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Kf § 124
Kommunförbundet
Norrbotten
- Information

Roger Kempainen och Marja-Leena Komulainen, Kommunförbundet
Norrbotten presenterade förbundets verksamhet vid dagens sammanträde.
De åker runt i länet, på styrelsens uppdrag, för att synliggöra det arbete som
görs via kommunförbundet.
Kommunförbundet Norrbotten är en intresseförening för länets samtliga
fjorton kommuner. Uppdraget är att tillvarata medlemmarnas intressen,
främja deras samverkan och ge dem service. I uppdraget ingår att svara mot
de kommunala kärnverksamheterna samt jobba mot EU med utvecklingsarbeten.
Övergripande mål för åren 2011-2014
1. Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet
2. Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med
medlemmarna, riksdagspolitiker med flera nyckelgrupper
3. Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad
kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna
4. Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna och näringslivet, en strategi
och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen
5. Utveckla samarbete och samordning mellan kommunerna i syfte att
effektivisera och anpassa verksamhet och ekonomi
6. Utveckla verksamheten vid förbundet så att möjligheter med ny teknik
m.m. ger bästa möjliga utfall för både kvalitet och ekonomi
Prioriterade områden 2012
 Hållbar tillväxt och utveckling
 Socialtjänst
 Barn och utbildning
 Folkhälsa
 Kultur
 FoU Norrbotten
 Regionfrågan
 Skatteutjämningen
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Aktuella större uppgifter/projekt
 Överföring av Hemsjukvården
 Kollektivtrafikmyndigheten
 IT-samverkan/eHälsa
 Digitala Agendan/eSamhället
 RUS (EU 2020)
 FoU Norrbotten "NY"
 Låt vildlaxen vandra hem
Implementering av Nationell strategi för eHälsa i Norrbottens län
Strategin
Strategin för eSamhället som SKL har tagit fram omfattar hela den kommunala
bredden av verksamheter och pekar ut tre övergripande mål:
 Enklare vardag för privatpersoner och företag, t ex genom enkla,
användarvänliga, någorlunda likartade och samordnade e-tjänster
 Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet
t.ex. genom att göra offentlig information tillgänglig elektroniskt - kunna
jämföra service och tjänster, statistikunderlag, öka medborgardialogen
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten t.ex. genom tillgång till
aktuella uppgifter och ny kunskap samt samordning
 Minska risken för felbehandling
 Minska felutbetalningar och öka servicen i trygghetssystem
 Samnyttjande av personal
 Minska miljöbelastningen
4 insatsområden
* Ledning och styrning
 Prioritering av e-förvaltning i strategisk verksamhetsutveckling på alla
nivåer
 Samverkan och samordning på länsnivå
* Lagar och regler
* Informationsstruktur och begrepp
 Begrepp och termer - kan utbytas mellan huvudmän och jämföras
 Infrastruktur och informationssäkerhet
* Omvärlden
 Processer & service - Verksamhetsutveckling
 Mjuk infrastruktur - Interoperabilitet
 Hård infrastruktur - Tillänglighet
Justerandes sign
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Implementering av Nationell strategi för eSamhället i Norrbottens län
En arbetsgrupp har utsetts bestående av tre kommunstyrelseordföranden, tre
kommunchefer, en IT-chef samt två tjänstemän från kommunförbundet
Norrbotten. Gruppen har i uppdrag att göra en omvärldsanalys för att öka
kunskaper om hur andra län/regioner arbetat med dessa frågor samt att
lämna ett förslag till fortsatt arbete i norrbottens län.
Arbetsgruppen har nyligen besökt Stockholms stad och Värmland/Karlstad
för att ta reda på hur de samverkar kring utveckling av eSamhället i sina
regioner. I båda länen betonade man vikten av att någon tar på sig ansvaret
för ledning och styrning av arbetet, att man fastställer en strategi samt tar
fram tydliga mål för det gemensamma arbetet. Det är viktigt att länets
kommuner tillsammans tar tag i denna utveckling.
Gruppen har uppdraget att till kommunförbundets styrelsemöte i december
komma med ett konkret förslag avseende en gemensam strategi, prioriterade
utvecklingsuppdrag, ledning/samordning och ekonomi för det gemensamma
arbetet från 2013-01-01.
Övrigt
Till sist uppmanar Roger Kempainen ledamöterna att skicka med frågor och
synpunkter till kommunförbundet, via kommunens representant som är
kommunalrådet.
_____
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Tyst minut

Sammanträdet inleds tyst minut med anledning av ledamoten och förre
kommunfullmäktigeordföranden Rune Granqvists (s) bortgång.
Ylva Stråhle Andersson läser en dikt efter ceremonin.
_____
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Kf § 126
Information från ICLDprojekt i Tanzania

Arvidsjaur är sedan några år tillbaka - via ICLD - deltagare i projekt
"Partnership Municipality of Arvidsjaur and Mwanga District"
Ulf Isaksson och Stina Johansson informerar kommunfullmäktige om hur
projektet fortlöper och den resa de gjorde till Mwanga i september.
Syftet med kommunala partnerskap
Syfte och tanke med kommunala partnerskap är att man ska ge och ta
kompetens i regionerna. Man sökte lämpliga matcher och valde Mwanga
district i Tanzania. Där bor ca 150 000 invånare. Förutsättningarna i
Tanzania är att landet är ett u-land. Landet blev självständigt 1961.
Befolkningen har från självständighetsåret ökat från ca 7 miljoner invånare
till dagens 45 miljoner invånare.
Varför driver Arvidsjaurs kommun projekt i Tanzania?
Arvidsjaur har alltid haft ett genuint intresse att arbeta internationellt. I
kommunen finns bland annat biltestindustri och kommunala verksamheter
som arbetar internationellt i olika projekt, däribland skolan och Idéum.
Till kommunen har kommit nya kommunmedborgare med ursprung i Afrika.
Med det ville kommunen bli bättre på att ta emot de nya Arvidsjaursborna,
eftersom det här fanns ett kunskapsglapp. Kommunens vision är att också att
vara Bäst i Test. Parterskap genom SIDA via ICLD blev lösningen.
ICLD finansierar hela projektkostnaden.
Projektets grundstenar
Management & Cooperation - Local growth
Bioenergy - Local growth 2009-2012
Learning centre - Local growth - Behov av lärare och sjuksköterskor
Besöket i september
Invigning i Kivulini - 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. Gräsbriketterna
ska – i första hand – användas som energi i skolor och skolkök.
Förhoppningen är att även kunna använda briketterna i andra industrier.
Just nu producerar Kivulini 500 kg pellets i veckan, vilket kan låta lite men
är ett otroligt stort framsteg för de människor som bor där. Mycket pengar
läggs ner på ved och skövlar samtidigt skogen. Det finns ingen elektricitet,
allt lagas över öppen eld.
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Gräspellets kräver syre så det kräver skorstenar vilket förbättrar miljön i
skolorna eftersom det lagades förr direkt på golvet.
Bo Lundmark, fullmäktigeledamot och tillika representant för
Glommersträsk Miljöenergi berättar:
- ”Livet i Arvidsjaur och livet i Mwanga är två skilda världar. Man
måste nästan vara på plats för att förstå. När vi först kom ner visste
jag ingenting, men upptäckte gräs som var outnyttjat. För mig var
det intressant eftersom jag arbetar med bland annat
pelletstillverkning.
Tillsammans med Polen har vi tagit fram teknik som småskaligt
kan tillverka pellets av gräs, eftersom det inte finns någon ström.
Vi har lärt oss och fått lära människorna i Mwanga mycket. Det är
handlar inte bara om att leverera en maskin. Personerna som ska
jobba med den måste också lära sig att sköta maskinen ordentligt.
Den småskaliga tekniken är viktig. Jag ser stora förhoppningar att
byar i Afrika kan bli självförsörjande på den här tekniken. Den är
väldigt energisnål.
I förlängningen är det en överlevnadsfråga. Fortsätter människorna
att använda ved som bränsle tar skogen slut och det blir öken. Jag
ser det som en del i att rädda sin skog och sig själva.
När vi först kom dit skars gräset med kornskära. Jag hade med mig
en lie, och produktionen höjdes bara genom att använda den 10-15
gånger.”
Invigningen i Kivulini sändes ut över hela Tanzania. Alla som har TV
tittade, och det fick ett enormt genomslag.
Lärcentra startades 2011 i Mwanga och utbildar lärare, sjuksköterskor och
nu även optiker. För att möta behoven hade man ställt i ordning ett datarum
och bibliotek, som stolt förevisades vid septemberbesöket.
Exp till:
. Lars-Erik Hällerstrand

Fyra skolor har fått en summa pengar var för att plantera träd, som
företagare i Arvidsjaur har varit med och sponsrat. Att plantera träd är inte
så enkelt, de måste skyddas bl.a. för djur.
På jakt efter framtida projekt?
ICDL vill att Arvidsjaur ska titta på nya framtida projekt. Nu är det fullt
möjligt att ansöka om förlängning, vilket det inte var tidigare. 15 november
är sista ansökningsdag. Det kan vara så att det lyckade bioenergiprojektet
kan vara en nod för den här typen av energifrågor.
__________
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Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajournerar sig för allmänhetens frågestund.
Vid allmänhetens frågestund ställdes följande frågor;
Fråga 1. Torsdagsbussarna
Angående torsdagsbussarna ser jag att KS har beslutat att:
/ att avslå medborgarföreslaget med följande motivering:
Sedan 2007 har antalet barn i byarna minskat och redan då var resandet
så lågt att bussarna drogs in. De subventionerade baden och slalomåken
är inte anledning nog att belasta skattebetalarnas pengar ytterligare./

Ärendet finns inte på kommunfullmäktiges föredragningslista trots att det
finns i kommunstyrelsens protokoll. Fakta är att fritidschefens utredning gör
gällande att barnantalet sjunkit i ytterområdena, men så har det även i
centralorten. Det finns totalt 347 barn mellan 13 tom 17 år. Av dessa så är
57 % bosatta i centralorten och 43 % i omlandet. Urbanisering och
orättsvisan i kommunen eskalerar. Jag anser att frågan bör omarbetas med
rätt underlag och en inställning att försöka behålla våra ungdomar inom
kommungränserna, vilket måste vara det viktigaste.
Svar från Jerry Johansson:
Kommunen har tidigare arrangerat reser med buss från byarna torsdagar.
Utvecklingen av antalet resenärer minskade med tiden, till dess att det inte
längre var ekonomiskt försvarbart.
När det gäller beslutsordningen för ärendet, så beslutade kommunfullmäktige vid mottagandet av medborgarförslaget att det skulle beredas och
beslutas av kommunstyrelsen.
Fråga 2. Driftbudgetramarna
I driftbudgetramarna anges siffror som man verkligen borde som
skattebetalare fundera över. Vi kommer att minska med 35 personer årligen
MEN lönekostnaden ska öka med ca 10 Mkr. år. Eller 42 Mkr från 1012 tom
2015.
Jag hade som allmänhetens fråga i våras vad man skulle göra åt att man hade
den klart högsta kommunala bemanningen på 12% av kommunens
befolkning då samtliga övriga kommuner i de fyra nordligaste länen ligger
mellan 7-9 %. Svaret då var att det var en ständig pågående process.
Min fråga: När skall denna kostnad tas på allvar och verksamheterna
bemannas efter måste-arbetsuppgifter och efter krav på erforderlig
kompetens. Man ska komma ihåg en klok socialdemokrat (Gustav Möller)
som myntade "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket".
Justerandes sign
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Svar från Jerry Johansson:
Jag vill påstå att vi bemannar efter behov och kompetens efter de krav som
finns på kommunal verksamhet. Löner är den stora kostnadsposten. Och så
ska det vara. Vilka tar hand om våra gamla? Jo, det är människor. Likadant i
skolan. Vilka ger byggnadslov? Jo, det är människor. Jag tror att vi står inför
en framtid med höga löneökningar för att klara kompetensförsörjningen. Så
ser det ut i kommun efter kommun. Den som kan erbjuda en bra lön blir
också den som kan rekrytera. Vid sidan om de effektiviseringar vi kan göra
står vi också inför en prispress.
Fråga 3. Skatteintäkterna
Skatteintäkterna är enligt budget tänkta att öka under perioden med ca 10
Mkr. Vikande skatteunderlag, lägre skatteutjämning, lägre tillkommande
skatteutjämning. Jag får inte ihop denna ekvation, så därför: Hur ser den
dolda agendan ut, för en sådan måste finnas?
Svar från Jerry Johansson:
Det finns ingen dold agenda. Löneökningar blir högre skatteintäkter och
gäller även kommunalt anställd personal. Vi har ett skatteutjämningssystem
som ska bidra till ett kollektivt ansvar för Sverige. En rättvisare fördelning
vore önskvärd. Där borde de lokala politiker trycka på sina partier i
regeringen.
Fråga 4. Infrastruktur, vägar etc.
Jag har fått svar på tidigare medborgarförslag av infrastrukturell karaktär
som förbättring av vägar för utveckling av olika näringar etc. Då har svaret
varit att ”det är utanför kommunens kompetensområde”. Vad borde vara av
högsta intresse för en kommunal verksamhet om inte att se till att framför
allt våra näringsidkare har kommunikationer, att ankomsten till kommunen
är intressant, att medborgarnas skattemedel går till kloka investeringar, att
utveckling av näringar och näringsliv ständigt sker etc.
Min fråga: Borde inte denna karaktär av spörsmål vara inom
kommunledningens intresseområde då ni nu avfärdar med att det inte är
inom ert kompetensområde?
Svar från Jerry Johansson:
Vissa vägar är kommunala och andra tillhör Trafikverket. När vi träffas
framför vi önskemål. Men det är inte alltid att Trafikverket klarar alla
åtaganden kommunen önskar.
Justerandes sign
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Fråga 5. Marknadsplan för kommunens utveckling
Ni ska årligen öka era löner med ca 10 Mkr, t.o.m. 2015, 42 Mkr. Ni
avsätter utan att tveka 10,6 Mkr till era pensioner. Ni ger er ut för att vara
företagare vilket kostar oss skattebetalare flera miljoner. Ni drar ner på
anhörigstöd till senildementa, ni tar bort kvällsfikat för äldreboende, ni
sänker skolans äskanden och därigenom krav på behöriga lärare. Ni har
tänkt höja skatterna med minst 10 Mkr. Ni räknar med ett underskott 8-10
Mkr årligen framgent. Hur ser er marknadsplan för utveckling av
kommunen ut och när kommer förändringen?
Svar från Jerry Johansson:
Tittar vi på det här så har vi ett mål om ekonomisk hushållning. Vi har i
likhet med andra liknande kommuner ett svårt ekonomiskt läge, men sticker
i alla fall ut när man ser på SKL's jämförelser. Vi har en stor del äldre i vår
kommun som vi försöker på bästa sätt ta ansvar för. Vi prioriterar
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter i den
budget som ligger på bordet idag.
_____
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Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

173

Kf § 128
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Redovisning kundundersökning och nämndens övergripande mål inom
bygglovverksamheten 2011
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-13 § 70



Delårsbokslut 2012-04-30 för Socialnämnden
Socialnämnden 2012-05-28 § 31



Information om regionbildning – Region Norrbotten
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 145



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg om
de mest sjuka äldre
Socialnämnden 2012-05-28 § 45



Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är
verkställda inom tre månader
Socialnämnden 2012-05-28 § 36



En långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2012-2016
Sveriges Kommuner och Landstings, styrelsens beslut nr 6



Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk
hälsa
Sveriges Kommuner och Landstings



Överklagan detaljplan Arvidsjaur 6:9, Polishuset
Länsstyrelsen i Norrbottens län



Gröna Nyckeltal 2011
Miljö och byggenheten



Cirkulär 12:46 - Budgetförutsättningar för åren 2012–2016
Sveriges Kommuner och Landsting



Beslut avseende överklagan detaljplan för Arvidsjaur 6:9 (Polishuset),
Arvidsjaurs kommun
Umeå Tingsrätt



"Torsdagsbussen" för boende utanför tätorten (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-15 § 207



Dom avseende överklagan Vindkraftsplan
Förvaltningsrätten i Luleå

__________

Delgivning har skett per e-post om inte annat anges.
Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 129
Svar på interpellation

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

174

Dnr 50/2012

101

Leif Enberg (v) ställde vid kommunfullmäktiges junisammanträde följande
interpellation till Jerry Johansson;
”Är masten bakom Ringelskolan igång som sändare?”
Jerry Johansson har lämnat in skriftligt svar som lyder;
”Vid kontakt med IT-avdelningen har jag fått följande svar; IT-avdelningen
har inte kunnat hitta några aktiva operatörer av den aktuella masten”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
_____

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Kf § 130

Sida

175

Dnr 00261/2012

Motion – Iordningställande Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnar vid dagens sammanträde in en
av Marklundsparken till en motion med följande innehåll:
upplevelsepark för unga
Vänsterpartiet föreslår att Marklundsparken görs om till en
upplevelsepark för barn och unga där barns upplevelsebehov står i
fokus.
Vi vill:
ATT parken ska göras tillgänglig för alla, även rörelsehindrande barn
och unga
ATT kommunen söker efter externa finansiärer för att utveckla
Marklundsparken till en levande park för aktiviteter enligt förslaget
ATT den ska fungera på vintern
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Kf § 131
Motion - Dialogträff
mellan nämnders politiker
och barn och ungdomar

Sida

176

Dnr 00262/2012

009

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnar vid dagens sammanträde in en
motion med följande innehåll:
För att förbättra dialogen mellan politiker och barn/unga föreslår
Vänsterpartiet att alla nämnder varje termin anordnar en dialogträff med
barn och ungdomar. På så sätt kan vi fånga upp de ungas idéer och
tankar om vad kommunen behöver göra för att nå en utveckling som de
önskar.
Vi vill:
ATT nämnderna varje termin anordnar en dialogträff mellan nämndens
politiker och barn och ungdomar.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Kf § 132
Ungdomssatsningar efter
ungdomars önskemål
(Medborgarförslag)

Sida

177

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Ungdom: Satsa pengar på det ungdomar verkligen vill göra
Under en epok har mycket pengar spenderats på kulturevenemang,
som visserligen är bra för de som är intresserade, men för de
ointresserade är det inte roligt.
När skolelever dessutom tvingas gå på dessa aktiviteter så tar fler och
fler avstånd ifrån dem.
På grundskolan och gymnasieskolan är det säkert inte mer än 1/5 som
uppskattar detta.
För att ändra på det bör man inte tvinga elever att närvara och erbjuda
andra evenemang, som inte har med kultur att göra. Andra sätt är att
man lägger ner dessa ''kulturgrupper" och inför en direkt demokrati där
samhället och skolelever får välja mellan ett visst antal evenemang de
vill ska ta plats i kommunen.
Exempelvis; "Vi ska utföra 3 evenemang, vilka vill ni delta i?"
Då får man välja de som verkar intressant och man får då en mer
rättvis selektion utav evenemang.”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Kf § 133
Kontroll av att varor som
säljs vid marknader och
torg är lagliga
(Medborgarförslag)

Sida

178

Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag tycker att det är bedrövligt rent ut sagt att kommunen beviljar
tillstånd för säljare som exempelvis står på torget och säljer saker
och de varor de säljer är förbjudna. Just i detta fall såldes
sälskinnsprodukter på torget, det ligger en anmälan hos
miljöåklagaren på grund av att säljaren saknar Cite-intyg från Jordbruksverket.
Säl är fridlyst i Sverige och är bara laglig att jaga då skyddsjakt är
beviljad. Därför ska säljare kunna visa upp ett Cite-intyg så att
produkterna går att spåra.
Jag skulle önska att det var en bättre kontroll och andra rutiner så att
inte sådant kan hända igen Även då tillstånd ges för marknader och
olika aktiviteter så bör anordnaren kunna garantera att de varor som
säljs är lagliga. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförlaget.
att meddela förslagsställaren att det är Jordbruksverket som utövar tillsyn
och efterlevnad av handel med sälprodukter, inte kommunen.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 134
Ks § 221
Arvodesreglemente
mandatperioden
2011-2014
- Arvode m m för
borgerliga
begravningsförrättare

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

179
293

Dnr 00356/2009

024

Kommunstyrelsen beslutade 1984-05-07 § 122 att arvode till borgerliga
begravningsförrättare utgår med heldagsarvode, traktamente och
resekostnader utgår enligt kommunens arvodesreglemente för
förtroendevalda.
Med anledning av beslutets ålder samt att kommunens arvodesreglemente
har reviderats många gånger sedan dess tas ärendet upp för ny prövning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode i
enlighet med kommunens arvodesreglemente.
att borgerliga begravningsförrättare har rätt till förlorad arbetsförtjänst och
resekostnader.
att taxa per förrättning sätts till 4 000 kronor. Kostnaden debiteras
beställaren.
att beloppet ska årligen indexuppräknas med år 2012 som basår
att villkoren tillförs arvodesreglementet.
att kommunstyrelsens beslut 1984-05-07 § 122 och 2012-06-25 § 89
upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Exp beslut:
. Borgerliga begravningsförrättare
. Barbro Persson
. Löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 134.

Arvodesreglemente
Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda

Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-29 § 134

Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun
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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



borgerliga begravningsförrättare

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 **)
Borgerliga begravningsförrättare ***)
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.
***) Taxa per förrättning är 4000 kr. Kostnaden debiteras beställaren. Beloppen ska indexregleras med basår 2012.
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5

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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8

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

Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun
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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
Borgerliga begravningsförrättare
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.

8(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 135
Motion – Försäljning av
Camp Gielas, Prästbergsanläggningen samt
Vittjåkksanläggningen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

180

Dnr 00374/2011

009

En motion lämnades vid fullmäktiges sammanträde 2011-11-28 § 189 av
folkpartiet genom Birger Lundberg med förslag om försäljning av Camp
Gielas, Prästbergsanläggningen samt Vittjåkksanläggningen.
Motionären skriver att samtliga anläggningar har stor utvecklingspotential
och att det kan finnas intresse från tänkbara köpare som ser nya möjligheter,
till gagn för besöksnäringen och kommunen i stort.
Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 189 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Ett arbete har startat med ekonomisk översyn av icke lagstadgade
verksamheter. Den första utredningen i översynen är Camp Gielas.
Eftersom översynens resultat är avgörande för ställningstagande kring
framtida driftsformer, har motionen överförts till den redan påbörjade
översynen.
I samband med remissomgång gällande översynen av kommunens icke
lagstadgade verksamheter har svar inlämnats av Folkpartiet i Arvidsjaur,
Moderaterna i Arvidsjaur, Vänsterpartiet Arvidsjaur, Socialdemokraterna
och Centerpartiet.
Ekonomiutskottet har 2012-09-25 upprättat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde, § 222, beslutat att Camp
Gielas blir en egen resultatenhet. I resultatenheten ska även
skidanläggningen Prästberget ingå.
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 223 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Jerry Johansson (s)
●
●
●
●

●

Justerandes sign

i dagsläget inte sälja Camp Gielas och Prästbergsanläggningen
fastighetsavdelningen får i uppdrag att sälja Vittjåkksanläggningen
kommunchefen får i uppdrag att säga upp arrendekontraktet samt ta
kontakt med berörda markägare
fastighetsavdelningen tillsammans med tillväxtenheten säkerställer att
anläggningen säljs till den som kan generera maximal utveckling för
kommunen och orten
kommunen ska åberopa fri prövningsrätt vid försäljningen
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

181

forts. Kf § 135

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jerry
Johanssons tilläggsyrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige
beslutat bifalla desamma.
Kommunfullmäktige beslutar
att i dagsläget inte sälja Camp Gielas och Prästbergsanläggningen.
att fastighetsavdelningen får i uppdrag att sälja Vittjåkksanläggningen.
att kommunchefen får i uppdrag att säga upp arrendekontraktet samt ta
kontakt med berörda markägare.
att fastighetsavdelningen tillsammans med tillväxtenheten säkerställer att
anläggningen säljs till den som kan generera maximal utveckling för
kommunen och orten.
att kommunen ska åberopa fri prövningsrätt vid försäljningen.
att motionen därmed är besvarad.
_____

Exp till:
. Birger Lundberg
. Sara Persson
. Johnny Högberg
. Ann-Kristine Vinka

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 136
Kvarteret Skogens
framtida användning

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

182

Dnr 00388/2010

289

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 § 236 att via kommunens hemsida,
öppna möten och arbetet med översiktsplanen föra medborgardialog om hur
kvarteret Skogen ska användas i framtiden.
Kommunens utredare Ann Engberg fick uppdraget att genomföra
medborgardialogen. Den har bland annat bestått av en utställning, hemsida,
öppet möte och enkäter. 449 enkätsvar har inlämnats, sammanställts och
redovisats för kommunstyrelsen. Resultatet av medborgarundersökningen
visade bl. a;






Majoriteten, 63,9%, vill att kommunen ska rusta upp kvarteret Skogen.
Vem ska äga kvarteret Skogen? – Alternativet med fortsatt kommunal
ägande men med en öppnare inställning även till ickekommunala
verksamheter har flest anhängare – 44,5 %
Vilken typ av verksamhet vill man se i kvarteret Skogen? – Flest röster
har alternativet att det bör vara kommunala verksamheter, 40,1 %
Vilken är den viktigaste frågan om kvarteret Skogens framtid? – Att det
åter blir liv och rörelse i kvarteret Skogen (35,2 %) och att den yttre
miljön bevaras (35%).

Efter medborgardialogens genomförande, har kostnad och finansiering för
upprustning av kvarteret Skogen diskuterats. Den beräknade totala
renoveringskostnaden uppgår till ca 12 Mkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26 § 68 att remittera ärendet till
samtliga politiska partier för att inhämta synpunkter om ärendets fortsatta
inriktning. Remissvaren som lämnats in av Folkpartiet i Arvidsjaur,
Moderaterna i Arvidsjaur, Vänsterpartiet Arvidsjaur, Sverigedemokraterna,
Socialdemokraterna och Centerpartiet redovisades vid kommunstyrelsens
sammanträde 11 juni 2012. Kommunstyrelsen beslutade då att lyfta ärendet
för fortsatt beredning under hösten 2012.
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 224 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till vänsterparitets remissyttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

183

forts. Kf § 136

Annika Öberg (m)
Ingen försäljning av kvarteret Skogen.
Propositionsordning
Britt-Inger Hedmans yrkande mot Annika Öbergs yrkande.
Kommunstyrelsens förslag mot vinnande yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på Britt-Inger Hedmans och Annika
Öbergs yrkanden, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat
utse Britt-Inger Hedmans yrkande som motförslag till kommunstyrelsens
förslag.
Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag och Britt-Inger
Hedmans yrkande varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja kvarteret Skogen.
att uppdra till verksamheterna barn- och utbildning och kultur och fritid att
hitta alternativa lokaler för de verksamheter som idag bedrivs i
kvarteret Skogen.
att uppdra till fastighetsenheten att säkerställa att försäljningen genererar
tillväxt för kommunen och orten.
att fri prövningsrätt ska åberopas vid försäljningen.
att upprätta detaljplan för området.
_____
Exp beslut:
. Sara Persson
. Annette Rylén
. Kristina Grubbström
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Reservationer
Britt-Inger Hedman (v), Åsa Ögren (v), Ingrid Tagesdotter (v),
Håkan Sandgren (v) och Annika Öberg (m).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 137

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

184

Dnr 00128/2012

041

Driftbudgetramar för 2013 Vid ekonomiutskottets sammanträde 2012-05-22 informerade kommunchef
Johnny Högberg om den planering som föreligger inför kommande års
budget.
Ekonomiutskottet beslutade 2012-05-22 § 14 att ge nämnderna i uppdrag att
senast 2012-08-31 lämna in budgetförslag där man utgår från den prognos
som gjorts för hela 2012 vid första delårsrapporten. På denna prognos görs
ett 1 och 2 % besparingsförslag med konsekvensanalys.
Ekonomiutskottet har 2012-09-05 gått igenom de budgetförslag som lämnats
in och har begärt in vissa kompletteringar.
Ekonomiutskottet beslutade 2012-09-25 att förslag till ramar för
driftbudgeten färdigställs till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-15.
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 225 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Karl-Gustaf Lindström (s)
Öka driftbudgetramen för socialnämnden med 466 tkr samt sänka budgetramen för kommunstyrelsen med 466 tkr.
Lars Lindström (fp)
Bordläggning.
Jerry M Johansson (c)
Återremiss för ytterligare beredning.
Propositionsordning
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej.
Följande propositionsordning uppläses och godkännes;
 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
 Nej-röst för återremiss.
Efter framställd proposition förklarar ordföranden att fullmäktige beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

185

forts. Kf § 137

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Karl-Gustaf Lindströms ändringsyrkande varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige med övervägande ja-röster bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande driftbudgetramar för år 2013:

Exp beslut:
. Samtliga nämnder
. Förvaltningschefer
. Ekonomi

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Affärsverksamhet
Barn- och utbildningsnämnden inkl. Sandbacka
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Avsättning underhåll, leasing EPC
Summa verksamheter netto

2012
59 554
‐4 326
117 300
144 056
7 315
2 650
326 549

2013
59 480
‐3 514
122 164
146 709
7 106
0
331 945

Sandbacka flygskolan
Hemsjukvården
Löneökning 2012
Löneökning 2013
Pensioner
Avskrivningar
Gemensamt bidrag m.m
Summa gemensamt netto

6 000
0
9 600
0
10 700
14 800
‐1 900
39 200

4 500
4 000
9 600
11 400
10 700
15 500
0
55 700

Totalsumma verksamhetens nettokostnad

365 749

387 645

______

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 137.

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 137.

1(2)

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 138
Ks § 226

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

186
301

Dnr 00245/2012

007

Budgetäskande för år 2013 Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god
- Revisorerna
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens ansvarsområden.
Omfattningen av de förtroendevaldas revisorsarbete kan jämföras med det
arbete som bedrivs i kommunens nämnder. Under ett år har
kommunrevisionen cirka 10 revisionssammanträden och nästan lika många
träffar med styrelser och nämnder.
Kommunens förtroendevalda revisorer biträds av sakkunniga. I avtal
regleras ersättning till sakkunnigt biträde.
För år 2013 äskas en budget om 610 000 kronor enligt följande;
Budget 2012

Äskande 2013

136 000

139 000

43 000

45 000

Personalkostnader
- arvoden, möteskostnader

Personalomkostnader
- Arbetsgivaravgift 31,42%

Övrigt material

42 000 *)

7 000

- Bl.a. inköp bensin hyrbil
*) 2012 avsåg posten utbildning m.m.

Tjänster

0

34 000

494 000

455 000

Intäkter: Revision i kommunala företag

- 75 000

- 70 000

Totalt

640 000

610 000

- Kurskostnader, konferenser, enstaka kurser

Övriga tjänster
- Revisionskostnader PWC, inkl. bolagen

Exp till:
. Revisorer
. Ekonomi

Av kommunens revisionsreglemente framgår att revisiorernas budget ska
beredas av en särskild beredning utsedd av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges presidium har tillstyrkt revisorernas budgetäskande.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka revisorernas budgetäskande för 2013.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-10-29
2012-10-29

Kf § 139
Ks § 247
Utdebitering av
kommunalskatt för 2013

Sida

187
332

Dnr 00254/2012

041

I Kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunfullmäktige ska fastställa
skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget.
Med anledning av kommunernas övertagande av hemsjukvård, minskas
landstingsskatten med 22 öre. Samma summa överförs till den kommunala
skattesatsen, s.k. skatteväxling. För kommunmedborgarna innebär växlingen
ingen skillnad i pengar mot 2012 års kommunalskatt.
Skattesatsen för 2012 blir 22:30 kronor per skattekrona.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att fastställa utdebiteringen för 2013 till 22:30 kronor per skattekrona.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 140
Bildande av
Regionkommun
Norrbotten

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

188

Dnr 00183/2012

106

Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en
regionkommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av
regionkommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker
ansökan.
Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande i form av ett
beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns
landstings ansökan om att bilda regionkommunen region Norrbotten.
Personal- och arbetsutskottet har 2012-09-24 upprättat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 227 upprättat förslag till beslut
Yrkanden
Lennart Wigenstam (c)
Avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lennart
Wigenstams yrkande. Hon förklarar därefter att kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda
regionkommun, med tillägget att det är viktigt att alla kommuners
delaktighet och inflytande säkerställs i processen.
_____

Exp beslut:
. Kommunförbundet Norrbotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 141
Ks § 228
Åtgärdsplan för att uppnå
budget i balans Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

189
303

Dnr 00187/2012

Kommunfullmäktige behandlade nämndernas delårsbokslut 2012-04-30 vid
junisammanträdet 2012-06-25 § 122 och beslutade att anmoda
socialnämnden att upprätta åtgärdsplan för att uppnå budget i balans.
Socialchef Ann-Sofi Levander har upprättat förslag till åtgärder.
Utskottet beslutade 2012-09-11 § 1 att uppdra till socialchef Ann-Sofi
Levander att komplettera åtgärdsplanen med uppskattade besparingar i
siffror, samt att lägga till en punkt om återsök av pengar som gäller
flyktingverksamheten.
Socialnämnden beslutade 2012-09-25 att godkänna åtgärdsplanen och
överlämna den till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

./.

att ta emot upprättad åtgärdsplan, i enlighet med bilaga till protokollet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Socialnämnden
. Ann-Sofi Levander
. Ekonomi

Justerandes sign

042

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktige 2012-10-29 § 141.
Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2012-09-25

1 (2)

Handläggare

Ann-Sofi Levander
Direktval

157 18

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamheter i samband med
prognostiserat underskott
Bakgrund/sammanfattning
Socialnämndens delårsbokslut pekar på ett underskott på ca 3 miljoner.
Underskottet beror till stor del på kostnader för institutionsvård vuxna
missbrukare samt institutionsvård barn och unga. Akut platsbrist inom
äldreboende har medfört betalningsansvar för utskrivningsklara som vi inte
kunnat ordna plats för i vård och omsorgsboende.
Inom hela socialnämndens verksamhet har den som ansöker om bistånd möjlighet
att överklaga sina beslut och åtminstone i ett fall som prövats under våren har
personen fått sin överklagan bifallen i förvaltningsrätten.
Förslag till åtgärder
●
Hela verksamheten ska även i fortsättningen spara genom att vara
återhållsamma med att ta in vikarier och extrapersonal.
●
Fortsatt arbete med åtgärder för att få ner försörjningsstödet, bl a genom
Norrsken
●
I samband med pensionsavgång vakanshålls hemterapeuttjänsten under
hösten
●
Intäktssidan ses över, framförallt inom IFO där vi föreslår riktlinjer för
biståndet egna medel som ska innebära att lägga mindre tid på
egnamedelsärenden till förmån för bättre uppföljning av intäkter från
Migrationsverket
●
Ansökan till Länsstyrelsen om utökat bidrag till personligt ombud har
bifallits, vi räknar med ca 300,0 i ökade intäkter
●
För att få möjlighet att ta hem utskrivningsklara skapar vi två nya platser på
Krehab. För att få utrymme både personellt och rumsmässigt flyttar
dagverksamheten Utsikten under hösten till Åkerbäret där avdelningen för
funktionshindrade bedriver korttidsverksamhet. Åkerbäret har haft minskad
efterfrågan under en tid och lokalerna passar även för äldre.
●
Anhörigstödet, som till största delen finansieras av stimulansmedel från
socialstyrelsen, får ta viss del av ansvaret för dagverksamheten.
I samband med att befattningshavare övergår till annan tjänst kommer 0,20
% tjänst inte att återbesättas.
●
Kontaktpersoner för funktionshindrade som även har bistånd i form av
boende föreslås att biståndet ses över och att det blir mera restriktiva
bedömningar .

2 (2)

Beräknade besparingar i tkr
Åtgärder för att få ner kostnaderna för försörjningsstödet

700,0

Vakanshållning av hemterapeuttjänst

150,0

0,20 tjänst demensvårdsutvecklare
Intäkter:
Bidrag till ytterligare en tjänst som Personligt ombud

26,4
300,0

Övriga åtgärder är svåra att bedöma vad de kan ge i kronor och ören.
Ytterligare ett förslag har tillkommit för att på längre sikt försäkra att kommunen
inte förlorar intäkter; förslaget innebär att återsökning av kommunens alla intäkter
från Migrationsverket görs av en och samma handläggare som samlar in uppgifter
från alla berörda enheter, sammanställer, skickar in och följer upp att rätt intäkt
hamnar på rätt enhet.

Ann-Sofi Levander
Socialchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 142
Ks § 229
KonsekvensanalysInternbudget år 2012 - Barnoch utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

190
304

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 för 2012 har visat sig att inte vara tillräcklig med alla de krav
som verksamheterna har via lagar och förordningar.
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 för komplettering.
Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2012-05-23 komplettering i ärendet till
kommunstyrelsen som skickade ärendet vidare till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 94 att återremittera ärendet för
upprättande av åtgärdsplan med genomförbara och specificerade besparingsförslag
för att uppnå en budget i balans.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Exp beslut:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Annette Rylén
. Ekonomi

ta emot följande svar från barn- och utbildningsnämnden;
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens ekonomiutskott fått
uppdrag att inför budgetåret 2013 lämna besparingsförslag på 1 respektive 2
% på prognostiserat utfall 2012-04-30 före 2012-08-31. Besparingsförslagen
har inlämnats till ekonomiutskottet.
Uppdraget innebar samtidigt att nämnden fick direktiv om att hålla det
prognostiserade utfallet per den 2012-04-30. Prognosen innebär överskridning
av 2012 rams som nämnden tidigare redogjort för till kommunstyrelsen vid
två tillfällen under 2012. Ett nytt förslag från ekonomienheten på redovisning
av flygskolans avvecklingskostnader samt nya intäkter har lämnats som
information från ekonomiutskottet. Detta påverkar kommunens bokslut
positivt. Denna information fick ordföranden och skolchefen i maj. Beslutet
från kommunfullmäktige i juni att återremittera till barn- och utbildningsnämnden kom därför som en överraskning och tvärt mot den information som
lämnades av ekonomiutskottet i maj. Barn- och utbildningsnämnden upplever
att direktiven från fullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiutskott inte
överensstämmer.

Från delårsbokslutet i april har nämnden genomfört ett antal besparingar som
redovisats till kommunstyrelsen och fullmäktige. Dessa besparingar har inte
inneburit att budgeten är i balans. Vårt förväntande underskott följer
prognosen från maj och direktivet från ekonomiutskottet.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 143
Motion - Återinförande av
bidrag till aktiva och
verksamma föreningar

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

191

Dnr 00245/2010

009

Kristina Bäckström (c) har 2010-06-28 lämnat in en motion om
återinförande av bidrag till aktiva och verksamma föreningar.
Motionären skriver i motionen att föreningslivet är av stor betydelse för
kommunens utveckling och att det därför är viktigt att stötta föreningslivets
fortsatta utveckling.
 Kommunfullmäktige beslutar 2010-06-28 § 84 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickar ärendet
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
 Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i ärendet 2010-09-23 § 35.
 Kommunstyrelsen beslutar 2010-12-06 § 291 att återremittera ärendet till
fritids- och kulturutskottet för ytterligare beredning.
 Fritids- och kulturutskottet yttrar sig 2011-04-12.
 Kommunstyrelsen föreslår 2011-06-13 § 182 kommunfullmäktige att
avslå motionen.
 Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-27 § 107 att återremittera ärendet
för fortsatt utredning.
 Fritids- och kulturutskottet yttrar sig 2011-09-29 och föreslår att
fullmäktige anslår 200 000 kronor som tillägg i fritids- och
kulturutskottets budget 2012.
 Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-10 § 241 att återremittera ärendet
till fritids- och kulturutskottet för att undersöka möjligheten till
omdiponering i budget till förmån för bidrag till byastugeföreningar och
för bevarande av kommunens viktigaste kulturmiljöer.
 Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-05-28 § 1 att återremittera
ärendet för komplettering:
- Uppdra till kultur- och fritidschefen att ta fram statistik på andra
kommuners kostnader för fritids- och kulturverksamhet.
- Träffa Arvidsjaurs Föreningssamverkan, AFS, om drift av vissa
anläggningar.
Kommunfullmäktige har antagit regelverk för bidrag till föreningar. I
reglerna står att enbart barn- och ungdomar ska prioriteras.
Fritids- och kulturutskottet har att följa regelverket när bidragsansökningarna ska beviljas. Ifall bidrag ska utgå till andra än barn och
ungdomar måste kommunfullmäktige besluta om det, tillsammans med ökat
budgetanslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

192

forts. Kf § 143

Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 230 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Lars Lindström (fp)
Besvara motionen med att reglerna för bidrag till föreningar ska omarbetas i
enlighet med motionens syfte.
Proposition
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag och Lars
Lindströms yrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes;
 Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
 Nej-röst för bifall till Lars Lindströms yrkande.
./.

Efter avslutad omröstning har 19 ja-röster och 11 nej-röster avgivits. En
ledamot är frånvarande. Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Fullmäktige har således enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till den budgetram och det regelverk för
bidrag som beslutats av kommunfullmäktige. Regelverket medger inte
annan prioritering.
_____

Exp beslut:
. Kristina Bäckström
. Fritids- och kulturutskottet
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Reservationer
Leif Andersson (c), Bo Lundmark (c), Martin Nilsson (c), Lennart
Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c), Mats Klockljung (c), Leif Norén (c),
Jerry M Johansson, (c), Annika Öberg (m) och Nina Ask (m).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 144
Bidrag till drift av
byastugor
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

193
307

Dnr 00115/2012

052

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Byastugor och andra jämförbara samlingslokaler betyder oerhört
mycket för de som bor i byarna. De är en samlingsplats och
befrämjar god sammanhållning och gott samarbete. Dessutom
möjliggör de kulturaktiviteter och studiecirklar samt träffar av olika
slag. De är också en samlingsplats för det övriga föreningslivet.
Kostnaden för driften av dessa lokaler stiger hela tiden. Elkostnaden
har varit det största avgiften. Trots alla besparingsåtgärder och
försök att skaffa inkomster, så blir det ändå minus i kassan.
Det driftsbidrag som tidigare gick att söka hos kommunen drogs in
och det gör att många byastugor går en dyster framtid till mötes.
Jag föreslår därför att det kommunala driftsbidraget återinförs.”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 36 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har 2012-05-02 yttrat sig
ärendet. Hon skriver bland annat att kommunfullmäktige har antagit
regelverk för bidrag till föreningar. I reglerna står att enbart barn- och
ungdomar ska prioriteras.
Fritids- och kulturutskottet har att följa regelverket när
bidragsansökningarna ska beviljas. Ifall bidrag ska utgå till andra än barn
och ungdomar måste kommunfullmäktige besluta om det, tillsammans med
ökat budgetanslag.
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 231 upprättat förslag till beslut, som
innebär att medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till den budgetram och det
regelverk för bidrag som beslutats av kommunfullmäktige. Regelverket
medger inte annan prioritering.
_____

Reservationer
Leif Andersson (c), Bo Lundmark (c), Martin Nilsson (c), Lennart
Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c), Mats Klockljung (c), Leif Norén (c),
Jerry M Johansson, (c), Annika Öberg (m) och Nina Ask (m).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 145
Ks § 232
Handlingsplan för 20132018. Landstings,
regioners och kommuners
samarbete inom
eHälsoområdet

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

194
309

Dnr 00192/2012

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att samtliga landsting,
regioner och kommuner att antar föreslagen handlingsplan för
eHälsoområdet för perioden 2013-2018.
Landsting och regioner har samarbetet och finansierat gemensam
eHälsoutveckling sedan 2007. För perioden 2013-2018 har förslag till
fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn,
utarbetats.
Socialnämnden har 2012-09-25 yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018
att anta och finansiera upprättad verksamhetsplan för 2013 inom
eHälsoområdet och i den särskilt finansierade beslut.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. SKL
. Socialnämnden

Justerandes sign

106

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 146
Ks § 233
Policy för sociala medier
inom Arvidsjaurs
kommuns verksamheter

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

195
310

Dnr 00222/2012

003

Förslag till policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommuns
verksamheter har framtagits.
Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion
och användargenererat innehåll. Exempel på detta är chat- och
kommentarsfunktioner, bloggar, bildsajter och diskussionsforum. Dessa
verktyg innebär en fantastisk möjlighet att kommunicera med allmänheten
och skapa en dialog enkelt och direkt. Det måste dock ske under
kontrollerade former med hänsyn till individens rätt till sin personliga
integritet, riktlinjer och lagstiftning samt ordinarie verksamhet.
När kommunen väljer att öppna en officiell kommunikationskanal gäller
samma skyldighet att ta emot och hantera det allmänheten kommunicerar
den vägen som vilken annan kanal som helst (vanlig post, e-post eller
telefon till exempel). Kommunen kan inte välja att bara ta emot viss
kommunikation eller att hänvisa till andra kanaler.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommuns
verksamheter.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Exp till:
. Samtliga personalledare
. Kent Norberg

Justerandes sign

_____

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 146.

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Policy för sociala medier inom Arvidsjaurs kommun
Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och
användargenererat innehåll. Exempel på detta är chat- och kommentars-funktioner,
bloggar, bildsajter och diskussionsforum. Dessa verktyg innebär en fantastisk
möjlighet att kommunicera med allmänheten och skapa en dialog enkelt och direkt. Det
måste dock ske under kontrollerade former med hänsyn till individens rätt till sin
personliga integritet, riktlinjer och lagstiftning samt ordinarie verksamhet.
När kommunen väljer att öppna en officiell kommunikationskanal gäller samma
skyldighet att ta emot och hantera det allmänheten kommunicerar den vägen som
vilken annan kanal som helst (Vanlig post, e-post eller telefon till exempel).
Kommunen kan inte välja att bara ta emot viss kommunikation eller att hänvisa till
andra kanaler.

1. Ansvarsfördelning
En kommun aktiv på ett socialt medie är ansvarig både för att de inlägg och
kommentarer som skapas av den kommunala användaren följer relevant
lagstiftning, gällande riktlinjer och kommunens värdegrund, men även för att de
inlägg och kommentarer allmänheten lämnar in på en kommunal sida gör det
samma i den mån kommunen äger möjlighet att redigera eller avpublicera dessa.
Kommunchefen är ansvarig utgivare och ska som sådan ge sitt godkännande innan
en ny kommunikationskanal öppnas eller användare registreras.
Beslut om vem som ska använda sociala medier i sin tjänsteutövning och inom
vilka ramar tas av respektive förvaltningschef. Med detta beslut klarläggs att
användaren är aktiv på mediet som ett led i sin tjänsteutövning och inte som
privatperson. Varje förvaltning ansvarar för sin egen kommunikation, samt för att
tillhandahålla uppdaterad information till informatören om vilka medier man är
aktiv på.
Den tjänsteman som utses som användare har ett ansvar att hantera och bevaka
mediet enligt gällande riktlinjer, regel- och lagverk samt kommunens värdegrund.
Det ligger på användarens ansvar att känna till dessa och uppdatera sig om
eventuella förändringar.
Informatören ansvarar för att publicera en uppdaterad lista på vilka externa
webbplatser kommunen är aktiv på och har en samordnande roll för kommunens
närvaro på sociala medier.
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2. Tydligt syfte
Innan förvaltningen bestämmer sig för att öppna en ny kommunikationskanal ska
syfte, målsättning och målgrupp vara formulerad, samt hur förvaltningen ska uppnå
syftet och målsättningen genom att använda sociala medier som verktyg. Valet av
media ska tjäna ett tydligt syfte och vara till nytta för verksamheten. Kommunens
närvaro på sociala medier ska uppmuntra dialog och delaktighet. Tillräcklig tid och
resurser att sköta och bevaka mediet ska också betänkas och allokeras.
3. Tydlig avsändare; ett led i verksamhetsutövningen
Förvaltningar som väljer att engagera sig inom sociala medier ska tydliggöra att
engagemanget sker som ett led i verksamhetsutövningen. (se p4. Om obligatorisk
information i dokumentet Komma igång med sociala medier)
Vid användning av den officiella e-postadressen och/eller telefonnummer som är
kopplat till förvaltningen anses uttalanden alltid gjorda som ett led i
tjänsteutövningen.
Det är inte tillåtet att använda sin officiella e-postadress för privata engagemang på
sociala medier.
4. Lagar och riktlinjer
Uppgifter och material som skapas eller kommer in via ett kommunalt konto på
sociala medier är föremål för samma krav på bland annat hantering enligt
offentlighetsprincipen, arkivering, gallring och hantering av allmän offentlig
handling som om det kommit in via vanlig post eller e-post. Det gäller också
utlämnande av allmän handling och begäran om registerutdrag i enlighet med PuL.
Det här gäller inte för annan information på sådan webbplats där sidan inte är
kommunens egen men som användaren får tillgång till genom sitt konto.
5. Sekretess, känsliga och integritetskänsliga uppgifter
Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier.
För kommunikation av känsliga eller integritetskänsliga uppgifter krävs så kallad
stark autentisering (E-legitimation eller liknande garanti för att veta att mottagaren
av uppgifterna verkligen är den avsedda). Det kravet uppfyller generellt sett inga
sociala medier.
Kommunens verksamheter där sekretess för enskilda personer gäller kan inte starta
egna grupper eller sidor där de enskilda personernas deltagande synliggörs.
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6. Skydd av individens personliga integritet
Arvidsjaurs kommun har personuppgiftsansvar för de inlägg som tjänstemän själva
gör samt även för kommentarer som lämnas av andra på våra sidor så länge det
finns möjlighet att påverka det som besökaren publicerar. Inlägg som kan antas
strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument får inte
publiceras.
Inlägg eller kommentarer får inte innehålla:









Personuppgifter som kan uppfattas som kränkande
Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
Olovliga våldsskildringar eller pornografi
Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
Svordomar eller obscena ord
Kommersiella budskap eller reklam

För bildpublicering gäller samma lagstiftning som gäller för publicering på
kommunens huvudwebbplats. Speciellt bör nämnas att det krävs skriftligt
medgivande från vårdnadshavare för publicering av bilder på barn som
fotograferats inom ramen för kommunens verksamhet.
Kommunen kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter.
7. Ansvarig tjänsteman – befattning ej individ
När en förvaltning väljer att öppna ett konto på sociala medier gör den tjänsteman
som utses som användare detta som ett led i sin tjänsteutövning. Det här innebär
att kontot och aktiviteten hör till befattningen, inte till individen och att
tjänstemannen ges möjlighet att allokera arbetstid till detta.
Förvaltningen har därför skyldighet att överföra ansvaret för, alternativt avsluta,
kontot när ordinarie användare byter arbetsuppgifter eller arbetsplats samt att utse
ersättare som tar över ansvaret för bevakning och hantering av kontot vid ordinarie
användares längre frånvaro.
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8. Bevaka konton
Enskilda befattningshavare, som har fått i uppdrag att som ett led i
tjänsteutövningen närvara på sociala medier, ansvarar för hantering av inlägg,
inkomna synpunkter, svar och kommentarer. Ansvaret innebär att;
Bevaka kontot
med samma frekvens som vilken annan officiell kommunikationskanal som helst.
Det betyder minst en gång per arbetsdag – oftare om flödet av inlägg och
kommentarer är stort eller om kommentarer i strid med punkt 4, 5, och 6
förekommer ofta.
Skyndsamt avpublicera
kommentarer och inlägg som strider mot punkt
4, 5, eller 6 med stöd av för verksamheten gällande dokumenthanteringsplan.
Inlägg eller kommentarer ska dock dokumenteras enligt gällande
dokumenthanteringsplan innan avpublicering.
Skyndsamt besvara inkomna kommentarer eller synpunkter
som riktas till kommunen eller vidarebefordra dessa till en annan befattningshavare
som är bättre lämpad att besvara dem.
Handling som inte är av ringa eller tillfällig betydelse, eller som ska avpubliceras
för att de strider med punkt 5 eller 6, ska dokumenteras genom skärmdump så att
dess sammanhang framgår för att sedan i övrigt hanteras i enlighet med denna
policy. Frågor och svar av generell karaktär kan oftast betraktas som av ringa eller
tillfällig betydelse.
Kontinuerligt hålla kommunens information uppdaterad och relevant.
9. Avsluta konton
När ett engagemang på ett socialt medie är öppnat ska detta hållas levande eller
avslutas.
När en förvaltning väljer att öppnar ett konto enbart för ett specifikt ämne eller
under en begränsad tidsperiod skall detta tydligt anges från början.
Kommunen ska kontinuerligt se över val av informations- och
kommunikationskanaler för att följa med i utvecklingen och nå ut till olika
målgrupper. Konton på sociala medier som inte längre är relevanta eller levande
ska avslutas.
__________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 147
Ks § 234

Personalpolitiskt
handlingsprogram
- Riktlinjer för bisyssla
- Riktlinjer för uppdrag i
tjänsten/samverkan genom
avtal

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

196
311

Dnr 00142/2012
00229/2011, 00230/2011
00375/2011

003
003
009

Personalchef Ulrica Lundgren har i samråd med kommunchef Johnny
Högberg utarbetat förslag till ”Riktlinjer för bisyssla” samt ” Riktlinjer för
uppdrag i tjänsten/samverkan genom avtal”.
Riktlinjerna har utarbetats utifrån följande ärenden;
 Riktlinjer för tjänsteutbyte och tjänsteköp för Arvidsjaurs kommun
(Dnr 229/2011)
 Riktlinjer för bisysslor inom Arvidsjaurs kommun (Dnr 230/2011)
 Motion – Regelverk för uppdrag utanför ordinarie tjänst utförda av
kommunens anställda (Dnr 375/2011).
Förslagen är förhandlade i övergripande samverkansgruppen.
Riktlinjerna tillförs kommunens Personalpolitiska handlingsprogram.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

./. att anta upprättat förslag till Riktlinjer för bisyssla
att anta upprättat förslag till Riktlinjer för uppdrag i tjänsten/samverkan
genom avtal
att riktlinjerna tillförs personalpolitiska handlingsprogrammet
att kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 18 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Exp beslut:
. Samtliga personalledare
. Samtliga fack

Justerandes sign

_____

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 147.

Personalpolitiskt
handlingsprogram
Arvidsjaurs kommun

Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-29

1(45)
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INLEDNING
Dokumentet du just nu läser är Arvidsjaur kommuns personalpolitiska program. Det är ett
övergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser. Syftet med
dokumentet är att ge dig som medarbetare, chef och politisk beslutsfattare, stöd och vägledning i
arbetet med att förverkliga personalpolitiken.
Det personalpolitiska programmet vänder sig också till dig som funderar på att börja arbeta i
kommunen. Det ger dig en bild av vad vi står för och vad vi vill uppnå. Personalpolitiken är ett
av medlen att nå verksamhetsmålen. Här redovisas gemensamma personalpolitiska mål, som är
komplement till gällande arbetsrättsliga laga och avtal.
Personalpolitiken handlar om att tillvarata och utveckla personalresursen och ge alla
medarbetare möjligheter till påverkan och delaktighet genom decentralisering av befogenheter,
svar och beslut så långt ut i organisationen som möjligt.
Målet med Arvidsjaur kommuns personalpolitik är att skapa en bra verksamhet, som ger god
service och motiverade medarbetare.
Politikerna beslutar om:





Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas
Omfattningen av verksamheten
Inriktningen av verksamheten
Verksamhetens kvalitet

Begreppsdefinitioner:
Medarbetare -

alla anställda

Chef

anställd med formellt uppdrag att leda och fördela arbetet inom ett definierat
ansvarsområde
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1. ARVIDSJAURS KOMMUNS VÄRDEGRUND
Varför värdegrund?
I en verksamhet som blir alltmer komplex är det viktigt att ha en gemensam grund att utgå från.
Värdegrunden ska vägleda oss till önskat förhållningssätt i interna och externa kontakter och
möten, och hjälpa till att nå kommunens visioner och mål.
Värdegrunden ger oss trygghet i hur vi agerar i vårt dagliga arbete. Den tjänar också som en
kompass som pekar ut riktningen för vår fortsatta utveckling.

Vår värdegrund
Glädje
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till att det blir kul på jobbet

Respekt
Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut

Professionalitet
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll
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2. POLICY FÖR MEDARBETARSKAP OCH CHEFSKAP
Kommunen ska verka för goda samarbetsformer mellan politiker och chefer, vilket är en
förutsättning för att nå bra resultat.
Medarbetarskap och chefskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet.
Varje chef är en del av Arvidsjaur kommuns samlade ledning och ska föra ut – men även skapa
mål, idéer, samordnad syn på utveckling och förändring.
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag:








Tar ett aktivt ansvar för den värdegrund som kommunen står för
Tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten och
oss själva
Informerar och för en fortlöpande dialog med din chef och dina medarbetare
Tar reda på vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår i ditt uppdrag
Är beredd att genomgå utvecklings- och kompetenshöjande insatser så att du har rätt
kompetens för ditt uppdrag och för att arbeta i grupp, samt är beredd att genomgå
utveckling inför andra uppgifter
Följer upp ditt uppdrag i medarbetarsamtal tillsammans med din chef

Policyn innebär att du som chef:







Tydliggör den värdegrund som verksamheten vilar på
Har en nyckelfunktion vid utveckling av verksamheten
Ska leda kommunens verksamhet och förverkliga de politiska målen och översätta dessa
till ditt ansvarsområde
Informerar och för en fortlöpande och öppen dialog i organisationen så att ”alla drar åt
samma håll”
Ska ha en nära samverkan med fackliga organisationer
Skapar förutsättningar för att tillvarata medarbetarnas kompetenser och styrkor
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3. ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Arvidsjaurs kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och
samverkansavtal är vägledande i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna ska
tydliggöra arbetssättet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, åtgärda
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
ingå som en naturlig del av verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Systematiskt arbetsmiljöarbete;









Leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.
Förebygger olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet.
Ger goda arbetsförhållanden vilket kan minska sjukskrivningarna.
Ökar trivsel och engagemang i arbetet.
Minskar driftstörningar och kvalitetsförsämring.
Leder till större ordning och reda i hela kommunen och ger ökat flyt i verksamheten.
Bidrar till en bra ekonomi i organisationen.
Ger gott anseende och organisationen kan lättare behålla och rekrytera personal.

Formella krav
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. De formella krav som styr
arbetsmiljöarbetet är gällande lagstiftning, framförallt arbetsmiljölagen (AML) och
arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
Organisation och samverkan
Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt arbetsmiljölagen (AML) samverka för att åstadkomma
en god arbetsmiljö. Organisationen för arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun regleras
utifrån samverkansavtalet. Skyddsombud utses av arbetstagarna som företrädare i
arbetsmiljöfrågor.
Ansvar för arbetsmiljön
Fullmäktige och nämnd/styrelse är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och representant för
kommunen som arbetsgivare. Politiker i fullmäktige ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
och politiker i nämnd/styrelse ser till att arbetsmiljölagen följs i respektive verksamhet, vilket
krävs i kommunallagen. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts av tjänstemännen vilka i det
dagliga arbetet fattar beslut efter delegation från nämnd (se uppgiftsfördelning, sid 7-9).
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Utbildning
Alla chefer och skyddsombud ska genomgå Arvidsjaurs kommuns grundutbildning i arbetsmiljö
som erbjuds via personalenheten. Vidareutbildning utifrån olika teman ansvarar respektive
förvaltning för.
Undersök arbetsmiljön
Att regelbundet undersöka arbetsförhållandena är viktigt för att kunna främja hälsa och
förebygga ohälsa och sjukdom. Det är allas ansvar att vara delaktiga att tala om hur man mår och
upplever arbetsförhållandena. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är
varningssignaler om risker i arbetet. Här följer några exempel på faktorer som kan påverka
arbetsmiljön:









Arbetsledning, arbetsorganisation och samarbete
Arbetsmängd och arbetstempo
Arbetstid och arbetsuppgifternas innehåll
Möjlighet till inflytande och handlingsutrymme
Arbetsställningar och arbetsrörelser
Belysning, buller, vibrationer och farliga ämnen
Maskiner och transporter
Värme och kyla

Undersökningsmetoder
Metod
Checklistor

Förklaring
Dialog mellan arbetsledning och anställda,
dokumenteras skriftligt.

Arbetsplatsträff

Dialog mellan arbetsledning och anställda,
dokumenteras skriftligt.
Arbetsmiljöfrågor är en ständigt återkommande
punkt på dagordningen
Dialog mellan arbetsledare och enskild anställd,
dokumenteras skriftligt.
Kommungemensam medarbetarenkät, obligatorisk
för alla anställda.
Dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga
representanterna, dokumenteras skriftligt.
Olika former av mätningar och intervjuer för att
följa upp arbetsmiljön.
Sjukdom, olycksfall och tillbud i arbetet.
Sjukfrånvaro och frisknärvaro.

Medarbetarsamtal
Medarbetarenkät
Samverkansgrupper
Mätningar och
intervjuer
Statistik insamling

Förekomst
Kontinuerligt
under året på
t.ex. APT
Enligt
respektive
arbetsplats
rutiner
1 gång/år
1 gång/år
Årsplanering
Vid behov
Minst
1gång/år

Åtgärda arbetsmiljön
Det som framkommer vid undersökning av arbetsmiljön ska åtgärdas. Prioritera och ta alltid
först hand om de allvarligaste riskerna. Upprätta skriftlig handlingsplan, vem som är ansvarig för
att vidta åtgärd och till när det ska vara klart.
De brister som upptäcks och inte kan åtgärdas omgående ska överföras till blankett för
riskbedömning. Den skriftliga handlingsplanen är ett viktigt underlag i det fortsatta
arbetsmiljöarbetet.
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Följ upp arbetsmiljön
Handlingsplan ska på respektive nivå, arbetsplatsträff, samverkansgrupp samt övergripande
samverkansgrupp vid varje sammankomst följas upp.

Anmälan, utredning och rapportering av Arbetsskada och Tillbud
Om arbetstagare skadar sig i sitt arbete eller på väg till sitt arbete ska arbetsskaderapport ifyllas.
Tillbudsrapportering är i första hand till i preventivt syfte, alltså till för att informera andra om
att det vid liknande situationer kan det hända en olycka/skada. Tillbudet ska utredas och
nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att olycka/skada ska uppkomma i framtiden.
Förvaltningschef informerar om tillbudsrapporterna i den egna samverkansgruppen. Tas även
upp av Personalkonsulent, för kännedom, i den övergripande samverkansgruppen.
Vid förändring av verksamhet = > KONSEKVENSBEDÖMNING
När ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbedömning av arbetsmiljön göras för
att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
Det gäller exempelvis vid personalneddragningar, andra omorganisationer, ombyggnad, ändrad
produktion eller när nya tillverkningsmetoder ska införas.
Konsekvensbedömningen ska dokumenteras skriftligt och beskriva:






Vilka ändringarna är
Var ändringarna ska göras
Vilka arbetstagargrupper som påverkas
Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra
Hur personalen medverkat i arbetet med konsekvensbedömningen

Uppgiftsfördelning (AFS 2001:1, 6 § - kommentarer)
Fullmäktiges uppgift

Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnd/styrelserna

Ge nämnd/styrelserna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga
budgetbeslut.
Ansvarig politisk organisation

Fastställa mål för arbetsmiljöarbetet i kommunen.

Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn

Samordna och följa upp frågor som rör företagshälsovård, friskvård, rehabilitering,
jämställdhet och mångfaldsarbete.
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Nämnd/styrelsens uppgift

Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön samt kommunens arbetsmiljöpolicy

Verkställa fullmäktiges beslut och se till att arbetsmiljömålen nås

Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att
kunna driva arbetsmiljöarbetet

Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan
drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens följer med

Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar

Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget

Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna
Förvaltningschefens uppgift

Att tillskapa en samverkansgrupp tillika en skyddskommitté på förvaltningen

Att inom förvaltningen upprätta en uppgiftsfördelning på arbetsmiljöområdet

Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet

Säkerställa att rutiner enligt arbetsmiljöpolicyn följs

Att vid förändringsarbeten i verksamheten se till att risk- och konsekvensanalys
genomförs

I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras

Tillgodose utbildningsbehov för underställd arbetsledning och skyddsombud på
arbetsmiljöområdet

Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, tillbud, hot och våld samt hur
rehabiliteringsarbetet fungerar inom förvaltningen

Informera skyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet

Göra en bedömning av förvaltningsövergripande arbetsmiljöärenden, och i första hand
svara för att åtgärder vidtas och i andra hand föra frågan vidare till nämnd styrelse
Enhetsledare/chefens uppgift

Hålla sig väl informerad om lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på
arbetsmiljöområdet

Informera personalen om gällande lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på
arbetsmiljöområdet

Säkerställa introduktionen av nyanställda i arbetsmiljöfrågor

Genomföra medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar

Utöva tillsyn över den dagliga verksamheten beträffande arbetsmiljön

Informera skyddsombud om allt som rör dennes verksamhet

Kontinuerligt genomföra arbetsmiljöuppföljning inom verksamheten i enlighet med
arbetsmiljöpolicyn

I budgetarbetet äska de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras

Göra anmälan och utredning om arbetsskador/sjukdom, tillbud samt hot och våld.
Skyddsombud ska delta

Genomföra rehabiliteringsarbetet enligt rehabiliteringspolicyn

Att vid behov fördela arbetsuppgifter på arbetsmiljöområdet inom verksamheten

I förekommande fall returnera arbetsmiljöärenden till förvaltningschefen när
befogenheter, resurser och kompetens inte är tillräckliga
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Returnering
Varje chef som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga befogenheter,
resurser eller kunskaper ska returnera uppgiften till närmast överordnad chef. Returneringen ska
vara skriftlig och innehålla beskrivning av uppgiften och orsaken till att den returneras.
Medarbetarens uppgift






Ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet
Delta i genomförande av åtgärder
Följa givna föreskrifter
Använda skyddsanordningar och iaktta försiktighet i övrigt för att förebygga ohälsa och
olycksfall
Delta i arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal samt genomföra medarbetarenkäten
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4. LÖNEPOLICY
Arvidsjaur kommuns lönepolicy gäller för alla medarbetare i kommunen och har sin
utgångspunkt i gällande centrala avtal.
Lönesättningen är ett instrument för verksamhetsutveckling och målet är att alla ska göras
delaktiga i utvecklingen. Principer för lönesättning och löneöversyn ska vara tydliga och väl
kända av varje medarbetare.
Lönekriterierna ska i samverkan, på arbetsplatsen, gemensamt tas fram och vara ständigt föremål
för dialog och utvärdering på arbetsplatserna – det ska bli en naturlig del i diskussionerna om
vårt arbete och dess innehåll.
I Arvidsjaur kommun ska:

Lönepolitiken vara enhetlig och gemensam.

Lönepolitiken stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje

Det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika eller jämförbara
yrkesgrupper

Alla medarbetare med tillsvidareanställning ska få återkoppling på sin arbetsprestation
genom lönesamtal

Det vara möjligt att växla lön mot andra förmåner som till exempel lediga dagar,
pensionssparande, kompetensutveckling
Lönesättning för vikarier;

Lönen som sätts ska om möjligt gälla hela vikariatsperioden

Vid långa vikariat, som kanske dessutom sträcker sig över en lönerevision, bör det tas i
beaktande vid anställningen. Antingen en högre lön eller att man överenskommer om att
se över lönen vid en specifik tidpunkt. Hänsyn ska tas till ”avtalsvärdet”
Policyn innebär att du som medarbetare:

Känner till lönekriterierna och principerna för lönesättning

Känner till hur du kan påverka din löneutveckling
Policyn innebär att du som chef:

Ansvarar du för att kommunens lönepolicy blir känd hos dina medarbetare

Genomför lönesamtal med dina tillsvidareanställda medarbetare årligen

Uppmärksammar och återkopplar till de enskilda medarbetarnas prestation
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5. ERSÄTTNING VID KOMPETENSUTVECKLING GENOM
HÖGSKOLEUTBILDNING
Det är verksamhetens krav som skall styra utbildnings- och utvecklingsinsatserna.
Dessa insatser, som är viktiga för personalens arbetstillfredsställelse och
förmåga att möta förändringar, skall i största möjliga utsträckning följa en
genomtänkt planering utifrån behovet av att upprätthålla nödvändiga kunskaper och färdigheter.
HÖGSKOLEUTBILDNING
Målsättning
Verksamheten ska få bättre kvalitet genom att redan anställda medarbetare ges möjlighet till
kompetensutveckling på högskolenivå.
Riktlinjer

Varje förvaltning bedömer behovet av kompetensutveckling för sina medarbetare.

Överenskommelse om att genomföra utbildning ska finnas mellan förvaltningschef och
medarbetare innan utbildningen startar.

Utbildningen ska ge högskolepoäng för att dessa bestämmelser ska kunna tillämpas
Ansvar
Respektive förvaltningschef har huvudansvaret för kompetensutveckling inom sitt
verksamhetsområde.
Ekonomi och villkor

Kostnader för kompetensutveckling belastar respektive förvaltning.

Förvaltningschef och personalchef gör gemensam bedömning om hur stor löneökning
kompetensutvecklingen ska ge. Löneökning utbetalas när förvaltningschef bedömer att
organisationen tillförts högre kvalitet genom utbildningen.

Ekonomiskt stöd utgår för redovisad kostnad (kvitto alternativt biljett), dock max 500
kronor/poäng och utbetalas då utbildningsbevis med lägst betyget godkänd uppvisats
- Kost och logi, max 500 kr/dygn vid sammankomst på annan ort än Arvidsjaur.
- Bilkostnader enligt BIA (bilersättningsavtalet).
- Litteratur

Tjänstledighet med lön kan beviljas för enstaka dagar. För sammankomster eller delar av
sammankomster som ligger på fritiden utgår ingen tidskompensation.

12(45)

6. HÄLSO- OCH FRISKVÅRDSPOLICY
Arvidsjaur kommun ska bedriva ett aktivt arbete för att främja och utveckla resursen hälsa.
Utvecklingen av hälsa som resurs för Arvidsjaur kommun innebär gemensam helhetssyn,
ledningsförankring, långsiktighet och uthållighet.
Målet med Arvidsjaur kommuns friskvårdsarbete är att bibehålla psykiskt, fysiskt och socialt
välbefinnande – att må bra i arbetet och på fritiden. Detta mål ska vara långsiktigt och kunna
innefatta ett bra åldrande.
Friskvård är en medveten satsning från Arvidsjaur kommun och omfattar alla
medarbetare. Ett hälsofrämjande arbete som ger medarbetaren möjlighet att ta ett
ökat ansvar för egen hälsa.
Hälso- och friskvårdsarbetet ska bidra till:

God hälsa och ökad livskvalitet

God självkännedom och gott självförtroende

Ökad trivsel på arbetsplatsen

Goda sociala relationer

Ökad kreativitet och arbetsglädje

Höjd kvalitet i verksamheten
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag:

Är ytterst ansvarig för Din egen hälsa och för att utveckla Dina personliga resurser

Har ett ansvar att medverka till att skapa en hälsosam utveckling på Din arbetsplats
Policyn innebär att du som chef:

Ansvarar för att skapa hälsofrämjande miljöer

Ansvarar för att tillvarata och främja initiativ från medarbetare

Ansvarar för att medarbetarna uppmuntras till friskvårdsverksamhet.
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7. POLICY FÖR HOT OCH VÅLD
Arvidsjaur kommun accepterar inte att någon av våra medarbetare utsätts för hot eller våld i sin
arbetsmiljö. Vår målsättning är att:

Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller
våldsamma situationer kan uppstå

Alla medarbetare ska känna till rutinerna vid en vålds- eller hotfull situation, så att
den/de drabbade snabbt kan få hjälp och stöd
Policyn innebär att Du som medarbetare

Har skyldighet att verka för en god arbetsmiljö vilket innebär ett ansvar att inte utsätta
chef, medarbetare, elev eller vårdtagare för våld eller hot
Policyn innebär att Du som chef

Ska utreda vilka risker det finns för hot och våld i arbetet

Ska genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att medarbetare utsätts för
hot eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna

Ska tillse att det finns larmutrustning om så krävs och att det finns fastställda rutiner för
hur en situation om våld eller hot ska hanteras
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8. REHABILITERINGSPOLICY
Arvidsjaur kommun ska bedriva ett aktivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete för de
medarbetare som drabbats av skador och arbetshinder.
Förvaltningarna ska genom anpassnings/rehabiliteringsåtgärder skapa trygghet och
arbetstillfredsställelse för alla medarbetare.
Arvidsjaur kommuns rehabiliteringspolicy innebär att vi har en fastställd organisation och
rutiner för rehabiliteringsarbetet. Tidiga signaler om behov av arbetsanpassnings och
rehabiliteringsåtgärder kan därmed uppmärksammas och åtgärdas.

Rehabiliteringskedja för Arvidsjaurs kommun
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9. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
Enligt arbetsmiljölagen ska våra arbetsplatser ha en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö.
Anställd, som är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen, försämrar arbetsmiljön
och kan medföra uppenbara risker i arbetet både för sig själv och sina arbetskamrater.
Vår grundläggande syn på droger, alkohol och arbete

Vi är överens om att alkohol/droger inte går att förena med arbete.

Vi har alla ansvar för ett snabbt ingripande om en arbetskamrat får problem med
alkohol/droger.

Vi ska genom stödjande insatser verka för missbrukarens rehabilitering.
Arbete och alkohol/droger hör inte ihop
Det är inte tillåtet, varken för medarbetare eller förtroendevalda, att vistas alkohol/drogpåverkad
på arbetsplatsen. Påverkad kan man även vara ”dagen efter”. Prestations- eller
omdömesförmågan är nedsatt vid påverkan av alkohol och droger.
Kommunens arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra droger. Intag får aldrig
förekomma under arbetstid ej heller påverkan av alkohol och droger. Här innefattas även
hantering av alkohol och droger t ex vinlotterier.
I samband med personalfester, kurser, konferenser och representation ska alkohol nyttjas med
omdöme.
Som arbetskamrat har Du också ett ansvar
Som arbetskamrat är Du oftast den som först ser när någon är på väga in i ett missbruk. Visa att
Du har uppmärksammat att han/hon har problem genom att prata med personen. Bry dig om
även om det kan uppfattas som om Du lägger Dig i. Att ”skydda” arbetskamrater från följderna
av deras missbruk är falsk solidaritet. Du underlättar istället möjligheten för att fortsätta
missbruket och försvårar möjligheten till hjälp. Ställ krav på Din arbetskamrat.
Du har ett ansvar att meddela din chef om någon uppträder påverkad på arbetsplatsen
När någon är alkohol/drogpåverkad på arbetsplatsen
Chefen/arbetsledare har det formella ansvaret
Chefen/arbetsledaren är skyldig att avvisa den som är drogpåverkad eller ”bakfull” från
arbetsplatsen, (vid förnekande kan alkometer användas) samt ombesörja transport till bostaden
eller till vårdinrättning.
Den anställde ska uppmanas att återkomma till arbetet nästa dag, så ska ett uppföljningssamtal
genomföras.
Berörd person bör ges information om de vård/behandlingsmöjligheter som finns.
Chefen/arbetsledare ska alltid dokumentera alkohol/drogförseelser.
Den anställdes familj kontaktas, efter medgivande, för att olika hjälpinsatser ska kunna
samordnas.
Formella regler
Eftersom ledighet inte beviljas i efterhand räknas frånvaro utan formellt beslut i
förväg, som olovlig frånvaro. Olovlig frånvaro medför alltid disciplinåtgärd (enligt Allmänna
bestämmelser). Upprepad olovlig frånvaro kan leda tilluppsägning/avsked. Arbetsgivaren har
rätt att begära sjukintyg från första sjukdagen. En anställd som missbrukar och därmed missköter
sin anställning och som inte ställer upp på behandling eller efter rehabiliteringsinsatser fortsätter
sitt missbruk, kan förlora sin anställning. Arbetet med alkohol- och drogfrågor ska bedrivas på
sådant sätt att den enskildas integritet skyddas så långt det är möjlig.
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10. DISKRIMINERINGSPOLICY
Sju lagar har blivit en. Sedan 1 januari 2009 gäller en ny sammanhållen och gemensam
diskrimineringslag för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagens
syfte är att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
Den nya lagen omfattas av dem tidigare sju civilrättsliga lagar som syftar till att motverka
diskriminering.
1. Jämställdhetslagen
2. Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning
3. Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
4. Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
5. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan
6. Lagen om förbud mot diskriminering
7. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever

Vår inriktning
Alla människor har lika värde och varje människa har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar
oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysiska eller psykiska funktionshinder.
Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga
områden i livet.
Vår diskrimineringspolicy ska också vara vägledande för arbetet gentemot våra brukare.

Jämställdhetsarbete
Definition:
Jämställdhet innebär att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom alla områden i livet.
Mål:
Kommunens mål med jämställdheten är att ta tillvara kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper
och värderingar för verksamhetsutveckling och arbetsglädje.
Kommunen ska sträva efter att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla sorters
arbeten och på alla nivåer i organisationen.
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Handlingsplan:
För att nå målet förutsätts att:

Skapa medvetenhet om värdet av jämställdhet

Skapa likvärdiga möjligheter vad avser utveckling och befordring för kvinnor och män

Kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt erhåller lika lön

Arbetsmiljön utformas så att både kvinnor och män kan utföra sin anställning

Vid rekrytering uppmuntra det underrepresenterade könet

Arbetet organiseras så att föräldraskap och arbete kan förenas

Sexuella trakasserier inte får förekomma

Mångfaldsarbete
Arvidsjaurs kommun definierar mångfald som den bredd av olikheter som finns bland människor
i vårt samhälle. Kön, ålder, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, funktionshinder, religion
eller annan trosuppfattning är exempel på olikheter som ryms inom begreppet mångfald, men
även erfarenheter, kompetens och social bakgrund. Mångfald handlar om att bredda en grund för
acceptans och respekt. Mångfaldsarbetet ska integreras på ett naturligt sätt i den dagliga
verksamheten och ge medarbetare i Arvidsjaurs kommun lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter.
Mångfaldsarbetet handlar också om att skapa en inkluderande och inte diskriminerande
arbetsplats genom att ha respekt för individen, se och uppskatta olikheter som en tillgång.
Mål för chef och medarbetare
att tydliggöra attityder och värderingar på våra arbetsplatser
att förtydliga arbetsgivar- och medarbetaransvar genom ökad kunskap om mångfaldsfrågor
att sträva efter att personalsammansättningen återspeglar befolkningssammansättningen i
kommunen (ej medarbetare)
att förebygga diskriminering, främlingsfientlighet och rasism genom utbildning och att
mångfaldsarbetet utgör en del av det löpande verksamhetsarbetet i utveckling av
kommunens övriga verksamhetsstrategier

Handlingsplan
För att nå målen förutsätts att:

Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla oberoende av etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, funktionshinder.

Trakasserier ska förebyggas.

I rekryteringsärenden ska alla arbetssökande ges samma möjlighet att söka lediga
tjänster.

Mångfaldsaspekter ska bevakas kontinuerligt i all utbildning.
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Kränkande behandling
Definition
Med kränkande behandling menas återkommande klandervärda, oönskade eller negativa
beteenden som riktas mot enskilda medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till att
dessa ställs utanför gemenskapen på arbetsplatsen.
I det som sammanfattningsvis brukar kallas kränkande behandling ingår bland annat
vuxenmobbing, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier.
Mål
I Arvidsjaurs kommun accepteras inte kränkande beteende eller bemötande och målet är att
ingen anställd ska utsättas för detta.
Exempel på kränkande behandling:

Förtal av enskild medarbetare eller dennes familj

Undanhållande av information eller lämnande av felaktig information

Medvetet försvårande av utförande av arbetet

Medveten negligering eller utfrysning av medarbetare

Hot och förnedring t.ex. sexuella trakasserier

Medvetna förolämpningar och överkritiskt eller negativt bemötande

Utövande av kontroll mot medarbetare i skadande syfte
Det är viktigt att förstå att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och att man tycker olika är
att betrakta som normala företeelser.
Förebyggande åtgärder
Varje chef/arbetsledare har ansvar för att tidiga insatser görs för att motverka kränkande
särbehandling. Exempel på insatser är medarbetarsamtal, information vid arbetsplatsträffar
och utbildning i psykosociala arbetsmiljöfrågor.
Arbetsgivarens ansvar

Ge nyanställda en bra introduktion och ett gott omhändertagande.

Genom regelbundna arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal informera om
verksamhetens mål och arbetets innehåll.

Vara uppmärksam på tidiga signaler och ta tag i konflikter.

Att ta den anställdes upplevelse av kränkning på allvar.

Medverka till ett öppet arbetsklimat. Chefer och arbetsledande personal har en
nyckelroll.

Ta tillvara på de anställdas kompetens.

Skapa kunskap om kränkande särbehandling.
Vad kan du som arbetskamrat göra?

Visa respekt och acceptera varandras olikheter.

Våga ta ställning och reagera mot utfrysning och utstötning.

Ge stöd till den som drabbas.
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Vad kan du som känner dig kränkt göra?

Acceptera aldrig att utsättas för kränkande särbehandling.

Vänd dig om möjligt till din närmaste chef. Du kan också vända dig till ett fackligt
ombud, personalkonsulent och/eller företagshälsovård.

Handlingsplan
Steg 1
Om tecken på kränkande särbehandling visar sig, ska chefen snarast vidta åtgärder, som leder till
att orsaken utreds och åtgärdas. Ärendet dokumenteras.
Huvudinriktningen ska vara att medarbetarna ska få hjälp och stöd och att problemen ska, så
långt det är möjligt, lösas så att medarbetarna kan vara kvar på den egna arbetsplatsen.
Både chefen och medarbetaren kan, oberoende av varandra, begära att problemet aktualiseras
hos personalkonsulenten.
Om medarbetaren anser sig särbehandlad av sin chef ska chefens chef ersätta chefen.
Steg 2
För den medarbetare som upplever sig särbehandlad men trots detta inte är villig att delta i
arbetet, vars inriktning ska vara att reda ut problemen på den egna arbetsplatsen, ska möjligheten
till omplacering undersökas.
Arbetsgivaren har att avgöra om det är den som utsätts för eller den som utför den kränkande
särbehandlingen som ska omplaceras. Är det inte möjligt att omplacera kan det innebära att
anställningen måste upphöra.
Steg 3
Om möjligheterna till omplacering är uttömda, och någon annan lösning inte finns, förs
problemet till en arbetsrättslig prövning. Där sluter företrädare för arbetsgivaren, då oftast
personalchefen tillsammans med förvaltningschefen och företrädare för den fackliga
organisationen, en överenskommelse.
Sexuella trakasserier
Definition:
Ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling.
Mål:
Sexuella trakasserier ska inte förekomma på Arvidsjaurs kommuns arbetsplatser.
Exempel på sexuella trakasserier är:

Ovälkomna sexuella anspelningar, gester eller tilltalsord

Ovälkomna sexuella kommentarer

Nedsättande skämt om kön

Ovälkommen beröring

Ovälkomna förslag eller krav på sexuellt tillmötesgående
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Handlingsplan

Den som känner sig sexuellt trakasserad kan vända sig till arbetsledare, skyddsombud,
personalkonsulent eller företagshälsovården

Om den utsatte medger det vidtas åtgärder t.ex. samtal med den som trakasserar och
eventuellt disciplinär påföljd

Uppföljning för att kontrollera om trakasserierna upphört

Om trakasserierna inte upphört riskerar den som trakasserar omplacering eller
uppsägning/avsked

Den utsatte erbjuds fortsatt stöd

Genom ett bra arbetsmiljöarbete ska sexuella trakasserier kunna förebyggas, upptäckas
och förhindras
Konflikthanteringsplan
Chefen har det yttersta ansvaret för att konflikten löses. Detta fråntar dock inte varje enskild
medarbetare skyldigheten att aktivt arbeta för konfliktens lösning. Chefen ska dokumentera
åtgärder som vidtages.
Chefens mål för konflikthantering

Att konflikten löses och att arbetsplatsen fortsatt kan fungera. De inblandade ska så långt
möjligt vara kvar i sin placering.
Hur ska man nå detta mål?
Arbeta utifrån vinnare-vinnare modellen (sök ej någon syndabock) och utifrån följande:





De inblandade personerna ser saken utifrån olika vinklar. Varken den enes eller den
andres syn är rätt eller fel.
Bekräfta personernas upplevelser, man kan ha rätt eller fel i sakfrågor, men från en annan
vinkel och med en annan information så kan alla ha rätt eller fel.
Problembilden tas fram och de inblandade ska i möjligaste mån förstå den och inse vad
som är det gemensamma problemet.
När problembilden har klarlagts ska denna bearbetas med utgångspunkt från:
”Hur ska vi hitta gemensamma vägar som leder oss ur problemet och mot verksamhetens
mål?”

Hjälp före, under och efter konflikten
Alla inblandade kan, via sin chef, vända sig till personalkonsulenten för att få stöd. Är chefen del
av konflikten kan dennes chef ersätta chefen.
Om konflikten inte kan lösas
När de direkt inblandade i konflikten anser att det ej är meningsfullt att fortsätta arbetet med att
lösa konflikten utifrån en samförståndslösning, förs problemet till en arbetsrättslig prövning. Där
sluter företrädare för arbetsgivaren, då oftast personalchefen tillsammans med förvaltningschef
och företrädare för den fackliga organisationen, en överenskommelse. En sådan lösning kan
innebära att någon av de inblandade måste omplaceras. Arbetsgivaren har att avgöra vem av de
inblandade som ska omplaceras. Är det inte möjligt att omplacera kan det innebära att
anställningen måste upphöra.
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11. TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
Arvidsjaur kommun har medarbetare som framför fordon i tjänsten och har därmed ett
extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla våra medarbetare ska genom sitt
uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Genom att
följa gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare
arbetsmiljö.
Med utgångspunkt i detta:

Ska trafiksäkerhetspolicyn bidra till att förebygga tillbud och olyckor

Är alkohol, droger och viss medicin i trafiksammanhang otillåtet.

Ska Vägverkets normer iakttas vid val av trafiksäkra fordon

Ska varselväst finnas tillgängligt i fordonet vid eventuellt fordonshaveri eller däckbyte
Policyn innebär att du som medarbetare oavsett uppdrag:

Alltid rapporterar allvarliga tillbud och olyckor till din chef

I alla sammanhang anpassar hastigheten efter rådande förhållanden och aldrig överstiger
hastighetsgränserna

Alltid använder säkerhetsbälte under färd

Alltid använder ”headset/handsfree-utrustning” till mobiltelefon, vid bilkörning
Policyn innebär att du som chef:

Vid introduktion av nya medarbetare upplyser om Trafiksäkerhetspolicyn

Vid allvarliga tillbud och olyckor inrapporterar till förvaltningschef och
Arbetsmiljöverket
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12. REPRESENTATIONSPOLICY
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig
gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med verksamheten. Skatteverket har
utfärdat anvisningar kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med
beaktande av Skatteverkets anvisningar.
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot
anställda, intern representation. Det primära kravet vid representation är att den har ett
omedelbart samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för
representationen och de personer mot vilka representationen riktar sig.
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom
rimliga och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande
representation mot en och samma person eller grupp av personer.
Riktlinjer
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid Arvidsjaur kommuns
representation.
Extern representation
All extern representation ska vara godkänd i förväg av närmaste chef.
Drycker med alkoholhalt över 15 % får normalt inte ingå i Arvidsjaur kommuns representation.
Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras vid tillfällen då kommunen är värd för
internationella gäster eller vid andra särskilda tillfällen. För att undantag ska medges krävs
godkännande i förväg av närmaste chef.
Intern representation
Intern representation ska vara alkoholfri.
Representationskostnader
Skatteverket har utfärdat anvisningar som anger riktvärden för avdragsgilla kostnader (exklusive
moms) i samband med representation. Nedanstående belopp ska följa skatteverkets direktiv.
Extern representation

Kronor

Lunch, middag, supé

90 kr/person

Andra måltider än ovan

60 kr/person

Intern representation

Kronor

Lunch, middag, supé

90 kr/person

Andra måltider än ovan

60 kr/person

Underhållning vid personalfester etc.

180 kr/person

Huvudregeln är att all representation ska vara kostnadsmedveten. Vad som ska betraktas som
godtagbara och därmed maximalt tillåtna representationskostnader beslutas av förvaltningschef.
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Verifikationer
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser
representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för
representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer
som deltagit. Besluts- eller behörigsattest av faktura avseende representation får inte göras av
den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i
representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av gällande attestreglemente.
Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat
representationen att få betala kostnaderna privat.
Övrig representation
Julgåva
Julgåva av mindre värde till anställda är skattefri. Ledningsgruppen fastställer årligen belopp
som kan nyttjas för julgåva.

Gåva i samband med antal tjänsteår
Gåva ska kunna väljas av den enskilde, dock ska gåvan ha ett bestående värde d v s pengar ges
inte ut som gåva. Enligt fullmäktiges beslut 1987-10-19 ska värdet på gåvan uppgå till 7 % av ett
basbelopp om man har 25 tjänsteår. Har man mer än 15 års tjänstgöring men mindre än 25 års
tjänstgöring ska gåva utges till ett värde av 3,5 % av ett basbelopp.
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13. REKRYTERINGSPOLICY
Rekryteringsinvestering
Rubriken kan synas vara något udda men en rekrytering är en del av den investering som krävs
för att en verksamhet ska kunna genomföras. Om verksamheten drivs i kommunal regi blir
personalinvesteringen ännu tydligare eftersom ca 60 % av kommunens driftskostnad är
kostnader för personal. I vissa kommunala verksamheter kan kostnaden för personal motsvara ca
80 % av driftskostnaden.
Dessutom är en rekrytering en investering som i många fall ska producera under många år. Det
är inte ovanligt att en person har 20 - 30 anställningsår när personen slutar. Om vi anställer ett
vårdbiträde idag och denne kommer att vara anställd i 25 år innebär det att anställningsbeslutet
är ett investeringsbeslut på ca 6 miljoner kr (i dagens penningvärde).
Det krävs således ett mycket seriöst "upphandlingsförfarande" d.v.s. en rekryteringsprocess som
aldrig får genomföras slentrianmässigt.
Det vanligaste anställningsbeslut som fattas är anställningsbeslut som avser vikarier. Den som
fattar ett sådant beslut måste inse att även beslut om korta vikariat egentligen är första steget i en
"6 miljoner kronors investering". När vikarien väl fått företrädesrätt (efter 12
anställningsmånader) är det enbart en tidsfråga innan personen kommer att få en
tillsvidareanställning. När personen fått sin företrädesrätt är det egentliga rekryteringsarbetet i
princip avslutat.
Vem ansvarar för rekryteringen?
Vem som fattar beslut d.v.s. ansvarar för en rekrytering framgår av vår delegationsordning. I
princip ansvarar förvaltningschef/kommunchef för tillsvidareanställningar samt
visstidsanställningar mer än 12 månader (dock ej vikariat).
Enhetsledare /chef ansvarar för samtliga vikariat samt visstidsanställningar upp till 12 månader.
Tillsvidareanställningar betraktas som delegationsbeslut och alla tidsbegränsade anställningar
som verkställighet.
Rekryteringen av kommunchef, resultatchefer och personalchef är ej delegerat varför
kommunstyrelsen fattar beslutet.
Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning
Vakansprövning
Alla vakanser ska noggrant prövas innan beslut om återbesättning fattas. Vakansprövning kan
också innebära att arbetsuppgifter omfördelas så att en återbesättning kommer att innebära en
anställning med lägre sysselsättningsgrad än tidigare.
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Detta kan dock lätt komma i konflikt med målsättningen att anställningar i möjligaste mån ska
vara heltidsanställningar. Målet om heltidsanställningar kan dock inte vara överordnat det
faktiska behovet av arbetskraft i verksamheten.
Innan beslut fattas om vakanssättning alternativt beslut om att förändra eller ej återbesätta
tjänsten ska frågan behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp.
Kravspecifikation
När beslut fattats om att en rekrytering ska ske ska den som ansvarar för rekryteringen utarbeta
en s.k. kravspecifikation. Detta innebär att skriftligt dokumentera vilka ansvarsområden som
avses samt vilken kompetens som krävs för det aktuella ansvarsområdet. Kravspecifikationen
bör utgå från det behov som kan finnas i verksamheten inom t.ex. den följande 3-års perioden.
Innan kravspecifikationen fastställs ska den behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp.
Intern eller extern rekrytering
Med intern rekrytering avses att enbart redan tillsvidareanställda samt personer med s.k. LASföreträde har möjlighet att konkurrera. Den tillsvidareanställde kommer dock i första hand.
Intern rekrytering kan användas bl.a. om arbetsgivaren anser att den eftersökta kompetensen
redan finns i organisationen och arbetsuppgifterna därför kan leda till en utveckling i arbetet för
någon redan anställd eller om arbetsgivaren anser att rekryteringen kan leda till att en tjänst i
organisationen kan dras in.
Arbetsrättsligt är en internrekrytering oftast inte en nyrekrytering utan ska ses som en förändring
av arbetsuppgifter inom ramen för den anställning personen redan har.
Anm. Exempel
Ett vårdbiträde med tillsvidareanställning på Ringelsta som genom en internannons söker en
tillsvidareanställning som vårdbiträde på Lärkan är egentligen inte en nyrekrytering eftersom det nya
arbetet ligger inom arbetsgivarens s.k. arbetsledningsrätt. Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren
kan beordra vårdbiträdet att arbeta på Lärkan eftersom det arbetet ligger inom vårdbiträdets
arbetsskyldighet. Om åtgärden inte är tillfällig ska beslutet föregås av sedvanlig samverkan eller
förhandling.

Med extern rekrytering avses att alla, oavsett om de är anställda eller inte, kan söka jobbet.
Vid extern rekrytering finns ofta personer med företrädesrätt enl. Lagen om anställningsskydd
(LAS). I en sådan situation är arbetsgivarens möjlighet att fritt välja bland de sökande starkt
begränsad.
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Vid både intern och extern rekrytering måste den som rekryterar ta hänsyn till bestämmelserna i
AB som ger deltidsanställda vissa möjligheter till ökad sysselsättningsgrad.
Annonsering
Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras antingen internt eller externt. Undantag från
annonsering kan göras i följande fall:




Om det finns arbetstagare med företräde till högre sysselsättningsgrad eller företrädesrätt
enl. LAS och överenskommelse träffas med berörd facklig organisation.
Om anställningen behöver disponeras för omplacering eller för anställning av
arbetstagare med lönebidrag.
Efter särskild överenskommelse med berörd facklig organisation.

Alla lediga jobb ska anmälas (särskild blankett finns) till löneenheten eftersom all annonsering
ska samordnas. Avsikten är att minimera annonskostnaderna samt att annonserna får ett visst
"standardutförande" eftersom platsannonsering är en del av kommunens "marknadsföring".
Att de lediga jobben anmäls till löneenheten medför också att personalkonsulenten vet vilka
lediga jobb som finns i samband med omplaceringsutredningar m.m.
Löneenheten ansvarar för att de lediga jobben anmäls till Arbetsförmedlingen.
Respektive verksamhet svarar för sina egna annonskostnader.
När ansökningstiden gått ut är det en fördel om den sökande kan få ett skriftligt meddelande om
att ansökan kommit in samt hur tidplanen för rekryteringsarbetet ser ut.
Första urval
Till grund för det första grovurvalet bland de sökande ska den upprättade kravspecifikationen
ligga. Det är den som i grunden ska matchas mot ansökningarna för att avgöra hur många av de
sökande som ska granskas närmare och så småningom kallas till intervju. Är man osäker i
grovurvalet kan man t.ex. ta telefonkontakt med den sökande för att göra en första
telefonintervju. Den kan omfatta frågeställningar som ger ett första svar på frågor som t.ex.
vilket motiv den sökande har, vilka nuvarande arbetsuppgifter hon/han har, oklarheter i
ansökningshandlingarna m.m.. Det är oerhört viktigt att frågeställningarna är väl genomtänkta
innan kontakt tas med den sökande så att man verkligen får svar på de frågor som finns och att
svaren kan bli en del i grovurvalet.
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Referenstagning
Referenstagning är en helt nödvändig del i rekryteringen. Det är dock en svår och grannlaga
uppgift som ger många möjligheter till misstag. Det man som referenstagare hela tiden måste ha
med sig i arbetet är att den sökande självfallet uppger referenser som troligen ger positiva
omdömen.
Vid referenstagning är det viktigt att i förväg tänka igenom och skriva ner vilka frågeställningar
man vill ha besvarade. Om möjligt ska man använda så likartade frågeställningar som möjligt till
samtliga referenter. Detta för att man i efterhand ska ha en möjlighet att jämföra och utvärdera
de olika svaren på ett någorlunda objektivt sätt.
Det viktigaste vid referenstagning är att i förväg genomarbeta frågeställningarna så att frågorna
är så kallade “öppna frågor“ d.v.s. frågor som inte avslöjar vilket svar man vill ha. "Öppna
frågor" ger också den referenten tillfälle att berätta mer fritt om den sökande.
Anställningsintervju
Vilka sökande som ska kallas till intervju är ingen förhandlingsfråga men den / de fackliga
organisationer som är berörda av rekryteringen ska få möjlighet att lämna förord avseende vilka
sökande som ska kallas till intervju.
Det är normalt inte meningsfullt att kalla mer än 3 - 5 sökande till intervju.
Arbetsgivare och fack kan ha gemensamma eller skilda anställningsintervjuer. Vilket som väljs
avgörs utifrån den tjänst som är aktuell och hur många personer, från arbetsgivare och fack, som
ska delta.
En intervju är till för både den sökande och arbetsgivaren. Det är det tillfälle då information ska
utbytas mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det är således viktigt att arbetsgivaren anstränger
sig för att ge en så konkret bild som möjligt av vilka krav och förväntningar som arbetsgivaren
har på den som ska anställas.
Den som ansvarar för intervjun måste välja en lokal där man får vara ostörd. Telefoner ska vara
avstängda och oanmälda besök får inte förekomma. De som deltar i intervjun får aldrig lämna
lokalen så länge intervjun pågår eftersom det, av den sökande, kan uppfattas som om att hon /
han inte längre är intressant.
En anställningsintervju måste vara noga förberedd. Det är således mycket viktigt att intervjuaren
gjort en "frågemall" på samma sätt som vid referenstagning. På det sättet kan intervjuaren styra
intervjun så att frågeställningar kommer i den ordning som intervjuaren tänkt sig. Är man flera
som intervjuar måste man i förväg komma överens om vem som ska leda intervjun så att inte
eventuell planläggning av frågeställningar äventyras genom att t.ex. vissa frågeställningar
kommer för tidigt.
För att arbetsgivaren ska kunna få ut så mycket information som möjligt om den sökande är det
viktigt att man tillämpar frågeställningar som är av typen "öppna frågor".
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Tester
Det blir allt vanligare att arbetsgivare på olika sätt samarbetar med rekryteringskonsulter
speciellt om rekryteringen avser chef på utsatta positioner. Ett hjälpmedel som då kan vara
aktuellt är tester av olika slag. Tester användas som ett komplement till referenser och intervjuer
men kan aldrig bli det som ensamt avgör en rekrytering. Den som avser att använda sig av tester
ska först ta kontakt med personalchefen.
Beslut
Behandlingen av anställningsfrågan efter det att intervjuer är genomförda beror på om den
aktuella tjänsten avser chefsbefattning.
Ej chef
Den / de fackliga organisationerna lämnar sitt förord för den de anser ska anställas varefter
arbetsgivaren har att fatta beslut i anställningsfrågan.
Chef
Eftersom arbetsgivaren, enl. MBL, är förhandlingsskyldig innan beslut om tillsättning av chef
fattas ska arbetsgivarens förslag till tillsättning behandlas antingen i en samverkansgrupp eller i
en direkt MBL - förhandling. När frågan är färdigbehandlad i samverkansgrupp eller efter MBL
- förhandling kan arbetsgivaren fatta beslut i anställningsfrågan.
Vem som formellt fattar beslut framgår av delegationsordningen.

Rekryteringsgång vid vikariat och visstidsanställningar
Vakansprövning
Alla vikariat som uppstår ska noggrant prövas innan beslut om vikariebesättning fattas. En
vakansprövning vid en frånvaro (sjukfrånvaro, semester, tjänstledigheter m.m.) kan inte göras på
samma sätt som när en person slutat. Den kan dock innebära att arbetsuppgifter omfördelas så att
ett vikariat kommer att innebära en anställning med lägre sysselsättningsgrad än vad den
frånvarande har. Detta kan dock lätt komma i konflikt med målsättningen att anställningar i
möjligaste mån ska vara heltidsanställningar. Målet om heltidsanställningar kan dock inte vara
överordnat det faktiska behovet av arbetskraft i verksamheten.
Innan beslut fattas om vakanssättning alternativt beslut om att förändra eller ej besätta vikariatet
ska frågan behandlas på arbetsplatsträff eller samverkansgrupp.
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Kravspecifikation
Vid vikariatsanställningar är kravspecifikationen normalt given. Det är densamma som för den
tillsvidareanställde som ersätts.
Vid andra visstidsanställningar än vikariat ska kravspecifikation upprättas som vid en
tillsvidareanställning.
Intern eller extern rekrytering
Se ”Rekrytering vid tillsvidareanställning”.
Annonsering
Grundregeln är att alla lediga jobb ska annonseras antingen internt eller externt. Undantag från
annonsering kan göras i följande fall:


Om det finns arbetstagare med företräde till högre sysselsättningsgrad eller företrädesrätt enl. LAS och överenskommelse träffas med berörd facklig organisation.

Inom Vision:s och Kommunals avtalsområde gäller följande:
Tjänster som är längre än 14 dagar och kortare än 6 månader kan direkt erbjudas till
företrädesberättigad enligt LAS-listan. Vikariat som förlängs med max 2 månader kan erbjudas
direkt till den som redan vikarierar på tjänsten oavsett vilken plats personen har på LAS-listan.
Innan ”direkterbjudande” till företrädesberättigad görs ska chefen ta hänsyn till de personer på
arbetsstället som skriftligt begärt högre sysselsättningsgrad enligt bestämmelserna i AB .



Om anställningen behöver disponeras för omplacering eller för anställning av
arbetstagare med lönebidrag behöver annonsering inte ske.
Efter särskild överenskommelse med berörd facklig organisation.

Alla lediga jobb ska anmälas (särskild blankett finns) till löneenheten eftersom all annonsering
ska samordnas. Avsikten är att minimera annonskostnaderna samt att annonserna får ett visst
"standardutförande" eftersom platsannonsering är en del av kommunens "marknadsföring"
Att de lediga jobben anmäls till löneenheten medför också att personalkonsulenten vet vilka
lediga jobb som finns i samband med omplaceringsutredningar m.m.
Löneenheten ansvarar för att de lediga jobben anmäls till arbetsförmedlingen (tvingande lag).
Respektive verksamhet svarar för sina egna annonskostnader.
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Vid vikariat är den vanligaste rekryteringsvägen att erbjuda den person som står först på LASlistan det lediga jobbet.
Inom Kommunals och Vision:s avtalsområde aktiverar den företrädesberättigade sin
företrädesrätt genom att söka ledigt arbete.
Första urval
Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik
”Första urval”.
Referenstagning
Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik
”Referenstagning”.
Anställningsintervju
Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, under rubrik
”Anställningsintervju”.
Beslut
Se tillämpliga delar under rubriken ”Rekryteringsgång vid tillsvidareanställning”, underrubrik
”Beslut”.
Att tänka på vid vikariats- och visstidsanställningar
Eftersom vikariat oftast tillsätts genom att den s.k. LAS-listan finns några saker som man som
chef måste ägna viss uppmärksamhet åt.
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Som chef måste man också vara uppmärksam på om en person som ska anställas som vikarie har
tidigare anställningstid hos kommunen. Även om en person tidigare inte varit anställd inom en
chefs område kan personen ha anställningstid inom annan verksamhet som den får tillgodoräkna
sig och kan på så sätt, utan att chefen avsett det, erhålla erforderligt antal anställningsdagar så att
företrädesrätt uppstår.
Tillträde
Tillträdesdag bestäms genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Normalt har arbetsgivaren angett en viss tillträdesdag och arbetstagaren accepterar detta.
Om redan tillsvidareanställd ska byta arbetsuppgifter får berörda chef komma överens om
tillträdesdag.

Introduktion
Det är mycket viktigt att den nye medarbetaren, såväl visstids- som tillsvidareanställda, får en
väl genomtänkt introduktion i sitt nya arbete. Om det är möjligt kan det vara bra att den
nyanställde får gå parallellt med den som slutar.
Respektive chef ansvarar för att introduktionen genomföres.
Se bilaga 1 Checklista för introduktion av nyanställda.
Uppföljning av rekryteringen
Efter ett år ska den som svarat för rekryteringen göra en uppföljning. Denna ska visa om det
genomförda rekryteringsarbetet blev lyckat eller ej samt dra slutsatser som kan användas vid
nästa rekrytering.

Stöd, råd eller hjälp i rekryteringsarbetet
Den som behöver stöd, råd eller hjälp i rekryteringsarbetet ska vända sig till sin resultatchef eller
till personalchefen.
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Bilaga 1

CHECKLISTA FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

Ny medarbetare:
Namn:

................................................................................................

Befattning:

................................................................................................

1. Innan den nya medarbetaren kommer
 Förbered medarbetarna på att en ny arbetskamrat ska börja
 Utse vem som ska vara handledare för den nya medarbetaren
 Gör upp ett individuellt introduktionsprogram för den nya medarbetaren

2. När den nya medarbetaren kommer:
 Visa arbetsplatsen
 Presentera arbetskamrater och handledaren
Informera om:
 Verksamhets mål samt politisk och verkställande organisation
 Den nyanställdes arbetsuppgifter
 Samverkansavtalet, arbetsplatsträffar och samverkansgrupp
 Arbetsmiljöfrågor och eventuella föreskrifter
 Arbetstider
 Lönerutiner
 Eventuell tystnadsplikt
 Rutiner vid sjukanmälan
 Rutiner vid arbetsskada
 Telefonkulturen på arbetsplatsen
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 Fackliga företrädare
 Eventuella hjälpmedel i verksamheten
 Planera nödvändig utbildning i t.ex. ergonomi
 Boka tid för uppföljning av introduktionen. Uppföljning bör ske inom 2 veckor
3. Övrigt:
 Specifika frågor för arbetsplatsen

4. Medarbetarens ansvar och skyldigheter
I och med att arbetstagaren accepterat att arbeta hos oss har hon / han också accepterat och tagit
på sig det ansvar och de skyldigheter som följer med anställningen.
Betona bl.a. följande:
 En anställning förutsätter att medarbetaren förstår, accepterar och arbetar för verksamhetens
fastställda mål och handlingsplaner
 En anställning förutsätter att medarbetaren är medveten om att hon/han inte är garanterad
arbetsuppgifter på nuvarande arbetsplats utan är skyldig att även arbeta på andra
arbetsplatser med arbetsuppgifter som ligger inom dennes arbetsskyldighet
 En anställning förutsätter att medarbetaren är aktivt deltagande i medarbetarsamtal och
arbetsplatsträffar
 En anställning förutsätter att medarbetaren sätter sig in i de regler och bestämmelser som
avser arbetsmiljön samt hur arbetsmiljöarbetet är organiserat
 En anställning förutsätter att medarbetaren sätter sig in i hur rehabiliteringsplanen fungerar
samt vem medarbetaren ska vända sig till vid problem
 En anställning förutsätter att medarbetaren förstår vikten av att utveckla sig själv och sitt
eget arbete

Ansvarig chef
som genomfört introduktionen:

Medarbetarens bekräftelse på att
hela introduktionen är genomförd

Datum:

.....................................................................................

.....................................................................................

Namn:

.....................................................................................

.....................................................................................
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14. RIKTLINJER FÖR BISYSSLA
Kommunala myndigheter ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att upprätthålla
allmänhetens förtroende för offentlig myndighet. Samtidigt som Arvidsjaurs kommun, som
arbetsgivare, anser det vara positivt att medarbetarna utvecklar sin kompetens även utanför sin
huvudanställning så är det viktigt att arbetstagare inte har bisysslor som kan rubba förtroendet för
arbetsgivarens anseende eller på annat sätt inverkar negativt på arbetstagarens sätt att utföra sina
arbetsuppgifter.
Arbetsgivarens önskar att dessa riktlinjer ska bli ett gott stöd till chefer och medarbetare i
framtiden. Med enhetliga och tydliga regler är vår förhoppning att vi ska kunna säkerställa att
alla medarbetare behandlas så likvärdigt som möjligt.
Definition
Med bisyssla avses varje syssla (anställning, uppdrag, verksamhet) som utövas vid sidan av
huvudanställningen och som inte kan räknas till privatlivet. Bisysslan kan vara tillfällig eller
stadigvarande, med eller utan lön, arvode, etc.
Regelverk
Reglerna kring bisysslor finns i Lagen om offentlig anställning (LOA) och i kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser (AB).
Arbetsgivaren kan med stöd av Lag om offentlig anställning (LOA) § 7 förbjuda syssla som är
förtroendeskadlig. Med det menas en bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens
verksamhet, skada arbetsgivarens anseende eller på annat sätt inverkar negativt på arbetstagarens
möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter.
Denna lagstiftning har sitt upphov i allmänhetens berättigade krav på förtroende för den
offentliga verksamheten och innebär alltså att en kommunalt anställd inte får ha anställning i
någon form som kan rubba allmänhetens förtroende för denne.
Observera att för anställda i offentlig förvaltning (kommun, landsting eller kommunalförbund)
kan även förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas som
bisyssla. Det innebär naturligtvis inget förbud utan endast att ett förtroendeuppdrag ska bedömas
efter samma kriterier som övriga bisysslor (se nedan). För anställda inom kommunala bolag
gäller här AB .
Tillämpning
Arbetsgivaren har möjlighet att pröva och förbjuda anställd att ha bisyssla om arbetsgivaren vid
prövning bedömer bisysslan som
1. Arbetshindrande, att bisysslan hindrar arbetstagarens möjligheter att utföra sina
arbetsuppgifter, genom att arbetstagaren
-

ej kan utföra en fullgod arbetsinsats under arbetstid
inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema
ej kan ha normal jour eller beredskap
inga möjligheter till övertidsarbete
återkommande frånvaro
avböjer, motsätter sig eller vägrar utföra arbete med hänvisning till bisysslan
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Exempel på en sådan bisyssla är när en person bedriver egen rörelse och kontakter eller
aktiviteter som inte hör till arbetstagarens arbetsuppgifter sker under viss del av arbetstid.
Effekten av detta blir att arbetstagaren får lön för tid då arbetsinsatser utförs för andra ändamål.
Ovanstående innebär att en heltidsanställd bedöms kunna ha en bisyssla i relativt liten
omfattning. Gällande arbetstidslag och semesterlagstiftning förutsätter att tiden utöver
heltidsanställning användes till vila och rekreation.
2. Konkurrerande, bisysslan sker i verksamhet med samma utbud och kundkrets som
huvudarbetsgivaren har, kan innebära att den anställde
-

har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten drivs
tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta
sådan verksamhet
innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet

3. Förtroendeskadlig (kan tänkas påverka arbetstagarens handläggning av ärenden hos sin
arbetsgivare)
-

arbetsgivarens förtroende skadas gentemot tredje man (t.ex. kommunens medborgare)
jävsfrågor

För att underlätta vid bedömning används bifogad checklista (SOU 2000:80 bil.4).

Information om bisyssla
Arbetsgivaren är skyldig att informera alla arbetstagare om vad som räknas som bisyssla och
under vilka förhållanden den kan vara otillåten. Närmaste chef ska upplysa arbetstagare om
kommunens syn på bisyssla. Frågan om bisyssla ska ställas i samband med rekrytering och
information om kommunens riktlinjer för bisyssla ges senast vid introduktion av ny medarbetare.
Under pågående anställning finns ett antal naturliga tillfällen där information och återkommande
uppföljning omkring medarbetarens eventuella bisysslor ska ske t ex vid medarbetarsamtal och
rehabiliteringssamtal. Använd bifogad blankett, bilaga 1. (Ifylld blankett skickas sedan till
Personalchefen för beslut och arkivering)
Rapportering av bisyssla




Arbetstagaren är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisyssla och lämna de
uppgifter arbetsgivaren behöver för att kunna göra bedömning om sysslan kan tillåtas eller
inte.
Medarbetarsamtalet ska vara det naturliga tillfället att inventera/uppdatera uppgifter om
bisysslor.
Om det uppstår situationer där oönskad inverkan av bisyssla förekommer kommer en ny
prövning att ske

Använd bifogad blankett, bilaga 1.
Ifylld blankett skickas sedan till Personalchef för beslut och arkivering.

36(45)

Beslut om att förbjuda/tillåta bisyssla
Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller ej. Innan ett beslut fattas ska
närmaste chef alltid tillsammans med den anställde förvissa sig om att uppgifterna i
beslutsunderlaget är rätt uppfattade. Beslutet behöver inte förhandlas enligt
medbestämmandelagen, men ska föregås av ett samtal med den anställde som där ska ges
möjlighet att frivilligt avstå från bisysslan. Om så inte sker ska arbetsgivaren ge ett skriftligt och
motiverat beslut som även innehåller information om hur beslutet kan överklagas.
Vid arbetshindrande bisysslor ska arbetsgivaren motivera grunderna för sitt beslut. Vid förbud
om bisyssla bör tid för skälig avveckling ges.
Arvidsjaurs kommuns handläggning framgår av kommunstyrelsens beslut 2007-02-05 § 34
”Verkställighet avseende personalfrågor” där det framgår att ansvarig för bedömning och beslut
av bisysslor är personalchefen. Beslut om bisyssla delges Kommunstyrelsens personal- och
arbetsutskott.
Kommunchef, förvaltningschefer och personalchef lämnar uppgifter om eventuell bisyssla på
begäran av arbetsgivaren till Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott. I enlighet med
delegationsordningen är det KsAu som prövar och fattar beslut om upphörande av bisyssla för
ovan angivna chefer.

Påföljder
Den arbetstagare som bryter mot förbudet avseende förtroendeskadliga, arbetshindrande eller
konkurrerande bisysslor kan drabbas av arbetsrättsliga påföljder. Detsamma gäller om
arbetstagaren vägrar lämna uppgifter eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid
anmälan om bisyssla. I de fall arbetstagare inte fullgör denna skyldighet ska det ses som ett brott
mot anställningsavtalet och kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl.
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Bilaga 1

Checklista
för bedömning av bisysslas förtroendeskadlighet

Är verksamheten bisyssla i lagens mening?
Är det fråga om …
1. en anställning vid sidan av huvudanställningen?
2. ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren?
3. något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid
sidan av huvudanställningen?
4. enbart medlemskap och inte uppdrag t ex styrelseledamot, i en förening?
5. en aktivitet, som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller sköta sin och
familjens egendom och privata angelägenheter?
6. Innebär aktiviteten t ex förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är
engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten?
Om svaret på någon av frågorna 1 - 3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla
i lagens mening.
Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en
bisyssla i lagens mening.
Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom områden som kräver särskild
försiktighet med bisysslor?
Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där hon/han är anställd arbetsuppgifter som
innebär
-

rättsskipning

-

myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd, bidrag m.m.
till enskilda personer eller företag)

-

upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)

-

tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet

-

förvaltning av egendom

-

ledning av myndigheten/förvaltningen eller verksamheter inom dessa

Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för
arbetstagaren eller myndigheten.
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Ökar bisysslans beskaffenhet risken för förtroendeskada?
1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten
i det företag hos vilken bisysslan utförs och å andra sidan myndighetens/förvaltningens
verksamhet?
2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och
bisysslan?
3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag?
4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag?
5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?
6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet?
7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag?
8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet?
9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. myndighetens/förvaltningens behov av expertis, att
arbetsstagaren åtar sig bisysslan?
Om svaren på någon av frågorna 1 - 6 är ja ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens
förtroende för arbetstagaren eller myndigheten/förvaltningen.
Om svaret på frågorna 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken.
Ökar bisysslans omfattning risken för förtroendeskada?
1. Är bisysslan tidskrävande?
2. Är bisysslan av kortvarig eller sporadisk art?
3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom/henne ekonomisk eller annan ersättning för
bisysslan och är denna ersättning i så fall hög?
Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada.
Om svaret på fråga 2 är ja, minska risken.
__________

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna
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Bilaga 2

Beslut om bisyssla
Namn

Pers.nr

Telefon

Befattning

Aktuell sysselsättningsgrad

Ansvarig chef

Har du någon bisyssla?
Nej
Ja - Ange art och omfattning nedan

Tagit del av (närmaste chef)

Art = typ av verksamhet eller uppdrag, t.ex.
bilreparationer, övervakare, ledamot i socialnämnden
OBS! ej organisationstillhörighet
Omfattning = t.ex. x antal timmar/mån, x %

.................................................................................................................

Grund för beslut att förbjuda bisysslan är att den bedömts som
konkurrerande eller arbetshindrande enligt Allmänna Bestämmelser (AB) §8
förtroendeskadlig enligt lagen om offentlig anställning (LOA)
Om du anser att beslutet i det senare fallet (förtroendeskada) är felaktigt kan du med stöd av din
fackliga organisation väcka arbetsrättslig tvist eller föra civilrättslig process.
Datum

Datum

Personalchef

Medarbetare

...............................................................................................

...................................................................................................

Blanketten fylls i av medarbetaren tillsammans med närmaste chef och skickas sedan till personalchefen för bedömning och
arkivering.
Ex. på bisyssla: annan anställning, eget företag, konsultverksamhet, uppdrag (t.ex. god man, bolagsstyrelse, förtroendeuppdrag)
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15. RIKTLINJER FÖR UPPDRAG I TJÄNSTEN/SAMVERKAN GENOM AVTAL
AVTAL
Samverkan genom avtal är ett sätt för kommuner att hjälpa varandra. Det är en relativt enkel och
rätt fram form för uppdelning av arbetsuppgifter mellan två eller flera kommuner. Genom avtal
etableras vanligen en relation mellan köpare och säljare, men relationen kan också utgöras av ett
ömsesidigt utbyte av tjänster.
Juridik/Regelverk
Det saknas regler om avtal i kommunallagen. Vanliga civilrättsliga regler gäller således.
Huruvida det är tillåtet att samverka genom avtal bedöms i första hand utifrån 2 kap. 1§ KL
(Kommunallagen), den s.k. lokaliseringsprincipen.
Lokaliseringsprincipen innebär att en kommun i princip bara får ägna sig åt angelägenheter inom
den egna kommunens geografiska område eller som berör dess egna medlemmar. I stort hindrar
principen inte enklare samverkan med omkringliggande kommuner, så länge det är grundat i ett
eget behov för var och en av kommunerna. Ömsesidigt intresse krävs. Observera LOUsituationer! (lagen om offentlig upphandling och dess regelverk).
Vidare får inte en kommun vidta en åtgärd väsentligen i en annan kommuns intresse.
Exempel på enklare samverkan mellan kommuner är samverkan genom avtal, nätverk eller
projekt.
Specialregler (lagstöd) för kommunala samverkansavtal finns inom skolans verksamhetsområde,
socialtjänstens område (ej myndighetsutövning), räddningstjänst, miljötillsyn,
livsmedelskontroll, alkoholtillsyn (ej tillståndsgivning) och överförmyndarverksamhet.
Utrymme att använda avtal som samverkansform är störst på det frivilliga området men kan vara
möjligt på det obligatoriska området.
Tillämpning
Innan beslut om en anställd kan anlitas av annan uppdragsgivare ska
1. Förvaltningschef undersöka de juridiska möjligheterna för samverkan genom avtal inom
verksamhetsområdet och dokumentera detta.
2. Berörd arbetstagares nuvarande arbetssituation utredas skriftligen och bedömas ha
utrymme för extra arbetsuppgifter, vilket tydligt ska framgå i utredningen.
3. Konsekvensanalys genomföras med berörd samverkansgrupp för att belysa hur sådant
uppdrag ev. kan komma att påverka andra medarbetare på ordinarie arbetsplats.
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Om utredning enligt ovan medger tjänsteköp gäller följande:
 När en anställd anlitas i tjänsten av annan uppdragsgivare än Arvidsjaurs kommun och i
verksamhet där detta är juridiskt och ur arbetsmiljösynpunkt möjligt ska ett sälj/köp
förhållande råda med Arvidsjaurs kommun som säljare.
 Alla uppdrag, som en anställd utför åt Arvidsjaurs kommun, ska ske i anställningen. Det
innebär att ersättning/arvode inte i något fall får utbetalas till den anställdes eventuella företag
utan endast till den anställde som lön.
 Förvaltningschef upprättar ett avtal med uppdragsgivaren/köparen enligt avtalsmall
”tjänsteköp”. Se bifogad fil.
 Upprättade avtal om tjänsteköp förvaras i berörd medarbetares personalakt på lönekontoret och
delges kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott/alt. kommunstyrelsen.
Avtal om tjänsteköp för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef ska i enlighet med
delegationsordningen till kommunstyrelsen för beslut.

Bilaga
Detta är en grund till ett avtal gällande försäljning av tjänster. Således måste ändringar göras
för att passa in med just det ni ska sälja. Det som är skrivet i kursiverat är sådant som måste
vara med i ett avtal. Men ni får själva skriva in då det är så specifikt från fall till fall. Det som
inte är skrivet i kursiverat är standardmeningar till avtal, där endast namn, datum och dylikt
måste bytas ut.
Det är viktigt att det endast står den tjänst som ska köpas i detta avtal. Ej namn på
tjänsteman/tjänstemän.

Avtal mellan Arvidsjaurs kommun och X kommun avseende X-tjänst

1. Parter
Detta avtal gäller mellan Arvidsjaurs kommun och X kommun.

2. Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller under perioden 20xx-xx-xx till och med 20xx-xx-xx.
Ska det finnas möjlighet att förlänga avtalet efter denna period måste det framgå av
avtalet. Exempelvis:
Parterna ska senast 3 månader innan avtalets slut komma överrens om en eventuell
förlängning. Förlängningen ska då ske skriftligen.

3. Avsikt och bakgrund
Vad är avsikten och bakgrunden till försäljningen av tjänsten? Skriv utförligt!

4. Omfattning
Detta avtal avser försäljning av X-tjänst till X kommun. Försäljningen avser motsvarande
X timmar per vecka.

5. Avtalets tillämpning
I frågor rörande detta avtals tillämpning företräds kommunerna av respektive
förvaltningschef. Fortlöpande samråd i nödvändig omfattning skall ske mellan ansvariga
tjänstemän.

6. Uppdrag
Här ska det tydligt definieras vad det är som ska ingå i tjänsten och som alltså ska
säljas. Blir det inte tydliggjort här, så kan den tjänsten inte heller säljas. Kan
exempelvis delas in i Grunduppdrag och Tilläggsuppdrag.

7. Placering
På vilken arbetsplats ska den som ska utföra tjänsten sitta? Om personen ska sitta
hos köparen hur många timmar/dagar/vecka ska detta vara?
Exempelvis:
Två dagar per vecka ska ”kompetens” XX finnas på plats i X kommun. alternativt
”Kompetens” X X kommer att vara placerad i Arvidsjaur och utföra arbetet från sin
arbetsplats där.

42(45)

43(45)

8. Tidsredovisning och avstämning av tid
Redovisning av tid:
Hur ska den nedlagda tiden redovisas? Ska en särskild loggbok föras? Måste på ett
klart och tydligt sätt framgå för berörda parter hur tidsredovisningen ska ske så det
inte uppstår någon tvist kring detta.
Avstämning av tid:
Avstämning av den redovisade tiden ska ske var X:e månad. Vid denna avstämning ska den
tid som ”kompetens” XX lagt ner motsvara i snitt XX timmar per vecka.
Här måste det framgå hur ofta avstämningen av tiden ska ske. Detta bör hänga ihop
med hur ofta faktureringen sker så att denna blir korrekt. Vidare måste det regleras
vad som händer om den redovisade tiden inte stämmer överrens med vad som
avtalats. Är den redovisade tiden mindre än vad som avtalats ska inte köparen
behöva betala för fler timmar än vad som faktiskt lagts ner på tjänsten till köparen.
Har det däremot lagts ner mer timmar än vad som avtals om, måste Arvidsjaurs
kommun självklart få betalt för dessa.

9. Resor
Resor/Eventuella resor ska ingå i de timmar som X kommun köper. Det är alltid köparen som
står för den bil som ska användas vid resorna från Arvidsjaurs kommun till X kommun.
Vid resor ska den som ska utföra tjänsten få göra detta på arbetstid, det vill säga att
den som köper tjänsten får även betala för resetiden. Det är även köparen som ska
tillhandahålla bilen. Arvidsjaurs kommuns bilar ska inte användas.

10. Personalvård
Det måste tydligt regleras i avtalet vem som ska ha ansvaret vid t.ex. sjukdom,
olyckor och rehab. Vem ska ta kostnaden om den som ska utföra tjänsten är sjuk
den dagen som denne skulle ha utfört tjänsten år köparen? Vad händer om den som
ska utföra tjänsten är med om en bilolycka när denne är på väg att köra till köparen?
Vem ska då ta hand om rehabkostnaden och andra kostnader som uppstår? Det är
ju trots allt köparen som betalar för den tid som det tar att köra. Vad gäller andra
rehabkostnader som kan uppstå på grund av att den som ska utföra tjänsten jobbar
åt köparen?
Regleras ingenting kring detta är det Arvidsjaurs kommun i egenskap av
arbetsgivare som får stå för alla dessa kostnader.

11. Försäkring
Arvidsjaurs kommun ombesörjer att erforderliga försäkringar finns tecknade för
”kompetens” X.

12. Ersättningar för uppdragen
Den ersättning som ska utgå för de olika uppdragen/tjänsterna ska framgå här.
Använd samma uppdelning som under rubriken uppdrag. Här är det viktigt att
Arvidsjaurs kommuns egna kostnader täcks fullt ut.
Exempel på kostnader som ska ingå är; lön, eventuellt lönetillägg, po-påslag,
pensionskostnader och eventuell övertidsersättning.
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13. Fakturarutiner
När utfärdas fakturan? Vad ska den vara märkt med? Och slutligen vart ska den
skickas?

14. Betalningsvillkor
Vilka betalningsvillkor gäller?
Exempelvis:
X kommun betalar fakturor per 30 dagar netto efter att specificerad och korrekt faktura
kommit dem tillhanda.

15. Utvärdering
Finns det anledning att ha en utvärdering kring hur allt har fungerat ska detta finnas
med i avtalet. Beslutas det om en fortsatt försäljning och denna inte omfattas av en
förlängningsoption i avtalet, måste ett nytt avtal skrivas.
Exempelvis:
En utvärdering av försäljningen av ”kompetens” XX ska göras under X månad. Vid
utvärderingen ska representanter från de båda kommunerna och ”kompetens” XX delta.
Efter genomförd utvärdering ska beslut fattas om en eventuell fortsättning av försäljning av
”kompetens” XX.

16. Uppsägning av avtalet
Vill endera parten säga upp avtalet under pågående avtalstid skall detta göras skriftligen med
en uppsägningstid på X månader.

17. Ändring av avtalsvillkor
Vill endera parten få till stånd en förändring av avtalsvillkoren ska detta meddelas den andra
parten skriftligen.
Här måste det även klart framgå under vilka förutsättningar och när en förändring av
avtalsvillkoren kan ske.

18. Tvist
Tvister om tolkningen av bestämmelser i detta avtal eller handlingar som hör till detta avtal
ska dessa i första hand lösas direkt av avtalsparterna. Kan då förlikning inte nås ska tvisten
lösas av behörig domstol.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.
Arvidsjaur (datum)

X-ort (datum)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

För Arvidsjaurs kommun
(Befattning)

För X kommun
(Befattning)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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16. RÖKPOLICY
Syftet med policyn är att stödja kommunen i sitt hälsofrämjande arbete med personalen.
Ett avgörande skäl att arbeta för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste
tillgången på varje arbetsplats. Rökningens starkt negativa effekter på hälsan är känd sedan
länge. Redan idag styrs kommunen av tobakslagen genom att kommunen har rökfria
arbetslokaler.
En rökfri arbetsplats innebär att ingen medarbetare ska utsättas för direkt eller indirekt (passiv)
rökning eller röklukt inom Arvidsjaurs kommuns alla lokaler och dess närområde(såsom entréer,
skolgårdar). Rökpolicyn innebär att ingen röker under arbetstid. Med arbetstid avses den tid man
tjänstgör, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid.
De rökare som vill ha hjälp att sluta ska stimuleras till detta och erbjudas information,
rökavvänjnings- kurser och nikotinhjälpmedel. Den anställde ersätts med 75 % av faktisk
kostnad av arbetsgivaren, dock max tre månader.
För att lyckas uppnå målet; ”Arvidsjaurs kommun – en rökfri arbetsplats”, är det angeläget att
alla medarbetare känner medansvar, men det direkta ansvaret åligger dock närmaste chef. I
nuläget är inga sanktioner planerade. Policyn ska stötta och hjälpa – inte stjälpa!
Inom socialtjänsten utförs många gånger arbete i den enskildes hem. Att införa rökförbud för
dessa brukare är inte möjligt. I socialtjänstens uppdrag kan ibland ligga att hjälpa den enskilde
att just röka. Den inbyggda konflikt som ibland finns mellan uppdraget att tillförsäkra den
enskilde en skälig levnadsnivå och arbetstagarens arbetsmiljö får lösas från fall till fall. Målet är
att erbjuda alla en rökfri arbetsmiljö.
Att kommunen är rökfri ska belysas också i platsannonser och vid rekrytering samt ingå som
information vid introduktion.
Mål




En rökfri arbetstid. Rökfri arbetstid är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga
Att kommunens kunder, brukare, elever m fl. inte ska behöva komma i kontakt med rök
Att arbetet med förebyggande åtgärder leder till att anställda inte börjar använda tobak

Grundregel

Det är inte tillåtet att röka på arbetstid. Lunchrasten räknas inte som arbetstid

Det är chefens ansvar att se till att grundregeln följs
Medel





Förebyggande insatser (information, rökslutarkurser och nikotinhjälpmedel). Snus bör
absolut inte rekommenderas som rökavvänjningsmedel. Arvidsjaurs kommun
subventionerar nikotinhjälpmedel till 75 % under max tre månader. Subventionen
beskattas som en förmån av den enskilde medarbetaren
För att lyckas uppnå målet - en rökfri arbetsplats, är det angeläget att alla medarbetare
inom Arvidsjaurs kommun känner ansvar
Arbetsplatsprogram upprättas av och anpassas till respektive arbetsplats utifrån policyn
(var ska man röka? klädbyte? mm)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 148
Ks § 235
Motion – Aktiva insatser
mot barnfattigdom

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

197
312

Dnr 00246/2011

009

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2011-06-27 § 77 lämnade
vänsterpartiets fullmäktigegrupp, genom Britt-Inger Hedman, in en motion
om aktiva insatser mot barnfattigdom.
” Begreppet barnfattigdom har den senaste tiden debatterats bl.a. i
riksdagen. Alla partier är överens om att vi har många fattiga barn i
Sverige. Även i Arvidsjaur har vi fattiga barn.
Vänsterpartiet föreslår att en grupp bestående av representant från
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritids- och
kulturutskottet samt ansvariga tjänstemän utses. De får i uppdrag att
gemensamt utvärdera behov och föreslå åtgärder för att undvika utslagning
och utanförskap.
Gruppen får arbeta förutsättningslöst och redovisa små tankar och förslag
till fullmäktige. ”
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Utredare Ann Engberg har 2011-10-21 inlämnat yttrande i ärendet.
Personal- och arbetsutskottet beslutade 2012-01-23 § 2 att återremittera
ärendet till förvaltningscheferna för att utifrån sammanställd lista, undersöka
om det finns behov av några ytterligare åtgärder för att motverka
barnfattigdom.
Förslag till yttrande har inlämnats av socialchef Ann-Sofi Levander.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

./. att besvara motionen i enlighet med bilaga till protokollet.
Exp beslut:
. Britt-Inger Hedman
. Förvaltningschefer
. Socialnämnden

_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 148.
Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2012-09-24

Svar på motion - Aktiva insatser mot barnfattigdom, Dnr 246/2011
Fullmäktige har fått en motion där man föreslår att det bildas en grupp som ska
utvärdera behov och föreslår åtgärder för att undvika utslagning och utanförskap.
Under hösten –vintern 2011/2012 har kommunkansliet gjort en sammanställning av
vilka åtgärder som redan görs.
Resultatet visar att det finns många både direkta och indirekta insatser inom
kommunen.
För att på djupet komma tillrätta med barnfattigdom måste man arbeta på flera plan
och nyckeln är arbete och försörjningsförmåga för föräldrar.
Arvidsjaurs kommuns möjligheter att agera inom arbetsmarknadspolitikens område
är begränsade men vissa saker kan kommunen ändå påverka.
Socialnämnden har sedan 2011-01-01 infört rätt till heltid med möjlighet till deltid
inom en stor del av sin verksamhet. Detta skapar en grund för många till trygg
sysselsättning.
För att unga kvinnor, som det huvudsakligen handlar om, ska kunna arbeta krävs
tillgång till god barnomsorg. Det erbjuds idag men för de som har en man eller
sambo som arbetar på annan ort är barnomsorgen ändå i många fall otillräcklig. En
kompletteringslösning behövs i en del fall för att unga föräldrar ska kunna ha ett bra
yrkesliv. Någon form av barnomsorg på obekväm tid är önskvärt.
För personer med invandrarbakgrund är nyckeln till arbetslivet god
svenskundervisning, kopplat till praktik. Här behöver kommunen arbeta offensivt
med de ekonomiska medel som staten, i form av Migrationsverket, bidrar med under
de första etableringsåren.
En tredje faktor som är viktig för att motverka barnfattigdom är tillgången till billiga
bostäder. Arvidsjaur har goda möjligheter att erbjuda billiga bostäder. Med en
bostadspolitik som tar sikte på generationsväxling inom det befintliga beståndet, där
äldre personer flyttar från villor och billiga, gamla lägenheter in till
trygghetslägenheter, bör tillgången för unga familjer även i fortsättningen vara god.
Arvidsjaurs kommun följer utvecklingen inom detta område och fler områden kan bli
aktuella.
_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 149
Ks § 236
Motion Ungdomsfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

198
313

Dnr 00052/2012

009

En motion har inlämnats av Åsa Ögren (v), Britt-Inger Hedman (v), Ingrid
Tagesdotter (v) och Lotta Åman (s) om inrättande av ett ungdomsfullmäktige.
” Vi vill starta ett ungdomsfullmäktige. Syftet är att öka ungdomars verkliga
inflytande i frågor som på olika sätt berör dem. För enligt statistiken röstar
ungdomar, 18-25 år, i lägre grad än äldre.
Genom att tillföra ett ungdomsfullmäktige får ungdomar kunskap om hur
den demokratiska processen i en kommun fungerar och förhoppningen är
att fler engagerar sig.
Vi föreslår att en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän utses.
Gruppen får i uppdrag att arbeta fram förslag på hur ungdomsfullmäktige
ska utformas och presentera förslaget till fullmäktige.”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 6 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i det fortsatta processarbetet, säkerställa att det finns politisk
representation från kommunstyrelse, socialnämnd, miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd samt barn- och utbildningsnämnd.
att i övrigt anse motionen besvarad, i enlighet med bilaga till protokollet.
_____

Exp till:
. Åsa Ögren
. Britt-Inger Hedman
. Ingrid Tagesdotter
. Lotta Åman
. Camilla Freedman

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 149.
Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2012-09-24

Svar på motion - Ungdomsfullmäktige, Dnr 252/2012
Arvidsjaurs kommun antog i våras en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta
med ungdomspolitiska frågor över året. Förlaget inkluderar inte ett
ungdomsfullmäktige. Anledningen till detta är tanken att först få till en bred
förankring bland unga generellt, dvs. att först skapa en plattform och medvetenhet
bland unga hur kommunen generellt arbetar med
demokrati/inflytande/ungdomspolitik. Inte bara elevråd utan även andra
sammansättningar av barn och unga ska då fungera som referensgrupper.
Det är oerhört viktigt att politiker och tjänstemän ser över hur alla beslut tas och att
de beaktar barn och unga som en naturlig del i beslutsprocesser; precis som t.ex.
Agenda 21 beaktas idag. Blir de unga svikna ännu en gång, kommer det bli svårt att
arbete operativt med ungdomspolitiska frågor i kommunen en tid framöver.
Först i ett senare skede av implementeringen av den ungdomspolitiska
handlingsplanen, efter ett par år, är det intressant att starta ett ungdomsfullmäktige
som en del i hur kommunen bör utveckla demokratiarbetet. Förslaget är därför
mycket intressant och viktigt för hur den ungdomspolitiska satsningen ska
fortskrida och utvecklas.
Med start hösten 2012 ingår Arvidsjaurs kommun i ett nationellt 3-årigt projekt i
Sveriges ungdomsråds regi. Vi ska bl.a. få stöd hur vi ska utveckla metoder för
medborgardialog med unga. Ett ungdomsfullmäktige skulle eventuellt kunna ingå
som en del i projektet och vara verkställt innan projekttidens slut.
Att ta fram en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän är en utmärkt väg
att nå större medvetenhet runt den ungdomspolitiska frågan i kommunen.

_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 150
Ks § 237
Krisledningsplan vid
allvarliga olyckor och
svåra påfrestningar

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

199
314

Dnr 00211/2012

109

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner
och landsting finnas en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära
händelser, en krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige har beslutat att
kommunstyrelsen ska vara Arvidsjaurs kommun krisledningsnämnd.
Kommunfullmätige beslutade 2005-03-29 § 7 att fastställa en
krisledningsplan för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige beslutade
samtidigt att uppdra till kommunstyrelsen att vid organisationsförändringar
ändra namn i krisledningsplanens bemanningsplan. Kommunstyrelsen har
sedan delegerat detta vidare till beredskapssamordnaren.
En översyn av krisledningsplanen har skett och ett antal justeringar föreslås.
Ett nytt stycke ”4.5 Rapportering till länsstyrelsen” har infogats i planen.
Under stycket ”3.3 Lokaler, teknisk utrustning” har information om det
nationella kriskommunikationssystemet Rakel samt det webbaserade
informationssystemet WIS lagts till. Ett antal mindre justeringar av
redaktionell karaktär har även gjorts i planen.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättad krisledningsplan.
att uppdra till kommunstyrelsen att vid organisationsförändringar ändra
namn i Krisledningsplanens bemanningsplan.
att kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29 § 7 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Exp till:
. Ledningsgruppen
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1

Allmänna förutsättningar

1.1

Bakgrund

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner och landsting finnas en nämnd som fullgör
uppgifter under extraordinära händelser, en krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige har
beslutat att Kommunstyrelsen ska vara Arvidsjaurs kommuns krisledningsnämnd.
Samhällets säkerhet och beredskap är primärt en nationell (statlig) angelägenhet som
omfattar händelser med låg sannolikhet och stora konsekvenser. Det finns också ett
kommunalt ansvar på detta område. Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är
grunden för vår säkerhet, men också myndigheternas samarbete i krisberedskapsarbetet.
Krisberedskapssystemet bygger på tre principer:

Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer.

1.2



Likhetsprincipen vilken innebär att en verksamhets organisation och
lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.



Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i
samhället.

Mål för verksamheten
Övergripande mål
målet med krishanteringssystemet är att minska risken för och konsekvenserna
av, allvarliga kriser i samhället,
kommunen ska vid svåra påfrestningar i samhället ha omedelbar förmåga att
strategiskt leda och samordna den kommunala verksamheten,
kommunen ska planera och organisera verksamheten för att snabbt kunna
informera myndigheter, personal och allmänheten.
Verksamhetsmål
vid svåra påfrestningar i samhället ska kommunens ledningsgrupp kunna
samlas i ledningscentralen inom två timmar,
ledningsgruppens politiska ledning utgörs av kommunstyrelsen i dess roll som
krisledningsnämnd. Inledningsvis är det realistiskt att räkna med att det är
kommunstyrelsens arbetsutskott som engageras,
kommunens ledningsförmåga ska upprätthållas genom regelbundna övningar,
minst en övning under varje mandatperiod,
ledningsgruppen ska med hjälp av stödfunktioner snabbt kunna ta fram
beslutsunderlag samt sprida information till allmänheten, samverkande organ
och massmedia,
förvaltningsledningarna ska kunna verka inom fyra timmar,
fältverksamheterna inom förvaltningarna ska kunna uppnå full styrka inom sex
timmar.

1.3

Svår olycka eller allvarlig störning

Även vid svåra olyckor och allvarliga störningar ska arbetet i kommunen så långt det är
möjligt utgå från normala förhållanden och bedrivas i den ordinarie organisationen. Det
kan dock uppstå situationer som är av sådan art att den normala organisationen för beslut

4 (12)

och verkställighet måste anpassas så att ledningen kan svara upp mot kraven på omedelbart
agerande, uthållighet och samordning av kommunens åtgärder.
Den situation som då föreligger kännetecknas bl.a. av:
 omfattande hot mot mänskliga värden, egendom eller miljön


akut behov av beslut som inte har kunnat förutses och inte kan tillgodoses av
ordinarie organisation



flera verksamhetsområden berörs



stort behov av samordning av kommunens åtgärder



stort informationsbehov



stort samverkansbehov med andra organisationer (statliga myndigheter, andra
kommuner, landsting, frivilligorganisationer och företag).

2

Krisledningsplan

Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda ledningsinsatser i den
kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett kontinuerligt stabsarbete bedrivas för
ledning och samordning i samverkan med många kommunala och andra aktörer inom
kommunen.
För att vid behov snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, ska
det i kommunen finnas en krisledningsplan. I planen ska det bl.a. framgå vem som har
befogenhet att sammankalla ledningsgruppen, vilka personer som ska ingå i gruppen samt
gruppens huvudsakliga uppgifter. Det ska dock inte vara frågan om en detaljerad plan för
många olika alternativa händelser, utan en startplan med en personell grundbemanning och
t ex en checklista med arbetsuppgifter.
Syftet med denna krisledningsplan är med andra ord att:
 klarlägga organisation och ansvarsförhållande för att undvika oklarheter och
missförstånd samt påskynda de skadeförebyggande och -avhjälpande insatserna


samordna övriga nödvändiga åtgärder med de direkta räddningsinsatserna



utgöra underlag för styrelsers och nämnders planering.

Planen är en startplan där förutsättningarna för den fortsatta verksamheten är
beroende av rådande förhållanden.

3

Ledningsgrupp

3.1

Bemanning

Vid allvarliga störningar eller olyckor kan en ledningsgrupp, som vid normala förhållanden
inte uppträder samlat, sättas i funktion. Ledningsgruppens fasta bemanning består av:
Ordinarie
Ersättare
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunchef
Av ks ordförande utsedd tjänsteman
Räddningschef
Av räddningschefen utsedd tjänsteman
Informationsansvarig
Av kommunchefen utsedd tjänsteman
Beredskapssamordnare
Av kommunchefen utsedd tjänsteman
Bemanningsplan med uppgifter om funktion och namn, se Bilaga 1.
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3.2

Delegation, organisation, ansvar

För att underlätta ledning av kommunens verksamhet vid allvarliga påfrestningar upprättas
vid behov den särskilda ledningsgruppen. Enligt kommunstyrelsens reglemente är
kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd. I praktiken är det dock i första hand
kommunstyrelsens arbetsutskott som inkallas. Ledningsgruppens ledare, tillika
kommunstyrelsens ordförande, avgör om kommunstyrelsen i sin helhet eller endast
arbetsutskottet inledningsvis ska inkallas.
De särskilda händelser som kan vara aktuella är omfattande elavbrott som bedöms så
långvariga att kommunens service inte kan upprätthållas. Omfattande föroreningar inom
kommunens vattendistribution, allvarliga olyckor, extrema vädersituationer, bränder med
masskadesituationer är andra exempel där kommunstyrelsen i sin egenskap av
krisledningsnämnd har ett ledande ansvar.
Kommunstyrelsens ordförande utgör ledningsgruppens politiska ledare och avgör om och
när behov finns av att kalla in krisledningsnämnden alternativt arbetsutskottet. Detta kan
exempelvis inträffa inför beslut i frågor som kan få stora ekonomiska konsekvenser eller
inför åtgärder som kan innebära att den kommunala servicen reduceras eller på annat sätt
förändras.
Kommunchefen är gruppens administrative ledare och ansvarar bl.a. för att kommunens
resurser för information aktiveras samt att personal avdelas för att dokumentera
ledningsgruppens arbete och tagna beslut.
Beroende på störningens eller olyckans art knyts övriga verksamhetschefer och/eller
externa resurspersoner med särskilda kunskaper till ledningsgruppen. Vid behov av
psykosociala insatser kallas kommunens POSOM-grupp in (Psykiskt och socialt
omhändertagande). Denna grupp leds av socialchefen.

3.3

Lokaler, teknisk utrustning

Vid tjänstgöring skall ledningsgruppens fysiska placering vara i kommunstyrelsens
sammanträdesrum (rum Månljuset). Det angränsande sammanträdesrummet (rum
Solstrålen) disponeras vid ett krisläge av informationsverksamheten. Vid behov av
ytterligare lokaler ska dels kommunalrådets arbetsrum, dels sammanträdesrum
Snöstjärnan, disponeras av ledningsgruppen.
Kommunfullmäktiges sessionssal alternativt Medborgarhuset ska disponeras vid
genomgång med större grupper, presskonferenser etc.
Kommunen har tillgång till det nationella kriskommunikationssystemet Rakel. Kommunen
har även möjlighet att använda sig av det webbaserade informationssystemet WIS som är
framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska
krishanteringssystemet. Aktörerna delar information med varandra genom en
dagboksfunktion.
Kommunalhusets tekniska utrustning står efterhand som behov uppkommer till
ledningsgruppens förfogande. Vid behov tar ledningsgruppen beslut om ytterligare
anskaffning.

3.4

Ledningsgruppens uppgifter

Kommunens ledningsgrupp ska vid svår olycka eller allvarlig störning inom två timmar
kunna organisera en operativ kärna som snabbt kan ta fram erforderligt beslutsunderlag
samt ge eller sprida viktig information till allmänheten, samverkande organ och
massmedia.
Ledningsgruppens uppgifter består bl.a. av att:
 bedöma den aktuella situationen


bedöma de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna av händelsen
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kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna verksamheten över
förvaltnings- och myndighetsgränser



kartlägga insatsbehov och prioritera åtgärder



mobilisera erforderliga personella och materiella resurser



besluta om ändrade ansvarsförhållanden för berörda förvaltningar och företag
med avseende på verksamhet, resursutnyttjande, geografiska ansvarsområden och
finansieringsfrågor



ge snabb, saklig, väl avvägd och samordnad information till media, allmänhet,
anställda och anhöriga.

För att dessa viktiga uppgifter ska kunna genomföras med den effektivitet som krävs för
ledningsgruppen är det av yttersta vikt att samtliga ledamöter i gruppen särskilt tänker på
att:
 det inte finns utrymme för prestige och revirtänkande

3.5



se till helheten



vara flexibel



tänka på sitt ansvar i nutid, närtid och på längre sikt samt hur var och en
säkerställer uthållighet.

Vem sammankallar ledningsgruppen?
Uppgifter om olyckshändelser eller störningar kommer normalt till kommunens
kännedom via räddningstjänsten. Vid händelse som tjänstgörande räddningsledare
bedömer vara av sådan omfattning eller art att det föreligger behov av mer
omfattande åtgärder för att undvika eller begränsa skadeverkningar ska
kommunstyrelsens ordförande informeras. Denne ska då omgående bedöma om
situationen är sådan att ledningsgruppen ska sammankallas.
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande, får i tur och ordning
kommunstyrelsens vice ordförande, räddningschefen eller kommunchefen besluta
om ledningsgruppen ska sammankallas.

4

Information

4.1.

Allmänt

Den information som kommunen ger i samband med kriser skall bidra till att alla aktörer
som bidrar till att bemästra krisen, medier och befolkning i övrigt får en så riktigt och
aktuell bild av händelsen som möjligt. Krisinformationen skall på detta sätt ge bästa
möjliga förståelse för situationen och dess olika konsekvenser, så att aktörerna i krisen och
den enskilt berörde, får bästa möjliga förutsättning att fatta beslut inom de områden som
man har ansvar för eller berörs av.
Vid kris, katastrof och under höjd beredskap ställs stora krav på information till berörda,
allmänhet, personal och medier. Särskilt viktigt är att snabbt informera om nya eller
ändrade förhållanden.
För att motverka ryktesspridning och annan vilseledande information är behovet av snabb,
korrekt och samstämmig information av yttersta vikt. Särskild vikt skall läggas vid
information till handikappade (t ex syn- eller hörselskadade) och invandrare.
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All kommunal information går vid kris, katastrof och under höjd beredskap via
ledningsgruppen. Det innebär att förvaltningar och bolag under störda förhållanden inte
lämnar ut information till samverkande myndigheter, medier och medborgare utan
medgivande från ledningsgruppen.
För ledning av information vad gäller räddningstjänst svarar räddningsledaren.
Informationsavdelningen som träder i kraft vid kris, katastrof eller under höjd beredskap är
underställd kommunstyrelsen i dess då gällande funktion som krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsens ordförande är ytterst ansvarig för informationsverksamheten.

4.2

Bemanning, ansvar

Informationsavdelningen består av ledning, informationsgrupp, telefonväxel samt
vaktmästeri (kopiering m.m.). Informationsavdelningen skall kunna arbeta i skift dygnet
runt. Informationen ska vara aktuell och tillförlitlig, underlätta för medierna samt aktivt
förmedla kommunens syn på krisen och dess förlopp.
Informationsansvarig ingår i ledningsgruppen och ansvarar för att informationsfrågorna
beaktas samt att informationen till och från kommunen fungerar tillfredsställande.
Informationsansvarig ansvarar även för att schema för växel-telefonister och annan
personal inom avdelningen upprättas vid behov av bemanning utöver ordinarie arbetstid.
Ordinarie
Informationsansvarig (Kulturchef)
Ledare för informationsgruppen (Kommunsekreterare)
Informationsgrupp (nämndskansliets assistenter)
Växeltelefonister
Vaktmästare (kopiering mm)
Personal för avlösning, distribution, postgång mm
*/

Ersättare
Utses av kommunchefen
Utses av kommunchefen
*/
**/
**/

*/ Utses av informationsansvarig i samråd med ledaren för informationsgruppen bland övrig personal som
finns planlagd för informationstjänst i kommunens personalplan.
**/ Utses av ledaren för informationsgruppen bland den personal som har utbildning på den tekniska
utrustningen och normalt brukar tjänstgöra som ersättare.

Bemanningsplan med uppgift om funktioner och namn, se Bilaga 1.
Verksamhetschefer:
Verksamhetscheferna ansvarar för information inom sina resp. verksamhetsområden,
informerar ledningsgruppen och kommunstyrelsen.
Övriga resurser:
Under speciella förhållanden kan extra resurser behövas i arbetet med att sprida angelägen
information till medborgarna. I ett sådant läge kan det vara nödvändigt att anlita frivilliga
personer. Avtal för att reglera ett sådant samarbete finns för närvarande ej, men kan
eventuellt komma att aktualiseras.

4.3

Lokaler, teknisk utrustning

Vid händelser som är av sådan omfattning att ledningsgruppen träder i funktion, ska även
informationsavdelningen sammankallas och förberedas för tjänstgöring.
Krisledningsnämndens samlingsrum är sammanträdesrum Månljuset i Kommunhuset. Det
angränsande rummet, sammanträdesrum Solstrålen, disponeras vid ett krisläge av
informationsavdelningen.
Informationsavdelningen använder i övrigt nämndskansliets, receptionens och
vaktmästeriets lokaler i kommunhuset som arbetslokaler. Rummet intill receptionen,
postrummet, har försetts med ett eget gruppnummer med tre telefonuttag. Vid händelse
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som orsakar en stor mängd förfrågningar från allmänhet och media kan rummet bemannas
med upp till tre personer för att fungera som upplysningscentral och därmed avlasta
växeln. När upplysningscentralen är i funktion kan telefonnumret delges allmänhet och
media genom radion, kommunens hemsida etc.
Presskonferenser och liknande anordnas i första hand i kommunfullmäktiges sessionssal,
allt efter utrymmesbehov. Vid information till allmänhet och andra sammankomster med
många deltagare används Medborgarhusets cafeteria eller biosalong. Såväl Kommunhuset
som Medborgarhuset har egna reservkraftverk.
I övrigt står nämndskansliets, receptionens och vaktmästeriets tekniska utrustning till
informationsavdelningens förfogande. I den mån behov av ytterligare tekniska resurser
uppstår, anskaffas dessa i första hand genom intern omprioritering och omflyttning av
kommunens egen utrustning, i andra hand genom extern anskaffning.
Erforderliga prioriteringar vad avser kommunens interna resurser liksom beslut om extern
anskaffning görs av ledningsgruppen.

4.4

Myndighetsmeddelanden i radio, pressmeddelanden

Kommunen har rätt att hos Radio Norrbotten begära sändning av myndighetsmeddelande
avseende händelse i Arvidsjaurs kommun. I första hand begärs en sådan sändning av
Räddningstjänsten. Informationsavdelningen kan, vid behov, bistå med utformning av
myndighetsmeddelande och vidarebefordran av begäran om sändning.
Mallar för utformning av myndighets- och pressmeddelande finns i Bilaga 2 och 3.

4.5

Rapportering till länsstyrelsen

Hos alla länsstyrelser ska det finnas en tjänsteman i beredskap, TIB. Tjänsteman i
beredskap nås via SOS Alarm. Kompletterande information till länsstyrelsens
krisorganisation skickas till tib@bd.lst.se, fax: 0920-22 61 08.
Under en extraordinär händelse ska krisledningsgruppen lämna lägesbeskrivningar till
länsstyrelsen samt hålla denna underrättad om övriga förhållanden som har betydelse för
hantering av händelsen.
Länsstyrelsen kontaktas vid:
 Händelse som får stora konsekvenser för samhället och för samhällets viktiga
funktioner
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Stora olyckor i länet



Utsläpp av radioaktiva ämnen



Driftstörningar eller liknande händelser som medför eller kan leda till
olägenheter för människors hälsa eller miljö



Avslutad räddningsinsats i samband med olycka som inneburit att miljön
skadats

Beredskap och krig

Denna krisledningsplan ska i tillämpliga delar även användas vid höjd beredskap eller
krigstillstånd.
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6

Checklista för ledningsgruppen
Ledningsgruppen samlas
lägesanalys, ge en samlad bild av läget, vad har hänt, var, vilka konsekvenser
-

kommunens roll i krisen

-

behov av ledning, behov av intern/ extern samverkan?

-

behov av förstärkning av ledningsgruppen

-

börja föra dagbok med klockslag och beslut

-

informationsbehovet, informationscentralen aktiveras

-

bedöma om krisledningsnämnden alt. arbetsutskottet behöver inkallas.

Åtgärdsskede
vilka åtgärder behöver göras nu
-

vilken information ska spridas, till massmedia, berörda

-

vilka åtgärder kan tänkas behövas längre fram

-

vilka resurser finns tillgängliga nu och på längre sikt

Stabiliseringsskede
prioritera och samordna resurser
-

avrapportering från berörda förvaltningar

-

stänga, dra ner och prioritera olika kommunala verksamheter

-

översiktig, långsiktig analys av händelseförloppet

Återhämtningsskede
planering för återgång till normal verksamhet
Avslutningsskede
rapportering
-

utvärdering

-

dra nytta av utvärderingen inför framtiden
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Bilaga 1

BEMANNINGSPLAN
enligt personalförhållanden oktober månad 2012
Funktion

Namn

Ledningsgrupp,
ordinarie:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchef
Räddningschef
Informationsansvarig
Beredskapssamordnare

Jerry Johansson
Johnny Högberg
Hans-Erik Jonsson
Kristina Grubbström
Britta Lundgren

ersättare:
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunchef
Räddningschef
Informationsansvarig
Beredskapssamordnare

Lotta Åman
Av Ks ordförande utsedd tjänsteman
Av räddningschefen utsedd tjänsteman
Av kommunchefen utsedd tjänsteman
Av kommunchefen utsedd tjänsteman

Informationsavdelning:
Informationsansvarig

Kristina Grubbström

Informationsgrupp, ledare
Informatör
Informationsgrupp, assistent
Informationsgrupp, assistent

Ann Engberg
Kent Norberg
Inga Sandström
Liselott Sandström

Beredskapsregistrerad personal som
vid behov kan tillföras Informationsavdelningen:

Gun Hellander, Biblioteket
Anna-Carin Wikberg, Biblioteket
Erik Sieurin, Biblioteket
Ann-Kristine Vinka, Tillväxtenheten

Yvonne Lindberg, Sandbackaskolan
Margareta Renberg, Sandbackaskolan
Telefonväxel

Magnus Svensson

Vaktmästeri

Daniel Oskarsson

Anm.: Bemanningsplanen revideras vid varaktiga personalförändringar.
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Bilaga 2
MALL TILL MYNDIGHETSMEDDELANDE

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN
via radio i samband med (exempelvis) ett större/ långvarigt/
avbrott på eldistributionsnätet:
...................................................i Arvidsjaurs kommun meddelar:
Elförsörjningen inom området........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
har avbrutits på grund av................................................................
.......................................................................................................
Avbrottet beräknas vara i .........dygn/timmar.
Alternativt:
Avbrottets varaktighet kan just nu inte beräknas men kommer troligen att pågå i
minst..............dygn/timmar.
Följande åtgärder har vidtagits/ kommer att vidtas/ för att ersätta
bortfallet av elström
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Anvisningar till allmänheten .........................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
För ytterligare information kan ni vända er till

Lyssna på radions P4 för ytterligare information!
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Bilaga 3
MALL TILL PRESSMEDDELANDE I SAMBAND MED
KRISLÄGE

Pressmeddelande:
Informationsavdelningen vid Arvidsjaurs kommun meddelar:
På grund av...................................................................................
..................................................................................................
har ett okontrollerat utsläpp av/ större trafikolycka/ järnvägsolycka/
brand/ elavbrott/ etc.
..................................................................................................
inträffat vid ...................................................................................
Personal från Arvidsjaurs kommun/ räddningstjänsten/ vårdcentralen/ etc.
.........................undersöker just nu /vad som hänt/ skadans omfattning/ etc.
Det är ännu oklart hur många/ hur länge/ när/ vilka områden/ .........
.....................................................................................................................
(händelsens art, omfattning, inriktning och konsekvenser)
Ytterligare information lämnas kontinuerligt via Informationsavdelningen vid
Arvidsjaurs kommun på telefon
0960-......................
Presskonferens hålls i .........................................................................
................dagen.................., klockan..................
Arvidsjaurs kommun återkommer om en timme/ om två timmar/ klockan...................
med ytterligare information.
.............................................................
Informationsansvarig
Arvidsjaurs kommun
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Kommunfullmäktige antog 2012-06-25 § 100 taxa för renhållning
(avfallshantering) samt Renhållningsordning/renhållningsföreskrifter för
Arvidsjaurs kommun.
I kommunens renhållningsföreskrifter anges att tömning av slamavskiljare,
fettavskiljare och slutna tankar sker minst en gång per år och i övrigt efter
behov för att upprätthålla en god funktion.
Under 2012 har tillstånd beviljats av miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden
för en ny typ av avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Tillstånden
avser minireningsverk.
För att klargöra ansvarsförhållanden mellan kommunen, renhållaren och
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare, lämnas därför förslag på en
revidering av renhållningsföreskrifterna att även omfatta minireningsverk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för renhållning och Renhållningsordning/
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun
att kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 100 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Exp beslut:
. Heikki Kairento

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 151.
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Föreskrifter om avfallshantering för Arvidsjaurs kommun
Inledande bestämmelser
Tillämpliga föreskrifter
1 § För kommunens avfallshantering gäller
 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063)
 Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
och
 Andra författningar
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de
betydelser som här anges:
1. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.
2. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är
så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att
samla in i säck eller kärl.
3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
5. Med den renhållningsansvariga nämnden avses respektive kommuns
kommunstyrelse.
6. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning
för uppsamling av hushållsavfall.
Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som
kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av respektive kommuns miljönämnd.
5 § Miljönämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och
returpapper och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i
kommunen.
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Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och
information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har
meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.

Hushållsavfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall:
− Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande
byggverksamhet på fastigheten)
− Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall
frånelektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa
belysningsarmaturer samt däck och bilar
− Kasserade bilbatterier
− Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa
plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.
Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande avfallsslag:
− Grovavfall
− Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall
− Läkemedel
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när
de förekommer i hushållet:
− Icke-brännbart hushållsavfall
− Trädgårdsavfall
− Latrin
− Slam
− Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 1.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs
i dessa föreskrifter eller i bilaga till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag kan lämnas på plats som anvisas i bilaga 1. Det utsorterade avfallet
ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön
inte uppstår.
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Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller
paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att
avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet inte uppkommer.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt,
buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som
klargör att det är fråga om grovavfall.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare.
12 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så
tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan
tillgodoses.
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
13 §
En förteckning över de behållare och annan utrustning som används i kommunen anges i
bilaga 2.
14 § Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren.
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom
säckhållare, latrinbehållare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av
fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
15 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och
tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl
behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att hantering med den
utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning
underlättas. De ska placeras så att de kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan
används och baklastande bil där sådan används.
Slamavskiljare, fettavskiljare, trekammarbrunnar, slutna tankar och minireningsverk ska
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och
får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för
anläggningens skötsel och underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att informera
renhållaren om tillverkarens instruktioner för skötsel och tömning av minireningsverk.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 30 meter
såvida inte särskilda skäl föreligger.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska
utan anmaning meddelas renhållaren.
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Hämtnings- och transportvägar
16 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsinnehavaren
och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats.
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om
tömning av särskilda behållare såsom slamtankar och fettavskiljare.
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och
tömningsplats hålls i farbart skick.
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är
farbar för hämtningsfordon.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som
överenskommes med renhållaren.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
18 § Kommunen är indelad i de hämtningsområden som framgår av bilaga 3.
19 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:
Från flerbostadshus sker hämtning av hushållsavfall sker minst varannan vecka.
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av hushållsavfall varannan
vecka. I vissa områden i Arjeplog sker hämtning en gång per månad, enligt bilaga 3.
Från hus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka under
hämtningsperioden 15 maj – 15 oktober.
Från fritidsanläggningar, stugbyar och andra verksamheter sker hämtning av hushållsavfall
minst varannan vecka.
Utsorterat farligt avfall, brännbart grovavfall och icke-brännbart grovavfall lämnas på plats
som anges i bilaga 1. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på den egna fastigheten.
I andra hand kan trädgårdsavfall lämnas vid de kommunala återvinningscentralerna.
Hämtning av vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och liknande sker
minst 1 gång per år och i övrigt efter behov. Vid mindre tömningsbehov kan dispens sökas.
Latrin från fritidshus bör komposteras. Sådan kompostering ska anmälas till kommunens
miljönämnd. Latrinkärl av engångstyp där hämtning ingår kan köpas av renhållaren. Sådant
kärl placeras väl tillslutet invid sopbilens färdväg på hämtningsdagen.
Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar sker minst en gång per år och i
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning av minireningsverk görs
enligt tillståndsmyndighetens beslut och i enlighet med tillverkarens rekommendationer och
i övrigt efter behov för att upprätthålla god funktion.
Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller sluten tank medges
efter särskild prövning. Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens
riktlinjer och slamavskiljaren ska vara så dimensionerad och belastad att ett längre
tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker
utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan om förlängt tömningsintervall
för slamavskiljare ska sändas till Miljönämnden som prövar ärendet.
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20 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållarens
anvisningar:
Farligt avfall
Grovavfall

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
21 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om ej annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid kommunens
insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.
Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång
per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Vid
mindre tömningsbehov kan dispens sökas.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
22 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
23 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av miljönämnden lämna de
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
24 § Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna
fastigheten handläggs av miljönämnden. Ansökan om dispens från skyldighet att lämna
avfall till kommunen såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av miljönämnden.
Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket
sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa
och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en detaljerad beskrivning
av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Eget omhändertagande av hushållsavfall
25 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
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26 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors hälsa och
miljön utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan
författning samt brandriskvarning måste beaktas.
27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta skriftligen
till miljönämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.
Miljönämnden ska översända kopia av anmälan till den renhållningsansvariga nämnden och
renhållaren.
28 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför avsedd
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande
omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning
av anläggningen.
Miljönämnden ska översända kopia av beslutet till den renhållningsansvariga nämnden och
renhållaren.
Mindre avfallsbehållare
29 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter ansökan medges om
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under
förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Uppehåll i hämtning
30 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Uppehåll i hämtningen gäller i högst
ett år. För fritidshus gäller motsvarande vad i föregående stycke sagts om uppehållet avser
hela hämtningsperioden angiven i 19 §. Ansökan gäller för en hämtningsperiod i taget.
Ansökan ska lämnas till den renhållningsansvariga nämnden senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
ansökan till miljönämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2012-11-01.

Bilaga 1. Anvisningar om sortering mm
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla
det skilt från annat avfall:


Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande
byggverksamhet på fastigheten) lämnas mot avgift på Återvinningscentralen.
Avfallet sorteras i metall, trä, brännbart och icke brännbart avfall.



Avfall som omfattas av producentansvar:
o Förpackningar och returpapper lämnas vid Återvinningsstation
o Avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och
vissa belysningsarmaturer lämnas som el-avfall till Återvinningscentral
o Däck utan fälg lämnas till däcksverkstad
o Bilar lämnas till auktoriserad bilskrot eller anvisat ställe för mottagning av
uttjänta bilar
o Kasserade bilbatterier lämnas till Återvinningscentral eller inköpsställe
o Kasserade små batterier lämnas i batteriholk. Innehåller kasserade produkter
lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten
behandlas den som elektronikavfall.



Grovavfall, sorteras i metall, trä, brännbart och icke brännbart och lämnas vid
Återvinningscentral. Exempel på grovavfall är cyklar, möbler och avfall från smärre
renoveringsarbeten i hemmet.



Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall, lämnas vid
Återvinningscentral. I Arjeplog kan det dessutom lämnas i de låsta bodar som finns
vid återvinningsstationerna i Laisvall, Adolfström, Jäckvik, Slagnäs och
Mellanström.



Läkemedel lämnas till apotek. Cytostatika är farligt avfall och lämnas till
Återvinningscentral.

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när de
förekommer i hushållet:








Icke-brännbart hushållsavfall, lämnas till Återvinningscentral
Trädgårdsavfall, komposteras på den egna fastigheten eller lämnas till
Återvinningscentral
Latrin, komposteras på den egna fastigheten i godkänd anläggning eller lämnas i väl
tillslutna kärl längs sopbilens hämtrutt. Endast kärl inköpta från kommunen hämtas.
Slam från enskilda brunnar hämtas av kommunen eller den som har kommunens
uppdrag
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt grävs i första hand ner på den
egna fastigheten eller på annans mark med fastighetsägarens tillstånd, om det är
möjligt och inte kan orsaka olägenhet. Mindre döda djur kan lämnas vid
Återvinningscentralen i Arvidsjaur.
Asbest ska hanteras separat och lämnas till Återvinningscentral.

Bilaga 2. Behållare mm
För insamling av hushållsavfall används kärl i storlekarna 80 l, 190 l, 370 l och 660 l.
Kärlen ägs av kommunen och tillhandahålls via renhållaren.
För rengöring av kärlen svarar fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.
Insamlingen sker med såväl sidlastande som baklastande bilar.
Latrinkärl av engångstyp kan köpas av kommunen och tas emot av renhållaren för
behandling.
Containrar för grovavfall ägs och tillhandahålls av renhållaren.

Bilaga 3. Hämtningsområden, placering av behållare
Hämtningsområden i Arvidsjaur och Arjeplog framgår av listan över körslingor och karta.
Hämtning sker hos fastighetsägare som bor inom 500 m från sopbilens körväg, enligt de på
kartan markerade körvägarna. Fastighetsägare som bor mer än 500 m från sopbilens körväg
ges möjlighet att anslutas till kommunal sophämtning. Sopkärlet placeras intill sopbilens
färdväg på hämtningsdagen. Övriga fastighetsägare hänvisas till återvinningscentralerna.
För område i Arjeplogs kommun markerat med (X) gäller att sophämtning sker var fjärde
vecka.
Sopkärl ska placeras i direkt anslutning till trottoar (vintertid 1,0 m bakom trottoar) intill
hämtningsväg senast kl 05.00 på hämtningsdagen. Saknas trottoar placeras sopkärl på
lämpligt ställe 1,0 m från vägkant.
Undantag från ovanstående stycke ges handikappade efter framlagt läkarintyg. Renhållaren
hämtas då kärlet enligt direktiv från tekniska kontoret.
Sophämtning från flerfamiljshus och företag sker från central plats utomhus i anslutning till
sopbilens färdväg.
Det åligger fastighetsägaren att se till att väg fram till kärlens tömningsplats hålls i
framkomligt skick. Hämtningsvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och
tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att
den är farbar för hämtningsfordon.

Körslingor för sophämtning i Arvidsjaur och Arjeplog kommuner
Slinga 1 MÅNDAG UDDA VECKA
Arvidsjaur (45)- Akkavare - Auktsjaur -”väg mot Rättsel”, - Tallsund - Ljusträsk - Rättsel (Åkroken) - Lauker - Voutner - Deppis - Renträsk - Fjällbonäs -Arvidsjaur
Avstickare: Öster Granberg - (från Ljusträsk) - Lauker - Norra Holmnäs - Pjesker

Slinga 2 TORSDAG UDDA VECKA
Rönnliden - Gardejaur - Rismyrheden - Hedberg - Mausjaur - Storberg - Sjöträsk - Renvallen Treskifte – Arvidsjaur.

Slinga 3 FREDAG UDDA VECKA
Arvidsjaur - Abborrträsk - Saltmyran - Hålbergsliden - Svartliden - Snöbränna - Brännberg Lappträsk - Högheden - Södra Sandträsk - Utterliden - Baktsjaur - Nyvall - Abborrträsk - Ånäset Aspliden - Bäcknäs - Baktsjaur
Avstickare: Moräng - Svedjan - Järvträsk

Slinga 4 TISDAG UDDA VECKA
Arvidsjaur - Strittomvare - Östansjö - Suddesjaure - Brännudden - Abraure - Lutton - Saddennåive Norra Bergnäs - Mattaure - Siksele - Saltisjaure - Stensund - Arjeplog
Avstickare: Svannäs

Slinga 5 MÅNDAG JÄMN VECKA
Arvidsjaur- Långträsk - Backtåive - Felloheden - Allejaure - Radnejaur - Kurrekveik - Vaxholm Sjulsnäs - Slagnäs - Fiskträsk - Avaviken - Kläppen - Arvidsjaur Avstickare: Ånge - (vid Vaxholm) - Dragnäs - Maddaure - Nyliden - Racknäs - Gullön - Renvik

Slinga 6 FREDAG JÄMN VECKA
Glommersträsk samhälle - Arvidsjaur område 2

Slinga 7 TISDAG JÄMN VECKA
Moskosel samhälle - Arvidsjaur område 3
Avstickare: Tjappsåive

Slinga 8 TORSDAG JÄMN VECKA
Arjeplog - Silvervägen till Norska gränsen - Arjeplog
Avstickare: Vouggatjålme - Tjärnberg - Laisvik - Bougt

Slinga 9 TORSDAG JÄMN VECKA
Arjeplog - Loholm - Laisvall - Hällbacken - Adolfström - Laisvallby - Båtsjaur - Arjeplog
Avstickare: Korsträsk och Laisluspen (sommartid)

Slinga 10 TISDAG UDDA VECKA
Arjeplog - Dainak - Geigo - Vaxborg - Maskaure - Gransel - Innervik - Racksund - Arjeplog

Slinga 11 ONSDAG UDDA VECKA
Arvidsjaur område 1

Slinga 12 ONSDAG JÄMN VECKA
Arjeplog område 1

Slinga 13 TORSDAG UDDA VECKA
Arjeplog Öberget, område 2
Arvidsjaur område 4

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 152
Ks § 242

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

201
316

Dnr 00358/2011

052

Protester mot byggande av Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
nytt kärnkraftverk i
Finland
” Att Arvidsjaurs kommun tar upp frågan. Protester mot ett byggande
(Medborgarförslag)
av ett nytt kärnkraftverk i Finland nära Skellefteå. Bottenviken är
allas vårt hav.
Händer det en kärnkraftsolycka så nära oss, så blir det katastrof, både
för människor och djur, för rennäringen blir det mycket illa, för
odlare av grödor m m, samt för djurhållning. Turistnäringen skulle
bli skadat också. Vi borde resa till Skellefteå och protestera högljutt.
De här frågorna borde tas upp i kommunfullmäktige snarast med alla
partier närvarande. Jag är miljöpartist och är mycket noga med en
ren miljö för alla.”
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 122 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson har upprättat yttrande i
ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
./.

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till bilaga till protokollet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
Exp till:
. Förslagsställaren

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 152.
Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2012-09-24

Svar på medborgarförslag - Protester mot byggande av nytt kärnkraftverk i
Finland, Dnr 358/2011
Kommunen har full förståelse för förslagsställarens oro.
Kärnkraften utgör en viktig del i den svenska energipolitiken. På nationell nivå
har regering och riksdag antagit energipolitiska viljeinriktningar som inte
exkluderar energi från kärnkraftsanläggningar.
De nuvarande kärnkraftverken som ligger i vårt närområde, till exempel
Murmansk, St Petersburg, planerade kärnkraftverk i Baltikum och Finland, kan
alla vid en potentiell kärnkraftolycka medföra kraftiga skadeeffekter på
Arvidsjaurs kommun.
Olika nationer, inklusive Sverige, verkar ha gjort bedömningen att det i dagsläget
finns behov av energi producerad via kärnkraft.
Den kommunala kompetensen i förhållande till beslut tagna i de nationellt
folkvalda församlingarna, bör beaktas ifall en kommun börjar driva inrikes- och
utrikespolitik.
Däremot kan Arvidsjaurs kommun, genom det kommunala självbestämmandet,
fatta miljömässiga beslut som kommunen anser korrekta. Kommunfullmäktige i
Arvidsjaur har i beslutet Lokal Agenda 21 tagit ställning mot uranbrytning i
kommunen.
Medborgare och förtroendevalda kan välja att engagera sig i olika föreningar och
aktionsgrupper i frågan.

Jerry Johansson
Kommunalråd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 153
Ks § 240

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

202
317

Dnr 00122/2012

404

Konsekvensanalys och
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
utredning av hälsoaspekter
i samband med anläggande
” Företaget Fennovoima avser att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i
av kärnkraftverk i Pyhäjoki
Finland, drygt 16 mil från Skellefteå. Det kommer att få ett antal
Finland
konsekvenser för Arvidsjaur kommun, befolkningen och företag.
(Medborgarförslag)
Vi föreslår att kommunen utreder vilka konsekvenserna det kan bli
och att dessa offentliggörs, så att lämpliga motåtgärder kan vidtas.
Vi föreslår också att Arvidsjaur kommun, med hänvisning till Esbokonventionen*
samråder med berörda myndigheter, organisationer och företag i
Finland genom att, som ett första initiativ, skicka kommunens svar
på denna motion till dessa aktörer i Finland.
Motivering:
Radioaktivitet är skadligt för hälsan. Kärnkraftverk släpper ut
radioaktivitet, bland annat i form av ädelgaser, vid normal drift. Vid
olyckor kan halterna vara direkt dödliga. Vad betyder detta för
befolkningen i Arvidsjaur?
Kommunen planerar för ökad befolkning. Hur påverkar ett närbeläget kärnkraftverk den målsättningen? Vilka nya beredskapsåtgärder ska kommunen vidta för möjliga händelser/tillbud/olyckor?
Hur påverkas kommunens miljömål?
Kärnkraft är inte förnybar energi. Kärnkraftolyckorna i Tjernobyl
och Fukoshima visar att kärnkraften inte är något som kan ingå i en
energimix som ett enskilt land kan besluta om. Vi har fortfarande
radioaktivitet i den norrländska naturen från Tjernobylkatastrofen.
Trots att det är länge länge sedan och massor av mil mellan oss och
Ukraina. Från Pyhäjoki till Norrbottenskusten är det bara 16 mil.
Kärnkraften är inte någon lösning på världens klimatproblem — det
är energieffektivisering och förnybar energi. Att bygga nya
kärnkraftverk drar väldiga kostnader och tar resurser som behövs för
att för att i stället effektivisera energianvändningen och utveckla
alternativa energikällor. Vi måste ställa om till en verkligt hållbar
framtid och där är kärnkraft inte lösningen.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29
2012-10-15

203
318

forts. Kf § 153

Avslutningsvis
Om atomhistorien började i Hiroshima så slutade den dessvärre inte i
Fukushima. Vi har bara en enda värld och den behöver vi vara
varsamma med. Atomkraft och radioaktivitet tvingar på oss helt
andra perspektiv än de normala. Plötsligt vet vi inte om avstånd eller
tid räcker för att skona oss.
Från Tjernobyl nådde radioaktivt cesium till renköttet i Västerbotten
och Norrbotten och plutoniumavfallet fortsätter stråla i mer än
100 000 år. Från Pyhäjoki i Finland är det bara 16 mil till Kalix,
Luleå, Piteå eller Skellefteå. Om radioaktivitet kommer ut i miljön
kan det påverka regionen längre än vår livstid.
Radioaktivitet slår mot livets känsligaste delar. Varje biologisk
molekyl som träffas direkt av joniserande strålning blir funktionellt
förstörd. Även om vår hud, kläder och byggnader kan skydda i viss
omfattning, så saknas det skyddet om vi får i oss radioaktiva
partiklar genom inandning eller med maten. Särskilt illa är det att
kroppen förväxlar vissa radioaktiva ämnen med näringsämnen. I hela
kärnbränslekedjans olika steg, från uranbrytning, drift, upparbetning
till slutförvaring, riskeras strålning och utsläpp av radioaktiva
ämnen. Varje dag, månad, år med kärnreaktorer i drift innebär risk
för olyckor och ständigt ökande avfallsmängder.”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 40 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Teknisk chef Heikki Kariento och miljö,- bygg- och hälsoskyddsnämndens
ordförande Anders Harr har yttrat sig i ärendet. De meddelar att de äger
varken kompetens eller resurser för att kunna svara på remissen.

Exp till:
. Förslagsställaren

Kommunfullmäktige har beslutat i lokal Agenda 21, att ingen uranbrytning
ska ske i kommunen. När det gäller andra länders beslut om uppförande av
kärnkraftverk och därmed tillhörande hälsorisker har Arvidsjaurs kommun
inte någon möjlighet att påverka.
Kommunfullmäktige beslutar
att meddela förslagsställaren, att frågan inte ligger inom Arvidsjaur
kommuns kompetensområde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 154

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

204

Dnr 00248/2012

102

Entledigande som ledamot Jerry Johansson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot
och ordförande i
och ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB.
Arvidsjaur Test & Training
AB - Jerry Johansson
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 241 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Lotta Åman (s)
Återremiss.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____

Exp beslut:
. Kommunstyrelsen
. Jerry Johansson
. Arvidsjaur Test & Training

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Kf § 155
Entledigande av ordinarie
stämmoombud och
ersättare i Arvidsjaur
kommunföretag,
Arvidsjaurhem AB,
Arvidsjaur Energi AB,
Arvidsjaur Flygplats AB
samt Arvidsjaur Test &
Training AB

Sida

205

Dnr 00216/2012

102

I samband med ordinarie val till styrelser och nämnder inför mandatperioden
2011-2014 valde kommunfullmäktige ordinarie stämmoombud och ersättare
till dotterbolagen.
Enligt Bolagspolicy för Arvidsjaurs kommun ska Arvidsjaur
Kommunföretag AB utse bolagsstämmoombud till dotterbolagen.
Stämmoombuden i AKAB är också föremål för entledigande, eftersom både
ordinarie stämmoombudet och ersättaren sitter som ersättare stämmoombud
i Arvidsjaur Flygplats AB respektive Arvidsjaur Energi AB.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2012-06-01 § 42 behandlat frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga samtliga stämmoombud och ersättare till de kommunala
bolagen Arvidsjaur kommunföretag AB, Arvidsjaurhem AB,
Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaur Test
& Training AB från och med 2012-12-31
att val till nya stämmoombud i Arvidsjaur Kommunföretag AB från och
med 2013-01-01 AB tas upp vid kommunfullmäktiges
novembersammanträde
att nya stämmoombud och ersättare i dotterbolagen utses, i enlighet med
Arvidsjaurs kommun bolagspolicy, av Arvidsjaur Kommunföretag AB.
____

Exp beslut:
. Berörda
. Löner
. Arvidsjaur Kommunföretag AB
. Arvidsjaurhem AB
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Arvidsjaur Test & Training AB
. Johnny Högberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 156
Ersättare som god man
enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014 efter
Bo Åhman

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

206

Dnr 00083/2012

102

Kommunfullmäktige har att förrätta val till ersättare som god man enligt
fastighetsbildningslagen 2011-2014 för jordbruks- eller skogsbruksfrågor
efter Bo Åhman (v).
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare som god man enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014
för jordbruks- eller skogsbruksfrågor utse Åsa Ögren (v).
_____

Exp beslut:
. Åsa Ögren
. Löner
. Nämndskansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 157
Entledigande som
ordinarie ledamot i
Arvidsjaur
Kommunföretag AB
- Chrisopher Granberg

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

207

Dnr 00209/2012

Christopher Granberg (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Christopher Granberg begärt entledigande.
att som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB utse
Leif Andersson (c).
_____

Exp beslut:
. Christopher Granberg
. Leif Andersson
. Löner
. Arvidsjaur Kommunföretag AB
. Johnny Högberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

102

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 158

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-29

208

Dnr 00267/2012

102

Entledigande som ersättare Jan Björklund (m) har genom sitt parti begärt entledigande från sitt uppdrag
i kommunfullmäktige
som ersättare i kommunfullmäktige.
- Jan Björklund
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Jan Björklund (m) begärt entledigande.
att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
_____

Exp beslut:
. Jan Björklund
. Löner
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdeslista

Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2012-10-29

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)
Ylva Stråhle Andersson (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
1
22

Tjänstgörande ersättare

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

15
4
8
2
1
1
31

Omröstning
Föreningsbidrag

Kristina Taimi

§

143

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X

Lennart Wigenstam
Nina Ask

Tycho Johansson

X
X
X
X
X
X
X
X

Jan Åge Mikalsen
Patrik Åman

Frånvarande
Leif Norén

X
X
X
X
-

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
Jerry M Johansson
8

19

X
11

-

Nej Avst

