyndigheten
. Löner

Justerandes sign

102

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 114
Val av ledamot och
ordförande i
Arvidsjaurhem AB

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

149

Dnr 00087/2012

102

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 71 att bevilja Henning Åman
begärt entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i
Arvidsjaurhem AB från och med avslutad ordinarie bolagsstämma.
Yrkanden
Lotta Åman (s)
Marcus Lundberg (s) väljs ny ledamot och ordförande i Arvidsjaurhem AB.
Martin Nilsson (c)
Bjarne Hald (c) väljs till ordförande i Arvidsjaurhem AB.
Fullmäktige ajourneras mellan klockan 16.20-16.30
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige beslutat utse Marcus Lundberg (s) som ny ledamot och
ordförande i Arvidsjaurhem AB.
Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 19 röster avgivits för Marcus Lundberg och
10 röster för Bjarne Hald. Två ledamöter är frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ordinarie ledamot i och ordförande i Arvidsjaurhem AB utse
Marcus Lundberg

Exp beslut:
. Marcus Lundberg
. Arvidsjaurhem AB
. Ann-Louise Samuelsson

Justerandes sign

_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 115
Ks § 189

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

150
251

Dnr 00096/2012

102

Entledigande som ersättare Malin Karlsson (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i kommunfullmäktige –
kommunfullmäktige.
Malin Karlsson
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Malin Karlsson begärt entledigande
att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Länsstyrelsen
. Malin Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 116
Ks § 190

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

151
252

Dnr 00096/2012

102

Entledigande som ersättare Malin Karlsson (v) begär entledigande från sina uppdrag som ersättare i
i socialnämnden och barn- socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
och utbildningsnämnden
– Malin Karlsson
Vänsterpartiet föreslår Maj-Lis Vidman (v) som ersättare i socialnämnden
och Bill Grundström (v) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Malin Karlsson begärt entledigande
att som ersättare i socialnämnden utse Maj-Lis Vidman
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Bill Grundström
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Malin Karlsson
. Maj-Lis Vidman
. Bill Grundström
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-06-25

Kf § 117

Dnr 00164/2012

Sida

152

102

Entledigande som ersättare Anna Quist (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i barn- och
barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
- Anna Quist
Socialdemokraterna har nominerat Ulf Isaksson (s) som ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Anna Quist begärt entledigande
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Ulf Isaksson.
_____

Exp till:
. Anna Quist
. Ulf Isaksson
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 118

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

153

Dnr 00081/2012

102

Entledigande som ledamot Peter Manner (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag i kommuni mål- och utvärderingsfullmäktige.
beredningen
- Peter Manner
I politisk organisation för mandatperioden 2011-2014, antagen av
fullmäktige, står att representanter i kommunfullmäktiges mål- och
utvärderingsberedning ska bestå av presidiet samt en ledamot ur varje parti i
fullmäktige som inte ingår i presidiet.
Vänsterpartiet har nominerat Britt-Inger Hedman som partiets representant i
mål- och utvärderingsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att som representant för vänsterpartiet i kommunfullmäktiges mål- och
utvärderingsberedning utse Britt-Inger Hedman.
_____

Exp beslut:
. Britt-Inger Hedman
. Johnny Högberg
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 119
Ersättare som god man
enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014 efter
Bo Åhman

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

154

Dnr 00083/2012

102

Kommunfullmäktige har att förrätta val till ersättare som god man enligt
fastighetsbildningslagen 2011-2014 efter Bo Åhman (v).
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta valärendet till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
29 oktober 2012.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 120
Förlusttäckningsgaranti för
trafikskoleverksamhet –
Arvidsjaur Test & Training
AB

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

155

Dnr 00186/2012

994

Trafikskolans resultat i Sandbackaskolans regi har under en längre tid varit
negativa. Arvidsjaur Test & Training AB, ATT, har tillsammans med
körskolechefen arbetet med att utveckla nya affärsmodeller och
verksamhetsområden som på sikt kan ge positiva resultat. Ekonomin i ATT
tillåter inte ett övertagande av förlustbringande verksamhet. Att begär i en
skrivelse till Arvidsjaur kommunföretag AB, förlusttäckningsgaranti för
trafikskoleverksamheten för perioden 2012-2014.
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2012-06-01 § 35 föreslagit att
trafikskoleverksamheten överförs till Arvidsjaur Test & Training med ett
treårigt uppdrag att bringa trafikskolans ekonomi i balans samt att en
förlusttäckningsgaranti på maximalt 700 000 kronor lämnas för åren 20122014 enligt upprättad budget.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 191 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att ATT lämnar en
ekonomisk rapport varje tertial.
Jerry M Johansson (c)
Inte bevilja förlusttäckning.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag
Britt-Inger Hedmans tilläggsyrkande
Jerry Johanssons yrkande
Proposition
Ordföranden ställer proposition för kommunstyrelsens förslag varefter hon
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Sedan ställer hon
proposition på Britt-Inger Hedmans och Jerry M Johanssons yrkanden var
för sig. Kommunfullmäktige bifaller Britt-Inger Hedmans tilläggsyrkande.
Jerry M Johanssons yrkande avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

156

Kf § 120, forts.

Kommunfullmäktige beslutar
att överföra trafikskoleverksamheten med personal/tillgångar från
Sandbackaskolan till det kommunala företaget Arvidsjaur Test &
Training AB
att ge ett treårigt uppdrag till Arvidsjaur Test & Training AB att bringa
trafikskolans ekonomi i balans
att kommunen under dessa tre år ger en förlusttäckningsgaranti till bolaget
för trafikskolverksamheten gällande 2012-2014 på maximalt 700 000
kronor enligt upprättad budget
att Arvidsjaur Test & Training ska lämna ekonomisk rapport över
verksamheten till kommunfullmäktige varje tertial.
_____

Jäv
Jerry Johansson (s) deltar varken i överläggning eller beslut.

Exp till:
. Arvidsjaur Test & Training
. Arvidsjaur Kommunföretag AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 121
Ks § 192
Delårsrapport April 2012
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25
2012-06-11

157
254

Dnr 00224/2009

106

Gemensam nämnd för drift av personalsystem har upprättat delårsrapport till
och med april 2012.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2012-04-30 för gemensam nämnd för drift av
personalsystem.
____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp till:
. Skellefteå kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 122
Delårsbokslut 2012-04-30
– hela kommunen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

158

Dnr 00187/2012

042

Nämndernas delårsrapporter 2012-04-30 redovisas.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 193 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att andra att-satsen tas
bort.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag
Britt-Inger Hedmans ändringsyrkande
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag, varefter
hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Sen ställs proposition på Britt-Inger Hedmans ändringsyrkande, vilket kommunfullmäktige
avslår.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten.
att anmoda socialnämnden att upprätta åtgärdsplan för att uppnå budget i
balans.
_____

Exp till:
. Ekonomi
. Revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 123
Förskolepeng för
pedagogisk omsorg

Sammanträdesdatum

Sida

2012-06-25

159

Dnr 00188/2012

042

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 146 att anta riktlinjer för
pedagogisk omsorg och överlämnade beslut om beviljande av pedagogisk
omsorg till barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till grundbelopp/barn för pedagogisk omsorg (beräknat utifrån
förskolepengen) 2012 har upprättats.
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-05-23 § 20 upprättat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen har 2012-06-11 § 194 beslutat överlämna ärendet till
fullmäktige för fastställande.
Kommunfullmäktige beslutar
./. att fastställa förskolepeng för pedagogisk omsorg till 6 232 kr per månad.
_____

Exp till:
. Annette Rylén
. Maria Lavander
. Ulrika Hallnor
. Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-25 § 123

Förskola 1-5 år
OH - Personal (601)
1 865 000 kr
OH - Material (601)
185 000 kr
OH - Ledarutveckling (603)
117 000 kr
OHO - Olycksfallsförsäkring
OH - Bibliotek (625)
235 000 kr
OH - Barnkultur (628)
100 000 kr
OH - Central fortbildning (643)
56 900 kr
OH - A-Hälsan
1895/anställd,
265 x 1 895 = 502 200
Förskola i institution (721)
21 335 500 kr

Pedagogisk omsorg 1-5 år

Kommentar

1 463 kr
145 kr
92 kr
- kr
184 kr
78 kr
45 kr

394 kr
Personal inom
73 318 kr pedagogisk omsorg

Se nedan.
58 484 kr

Kommentar
Beräknad genomsnittlig månadslön för utbildad personal 23.200 exkl PO - 25 % = 17 400 kr/månad för icke
pedagogiskt utbildad personal. PO-påslaget 39,9 % ger årslön 292 422 kr.
Beräknat att en person ansvarar för i snitt 5 barn.

Förskola 1-5 år
Barn med särskilda behov (725)
2 289 600 kr
Måltider (frukost, lunch,
mellanmål) inkl. löner, matr,
transport m.m. 3 033 800 kr

Lokaler förskolan 1 905 m2.
669 kr/m2 inkl. lokalvård
Kostnad 1 274 445 kr
Tillägg för moms: schablon på 6
% på hela beloppet (98 392 kr)

Summa
Bidrag per månad

Pedagogisk omsorg 1-5 år

Kommentar

7 868 kr
Omkostnadsersättning
54 kr/barn/dag
(> 5 tim/dag)
27 kr/barn/dag
10 425 kr (< 5 tim/dag)

4 380 kr
Tillägg för moms:
schablon på 6 % på hela
5 903 kr beloppet (69 892 kr)
Tillägg för
administration:
schablon på 1 % på hela
beloppet (69 892 kr)
104 295 kr Summa
8 691 kr Bidrag per månad

Se nedan.

11 408 kr

4 194 kr

699 kr
74 785 kr
6 232 kr

Kommentar
Omkostnadsersättningen avser att täcka kostnader för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre
förbrukningsartiklar exempelvis disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål.
Kostnadsersättningen utgår med visst belopp per barn och dag om dagbarnet vistas hel dag i familjedaghemmet (mer
än fem timmar per dag). Avser vistelsen fem timmar eller kortare tid per dag kan omkostnadsersättningen utgå med
halva beloppet som utgår för hel dag. Avser vistelsen övernattning utgår halvt dagsbelopp om kost tillhandahålls.
Beräkning gjord på hel omkostnadsersättning (46 kr/barn) under 248 dagar/år (helår).

Sammanträdeslista

Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2012-06-25

Plats
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39
40
41

_____

Ledamot

Åsa Ögren
(v)
Britt-Inger Hedman (v)
Marcus Lundberg
(s)
Lena Karlsson
(s)
Ann-Karin Sörmo
(c)
Kristina Bäckström
(c)
Annica Öberg
(m)
Ulf Starefeldt
(m)
Håkan Sandgren
(v)
Ingrid Tagesdotter
(v)
Karl-Gustaf Lindström (s)
Rune Grankvist
(s)
Martin Nilsson
(c)
Bo Lundmark
(c)
Leif Andersson
(c)
Lars Lindström
(fp)
Catrin Vikström
(s)
Stina Johansson
(s)
Hanna Lundgren
(s)
Henning Åhman
(s)
(-)
Anne Sandman
(sd)
Kristina Lundberg
(c)
Mats Klockljung
(c)
Tom Lundberg
(s)
Lotta Åman
(s)
Johan Lundgren
(s)
Peter Rydfjäll
(s)
(-)
Jerry Johansson
(s)
Eivor Sandström
(s)
Ulf Isaksson
(s)
Sven-Olov Granlund (c)
SUMMA

Närvaro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

Tjänstgörande ersättare

(s)
(v)
(c)
(m)
(fp)
(sd)

Omröstning
Internbudget BUN

Ylva Stråhle Andersson

Lennart Wigenstam
Jan Björklund
Frånvarande
Leif Enberg

Frånvarande
Jan Åge Mikalsen

Patrik Åman

8

Omsorgsboende

§

94

§

96

Ja

Nej Avst

Ja

Nej Avst

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
25

19

-

X
X

X
X
X
X

X
10

-

X

X
X
X

Jerry M Johansson

Kristina Taimi

15
4
8
2
1
1
31

-

4

-

