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Kf § 159
Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst
Kf § 160
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 161
Allmänhetens frågestund
Kf § 162
Delgivningar
Kf § 163
Dnr 00299/2012
Motion – Resereglemente för Arvidsjaurs kommun

009

Kf § 164
Dnr 00001/2012
Information om allemansrätten (Medborgarförslag)

10

Kf § 165
Dnr 00001/2012
Förskola/omsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag)

101

Kf § 166
Dnr 00255/2010
051
Avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling för IFK Alpinas
tränare och aktiva barn och ungdomar (Medborgarförslag)
Kf § 167
Dnr 00266/2012
006
Sammanträdesplan 2013 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
utskott
Kf § 168
Dnr 00074/2012
Återställning av Johannaparken (Medborgarförslag)

331

Kf § 169
Dnr 000203/2012
Sophantering (Medborgarförslag)

009

Kf § 170
Dnr 00051/2012
Motion –Högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar

009

Kf § 171
Dnr 00275/2012
Revisionsrapport - Utlåtande avseende delårsrapport 2012-08-31

042

forts.
Justerandes sign
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Kf § 172
Dnr 00275/2012
Delårsbokslut 2012-08-31 - Hela kommunen

042

Kf § 173
Dnr 00224/2009
106
Delårsrapport 2012-08-31 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Kf § 174
Dnr 00255/2012
706
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i
ordinärt boende
Kf § 175
Dnr 00204/2012
Grundskolans högstadieutbildning (Medborgarförslag)

611

Kf § 176
Dnr 00276/2012
Val av ledamot och ordförande i valnämnden

102

Kf § 177
Dnr 00105/2012
009
Motion – Ordinarie tjänstgöring för Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå
Tingsrätt
Kf § 178
Dnr 00280/2012
042
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning, - Flygskolans
avveckling samt Extra pensionsinlösen
Kf § 179
Dnr 00298/2012
Annonsering av fullmäktiges sammanträden år 2013
_____
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Kf § 159
Förtjänstutdelning för
medarbetare som arbetat
25 år i kommunens tjänst

Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för förtjänstutdelning för
de medarbetare som under 2012 uppnått en sammanhängande anställningstid
av 25 år för Arvidsjaurs kommun.
Kommunalrådet Jerry Johansson tackade för väl utfört arbete i kommunens
tjänst, och påminde åhörarna om att utan det berömliga engagemanget från
personalen skulle inte kommunen kunna utföra den goda service till
kommunmedborgarna på det sätt som sker idag.
Kommunalrådet tackade trotjänarna och delade ut blommor till var och en
av dem. Samtliga får också välja en present upp till ett värde av 7 % av
gällande basbelopp.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 160
Val av justeringsmän samt Vid justering av sammanträdesprotokoll 2012-10-29 kunde en av de valda
tid och plats för justering
justerarna inte utföra sitt uppdrag på grund av olyckshändelse.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att ersättare väljs till
ordinarie justerare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Sven-Olov Granlund (c) och Jan Åge Mikalsen att justera dagens
protokoll
att som ersättare utse Annika Öberg (m) och Karl-Gustaf Lindström (s)
att protokollet justeras fredag 30 november klockan 15.00 i förvaltningsbyggnaden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 161
Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajournerar sig för allmänhetens frågestund.
Vid allmänhetens frågestund ställdes följande frågor, till
fullmäktigeledamöterna Jerry Johansson (s) och Mats Klockljung (c);
Den 28 september 2011 lämnar samtliga 10 föreningar i Moskosel in en
skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med rubriken
”Medborgarservice i Moskosel”.
Förslaget är en fortsättning på projektet ”Lokala servicelösningar” som
Moskosel & Glommersträsk arbetat med under 2010/2011. I förslaget vill
Moskoselborna skapa en Medborgarservice i Klockarbackeskolans
outnyttjade lokaler.
Målet är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Moskosel och
norra kommundelen.
Landstinget lämnar vid samma tillfälle in en begäran till fastighetskontoret
om att få hyra lokal i skolan för distriktssköterskemottagningen.
Ansvariga i kommunen väljer att skicka föreningarnas ärende till fritids- och
kulturutskottet där den behandlades den 5 december 2011. Utskottet beslutar
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Idag, 13 månader efter att Moskoselborna lämnat in sitt förslag kan vi
konstatera att ärendet fortfarande ligger obehandlat i kommunstyrelse &
kommunfullmäktige.
Landstinget har fortfarande inte hört av fastighetskontoret i ärendet efter 14
månader.
Den 26 juni 2012 inlämnar Moderaterna en skrivelse till kommunstyrelsen
med förslaget att lägga ner skolverksamheten i Moskosel.
När det gäller denna fråga visar sig ärendehanteringen fungera snabbare och
redan på höstens första sammanträde i Barn & utbildningsnämnden, den 2
oktober 2012, ligger ärendet för behandling och beslut tas att skolchef skall
utreda ärendet och lämna en första rapport till sammanträdet den 12
december 2012.
Samtidigt får även kommunstyrelsen ärendet på sitt bord den 12 november
2012 och beslutar att ge fastighetsenhet, kostenhet, kultur & fritid samt
socialnämnd i uppdrag att tillsammans med skolchef ta fram ett heltäckande
underlag av effekterna vid en eventuell skolnedläggning.

Justerandes sign
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Fråga 1. Vilka bär ansvaret för att ärendehanteringen ser ut på detta
ojämlika sätt?
Svar från Jerry Johansson:
Kommunen har inte handlat ojämlikt, utan rätten att väcka ärenden regleras i
kommunallagen:
Skrivelsen om nedläggning av skolverksamheten i Moskosel
Så här säger lagtexten:
Ledamöter i en nämnd får väcka ärenden i en nämnd. (Kommunallagen 4
kap 17 §).
Den som undertecknat skrivelsen om nedläggning av Klockarbackeskolan är
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för moderaterna och har alltså
initiativrätt i nämnden.
Ärendet har behandlats i den ordning det ska. Barn- och
utbildningsnämnden, som är ansvarig för organisation och genomförande av
förskole- och utbildningsverksamhet, har berett ärendet och skickat det
vidare till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet efter
det att beredningen fullföljts.
Skrivelsen om Medborgarservice i Moskosel
Föreningar, medborgare etc. har inte laglig rätt att väcka ärenden i styrelser
och nämnder.
2001 beslutade riksdagen om möjligheten för kommuninvånare att väcka
ärenden till fullmäktige via s.k. medborgarförslag. Beslut i kommunerna om
att införa medborgarförslag är frivilligt.
Arvidsjaurs fullmäktige beslutade 2004 att införa möjligheten för
medborgarförslag. Medborgarförslag är medborgarens enda möjlighet att
väcka ärenden i en kommun.
Under hösten i augusti skrevs ett brev till föreningsrepresentant i Moskosel
som också är aktiv i byns utvecklingsgrupp, för vidare förmedling till
berörda föreningar. Brevet redogjorde för kommande arbete med bland
annat möte med Hela Sverige ska Leva och Länsstyrelsen, för att ha ett
samarbete gällande lokala servicelösningar. Tillväxtenheten har sökt pengar
från Länsstyrelsen i Norrbotten, direkt ur Landsbygdsprogrammet. Projektet
har blivit beviljat, se ovanstående svar fråga 1. Kommunen kommer även
genom Leader Lappland få cirka 300 000 kronor i lokala utvecklingsmedel.
Justerandes sign
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Fråga 2. Varför väljer ansvariga att hantera Moskoselsbornas skrivelse
på detta ojämlika sätt?
Svar från Jerry Johansson:
Svaret på frågan är delvis besvarad under fråga 1. En förstudie har gjorts i
Moskosel och Glommersträsk genom projektet Hållbara lokala
servicelösningar. Den kommunala verksamhet som, i enlighet med
Tillväxtprogrammet har frågan på sitt bord, är Tillväxtenheten. De har också
arbetat kontinuerligt med frågan. Kommunstyrelsens roll har varit att bevilja
pengar till förstudien. Under hösten har kommunledningen och
Tillväxtenheten träffat representant från Länsstyrelsen och representanter
från Hela Sverige ska Leva. Den sistnämnda organisationen har ett speciellt
uppdrag att arbeta med lokala servicefrågor på landsbygden. Tillväxtenheten
har även ansökt om speciella projektpengar från Länsstyrelsens
landsbygdsmedel och beviljats projektpengar för att arbeta med lokala
servicelösningar och tillväxtfrågor. Detta kommer även att utmynna i
tillsättande av en landsbygdsutvecklare på Tillväxtenheten.
Landsbygdsutvecklaren kommer att ha som uppgift att arbeta aktivt med just
service i Moskosel och Glommersträsk samt övrig landsbygd.
Gällande förfrågan från Landstinget om hyra av lokal i skolan för
distriktsköterskemottagning
Vi kan inte hitta någon formell förfrågan från Landstingsfastigheter om att
hyra lokal i skolan. För att vara säkra på att det inte skett något misstag, har
kontakt tagits med både Landstingsfastigheter i Luleå och Piteå, samt
verksamhetsansvarig vid Arvidsjaurs vårdcentral.
Landstingsfastigheter i Luleå och Piteå har ingen kännedom om någon sådan
förfrågan. Verksamhetsansvarig vid vårdcentralen säger att hon hört talas
om det här. Hon var inte verksamhetschef vid det aktuella tillfället, men hon
finner det inte troligt att Landstinget skulle ha ställt en formell begäran till
kommunen. För säkerhets skull ska hon undersöka saken vidare.
Om förfrågan skulle hamnat snett på vägen, tar kommunen givetvis emot
den om den återigen lämnas in till kommunen. Och nu när det finns
ekonomiska projektmedel, speciellt dedikerade personalresurser, anser jag
att arbetet för att hitta lokala servicelösningar kan fortskrida framåt med en
förhoppning om positiva framtidslösningar.

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

217

forts. Kf § 161.

Fråga 3. Vad tycker fullmäktiges ledamöter om denna skamligt
nonchalanta och diskriminerande behandling av det förslag som vi
kommunmedborgare i Moskosel inlämnat?
Svar från Mats Klockljung:
I den här frågan går det inte att dölja sig bakom paragrafer eller bakom en
landsbygdsutvecklare som inte ens är tillsatt, med ett mandat som vi inte vet
något om och vars tjänst löper ut om 22 månader.
Här handlar det om en skrivelse som gått via kommunstyrelsens eget utskott
till kommunstyrelsen för behandling och en hel bygds överlevnad.
Ingemar Nyström och Moskoselsborna har all rätt att fråga fullmäktiges
ledamöter vad vi i denna församling anser om behandlingen av det som är
en ödesfråga för Moskosel och i förlängningen även för kommunen.
Mitt svar som fullmäktigeledamot är: beklämmande, uselt och i högsta grad
odemokratiskt. *)
-------Under allmänhetens frågestund lämnade en medborgare följande förslag, där
inget svar krävdes.
Metod att styra den tunga trafiken utanför tätortens centrum
Förenkla för trafikanter, både bilburna, gående och tung trafik genom att
göra järnvägsgatan till en huvudled och därigenom styra den tunga trafiken
runt centralortens centrum.
Metod att underlätta för funktionshindrade, småbarnsföräldrar med
flera
Plana ut trottoarkanterna och gör en mjuk uppfart till trottoaren. Det skulle
underlätta väldigt mycket för funktionshindrade, småbarnsföräldrar med
barnvagnar och många andra.
_____

*) I Mats Klockljungs svar finns en bakgrundsbeskrivning, som finns tillgängligt för
allmänheten hos kommunstyrelsens kansli.
Justerandes sign
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Kf § 162
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Cirkulär 12:51 – Utvidgad parbogaranti
Sveriges Kommuner och Landsting

_____

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

Utdragsbestyrkande
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Motion – Resereglemente
för Arvidsjaurs kommun
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Dnr 00299/2012

009

Moderaternas fullmäktigegrupp lämnar vid dagens sammanträde in en
motion med följande innehåll:
Både med tanke på den skadliga globala uppvärmningen och på
kommunens ekonomi är det angeläget att ett modernt resereglemente
införs, i syfte att minimera förbrukningen av fossilt bränsle.
Trafikverket ser här Umeå kommun som ett föredöme
Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som, efter
kontakt med representanter från Umeå för närmare information och råd,
föreslår ett modernt resereglemente för kommuntjänstemännens resor,
uppdelat på resor inom Arvidsjaurs centrum, inom kommunen utanför
centralorten och för längre resor, inom och utanför Sveriges gränser.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Skickat till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Information om allemansrätten
I Glommersträsk har tillresta från EU och Schengen varit till förtret
för bybor och omkringboende. Dessutom har markägare / tomtägare
/ vägägare blivit allt ifrån störda (hemfridsbrott) samt utsatts för
nedskräpning, eldning samt allmänt förorsakat förtret och obehag.
Polis har varit inblandad samt även kommunens tjänstemän.
Detta har föranlett att byn sammankallade till stormöte tisdagen den 21
augusti där ca 40-45 personer från byn var närvarande. Resultat av
mötet, där ytterligare misshälligheter framkom, blev att en ”bärgrupp”
bildades med mål att få till stånd ett ”normaltillstånd” i byn även under
denna bärplockarperiod.
Gruppen har kommit fram till att information saknas till dessa EJ
organiserade tillresta samt boende i området. Dessa kan och vet inte
vilka rättigheter och skyldigheter allemansrätten innebär. Det har
inneburit att tillresta tagit sig friheter med tilltvingat boende,
trafikering på privata vägar, beträtt privata tomter, nedskräpning,
eldning i skog mm.
Förslag från gruppen för att komma en bit på väg med detta inför
kommande säsong.

Skickat till:
. Förslagsställaren

Justerandes sign

1. att kommunen distribuerar den sammanfattande folder som
gruppen tagit fram till samtliga hushåll, inklusive närliggande byar
främst i sydöstra kommundelen. Detta för att boende och de som
störs ska veta vad de kan göra och vilka rättigheter man som boende
har.
2. att kommunen beställer från naturvårdsverket uppdaterad information
som finns i en enklare version på samtliga erforderliga språk. att
distribueras till samtliga affärer, barer, kiosker, bäruppköpare, uthyrare
av både bostäder och bilar samt de som normalt har dessa besökare.
3. att på kommunens hemsida lägga in ”bärgruppens” folder
”Allemansrätt - Skyldigheter” samt hänvisning till på webben den helt
kompletta skrivningen.
4. att tydliggöra i samband med dessa utskick att allemansrätt, som inte
är en allebilsrätt, omfattar en allemansskyldighet i samband med
vistelse i annans skog och mark.

Utdragsbestyrkande
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5. att kommunen snabbt och enkelt tillåter att de som känner behov och
utsätts för mer skada och störning än vad tomt, mark och vägägare kan
tillåta, att sätta upp förbudskylt. Ansökningsblankett på webben till
exempel.
6. att i informationen tydliggöra att misshälligheter SKALL
polisanmälas. Detta är ett önskemål från polisen då det är en polisiär
uppgift.”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för beredning och beslut.
_____

Skickat till:
. Förslagsställaren
. Mbhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förskola/omsorg på
obekväm arbetstid
(Medborgarförslag)

./.
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Dnr 00001/2012

101

Ett medborgarförslag har inlämnats om inrättande av förskola/omsorg på
obekväm arbetstid. Medborgarförslaget biläggs protokollet.
Medborgarförslaget är undertecknat av ett flertal personer
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut.
_____

Skickat till:
. Förslagsställaren
. Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 165.

OB Förskola
Här i Arvidsjaur är vi ett flertal familjer som har ett behov av en OB-förskola. I och
med att många av oss har jobb som innebär att vi måste jobba obekväma tider och
män/sambos som jobbar på annan ort eller också har jobb som innebär obekväma
arbetstider. I nuläget är det ett ständigt pusslande som gäller för att få ihop det med
barnpassning och jobb.
Det finns även dem som är ensamstående som helt får förlita sig på andras goda vilja
för att kunna jobba både kvällar och helger.
I ett samhälle där många män jobbar borta faller det på oss kvinnor att styra upp livet
hemma. Vi som mammor ska få det att gå ihop med jobb och förskolans öppettider.
Dock finns det väldigt få jobb som endast innebär jobb på dagtid. Alla har vi tänkt
tankarna, ska vi byta jobb? Ska vi flytta? Vi vrider och vänder på alternativen och ändå
kommer vi fram till slutsatsen att vi inte vill/kan lösa det på något annat sätt än att
förlita oss på att våra vänner och anhöriga ska ställa upp för att vi ska kunna fortsätta
med det vi gör. Trots att inte alla av oss har anhöriga som bor i närheten eller att vi har
anhöriga som faktiskt inte kan ställa upp.
När vi frågat om det finns möjlighet att starta upp en verksamhet som innebär att
barnen kan vara på förskolan under obekväma tider har vi fått svaret: - "Behovet är för
litet" och "Det finns inga pengar" . I er värdegrund står det att ni ska ta alla människor
på allvar samt att ni ska ha en positiv inställning till alla människor ni möter, vilket inte
vi upplever att ni gör/är genom dessa svar. Behovet finns och vi känner nu att det inte
längre är hållbart för oss att förlita oss på våra anhöriga och vänner. Många av dem har
egna jobb och intressen som de med all rätt ska kunna ägna sig åt. Våra barn ska inte
behöva växa upp på halvtid hos andra än sina föräldrar pga att det inte finns andra
alternativ.
Vi frågar oss också om det är bra för ett litet barn att kastas runt hos olika personer, om
än välkända, för att vi som föräldrar inte har möjligheten att hämta/lämna på förskolan
eller sova hemma varje natt? Om det fanns en förskola som kunde tillgodose våra
behov av omsorg på obekväma tider skulle detta vara en trygghet för både oss föräldrar
och våra barn. De skulle vara i en miljö där de kände sig trygga och vi skulle slippa
belasta våra nära och kära.
Arvidsjaurs kommun har satt upp som mål att öka inflyttningen i åldersgruppen 25-50
år. En grupp där säkerligen många har barn och behöver jobb eller förskola som kan
tillmötesgå deras förväntningar om en fungerande vardag. När vi som redan bor här
känner att vi inte är nöjda med hur det ser ut med detta idag kan det kännas som att
motarbeta sina mål genom att inte vilja/kunna tillgodose det befintliga behovet.
Ni har även målet att skapa god livskvalité och långsiktig trygghet för kommunens
medborgare. Eftersom att många berörs av det problem som vi nu tar upp anser vi att en
OB-förskola skulle hjälpa oss att känna att vi har just det. Möjlighet till att de som
tidigare ställt upp och hjälpt oss, ska få njuta av våra barn när de själva vill/kan. Att vi
som föräldrar ska känna oss trygga i vår situation. Att vi slipper detta pusslande och
den stress det medför. Vetskapen att vi inte ska behöva ha dåligt samvete och att barnen
är trygga där de är med kompetent och kunnig personal.
Att Arvidsjaurs kommun ska vara en plats där det finns plats för alla, en plats där våra
barn tryggt kan växa upp och långsiktigt kanske även deras barn med dem. Är något
som främjas av att vi som föräldrar har möjlighet att välja, att kunna ha jobb som
innebär obekväma arbetstider utan att behöva känna oro över barnen. Om vi inte
behöver vara stressade över barnpassning och pusslande smittar det av sig på våra barn
som påverkas av hur vi känner.

1(2)

2(2)

Vi har föreslagit al! man eventuellt skulle kunna ha en "Dagmamma" som
tillhandahåller dessa tjänster, men har då fått svaret att hon/han inte kan jobba
obekväma tider. Då frågar vi oss själva, som många jobbar åt Arvidsjaur kommun, hur
det kan komma sig att VI kan jobba dessa tider? Det är ingen som ifrågasätter all vi
jobbar både kvällar, nätter och helger.
Kanske kan man planera öppettider efter hur stort behovet är från vår sida. Vissa dagar
kanske det inte är några barn som behöver vara kvar efter "stängning", medan andra
kanske det är flera.
Kanske är det bara vissa dagar som det är öppet på kvällen och vi kan försöka lägga
schema och planera efter det.
Kostnaden behöver kanske inte bli så stor om det bara är öppet längre de dagar som vi
föräldrar frågar efter det. Vi önskar att vi ska ha möjligheten all välja. Eftersom all det
tidigare bedrivits OB-förskoleverksamhet i Arvidsjaur finns det säkert kunskap om hur
man kan lösa detta på ett bra sätt. V år förhoppning och önskan är att ni hörsammar det
vi frågar efter och har barnens bästa i åtanke.
__________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 166
Ks § 220
Avgiftsfri tillgång till
Prästberget vid träning och
tävling för IFK Alpinas
tränare och aktiva barn och
ungdomar
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-10-15

223
292

Dnr 00255/2010

051

Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att IFK Alpinas tränare och
aktiva barn och ungdomar får avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning
och tävling, enligt samma förutsättningar som andra idrottsföreningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 143 att förlänga försöket under
säsongen 2011/2012 under samma förutsättningar som föregående säsong,
vilket innebär;





bevilja avgiftsfri tillgång till Prästberget för IFK Alpinas tränare och
aktiva barn och ungdomar vid ledarledd träning och tävling enligt
inlämnat tränings- och tävlingsschema
vid åkning som inte innefattas av ovanstående ska liftkort gälla. IFK
Alpina har tillsynsansvar.
ge tekniske chef Heikki Kairento, föreståndare för Camp Gielas
Katarina Landstedt, kommunstyrelsens representanter Leif Andersson
(c) och Marcus Lundberg (s) i uppdrag att tillsammans med IFK Alpina
utvärdera verksamheten för redovisning till kommunstyrelsen i januari
och juni 2012.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-11 § 164 redovisades en
utvärdering av verksamheten januari-juni 2012. Utvärderingen visade att
antalet aktiva ungdomar har ökat från 55 säsongen 2010/11 till 70 säsongen
2011/12, i huvudsak i de yngre årsgrupperna.
Kommunstyrelsen beslutade att lyfta ärendet för slutgiltigt avgörande under
hösten 2012.
Kommunfullmäktige beslutar
att permanenta avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling för
IFK Alpinas tränare och aktiva barn och ungdomar som innebär:
Skickat till:
. Heikki Kairento
. Katarina Landstedt
. Kristina Grubbström
. IFK Alpina

 avgiftsfri tillgång till Prästberget för IFK Alpinas tränare och aktiva

barn och ungdomar vid ledarledd träning och tävling enligt inlämnat
tränings- och tävlingsschema
 vid åkning som inte innefattas av ovanstående ska liftkort gälla.
IFK Alpina har tillsynsansvar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 167
Sammanträdesplan 2013
- Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt
utskott

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

224

Dnr 00266/2012

006

Sammanträdesplan för år 2013 har upprättas.
Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges måloch utvärderingsberedning, kommunfullmäktiges presidium,
kommunstyrelsen och dess utskott, kommunala pensionärsrådet, kommunala
rådet för funktionshindrade.
Sammanträdesplanen är sammanställd utifrån gällande lagstiftning,
beredningstider samt nödvändiga administrationstider.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12 § 268 upprättat förslag till beslut.
Yrkande
Peter Rydfjäll (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att Mål- och utvärderingsberedningens möte 29/5 ändras till 22/5.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Peter
Rydfjälls ändringsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige beslutat
bifalla desamma.
Kommunfullmäktige beslutar

./.

att anta sammanträdesplan för år 2013 enligt bilaga till protokollet.
_____

Skickat till:
. Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 167.

Kommunfullmäktige
25 februari

Kommunstyrelsen
28 januari

Personal- och arbetsutskott 10/12
Personal- och arbetsutskott 14/1

Ekonomiutskott 15/1
Ekonomiutskott 12/3

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Personal- och arbetsutskott 4/3

15 april

25 mars

Fritids- och kulturutskott 11/3

Kommunstyrelsen

Personal- och arbetsutskott 8/4

Kommunfullmäktige

29 april

Ekonomiutskott 23/4*-Ramdisk

1 juli

Kommunstyrelsen

Ekonomiutskott 14/5*- Ramdisk

Fritids- och kulturutskott 27/5

17 juni

Personal- och arbetsutskott 20/5

Ekonomiutskott 3/6

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Personal- och arbetsutskott 16/9

Ekonomiutskott 1/10

28 oktober

14 oktober

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

25 november

11 november

Fritids- och kulturutskott 23/9
Personal- och arbetsutskott 21/10
Ekonomiutskott 22/10
Fritids- och kulturutskott 2/12
Personal- och arbetsutskott 9/12

Kommunfullmäktiges presidium
11 februari (kl.08.00), 3 april, 18 juni, 16 oktober, 13 november
Kommunfullmäktiges mål- och utvärderingsberedning
11 februari, 22 maj och 23 september
Personal- och arbetsutskottet klockan 13.00
Kommunstyrelsen
Ekonomiutskottet
klockan 13.00
Kommunfullmäktige
Ekonomiutskottet*
klockan 08.30
Fritids- och kulturutskottet
klockan 08.30
Kommunala pensionärsrådet
Klockan 09.00
Kommunala rådet för funktionshindrade Klockan 13.00





klockan 13.00
klockan 13.00
klockan 08.30
klockan 13.00

12/2, 21/5, 17/9, 5/11
12/2, 21/5, 17/9, 5/11

Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet.
Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen.
För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före
utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde.

Jerry Johansson

Johnny Högberg

Kommunstyrelsens ordföranden

Kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 168
Ks § 269
Återställning av
Johannaparken
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

225
364

Dnr 00074/2012

331

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Hösten 1995 fick jag i uppdrag att projektera för en upprustning av
parken vid Köpmantorget. Upprättat förslag godkändes av kommunstyrelsen till en kostnad av 365 000 kronor och utfördes sommaren
1996. Arbetet innefattade plattläggning, nya grusgångar, gräsytor,
lilla bassängen, belysning, blomrabatter samt ett nytt staket i stil
enligt det som fanns på 20-talet. Något år senare tillkom en liten
paviljong.
Nu till min fråga: På vems order har man grävt och förstört gräsytor,
plattläggning, staketet nedrivet? Paviljongen ligger sedan flera år
nere vid kommunförrådet. Jag tycker det är snudd på skandal att
något tillåtit detta. Parken är ju en oas mitt i samhället som vi ska
vara rädda om. Är det meningen att torghandel ska flytta in i parken?
Räcker inte Köpmantorget till finns ju andra platser att stå på,
exempelvis Medborgarhuset, vid lilla Eden, mellan sparbanken och
Änglafröjd.
Vem har sanktionerat detta? Det kan väl inte vara ni politiker?
Tekniska kontoret? Vad säger kulturnämnden? Det är många
medborgare som undrar.
Mitt förslag/krav:
 Återställ parken till det skick som kommunstyrelsen beslutade
om 1995/96.
 Återskapa den nedbrunna klockstapeln och ställ den i parken.
Klockstapeln var en kopia av det torn som stod vid gamla skolan
på 1920-talet.
Vinterhalvåret kan snöskulpturer, ispelare, ljusslingor förgylla
parken”.

Skickat till:
. Förslagsställaren
. Leif Ståhl

Kommunfullmäktige har 2012-02-27 § 9 beslutat överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Leif Ståhl, tekniska, har 2012-05-04 yttrat sig i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till de nya förutsättningar som råder efter Storgatans
ombyggnad, fortsätta arbetet med att förnya området vid Köpmantorget
i enlighet med upprättad plan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 169
Ks § 270
Sophantering
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

226
365

Dnr 000203/2012

009

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” I dag sker sophantering med debitering utifrån vilken volym man har
på sin soptunna. Det har antytts att det finns problem med detta.
Betalningsovilja, orättvisa vid debitering, diversifierad avgift
beroende på familjesituation etc. är krav/önskemål som ställts. I dag
är samtliga tunnor streckkodsmärkta för att kunna identifieras. Jag
vet inte hur väl och i vilken informationssynpunkt detta används men
vad jag förstår så har varje tunna har sitt ID.
Förslag:
 Sätt samma volym av tunna på varje abonnent. Billigare
anskaffning samt mindre lagerhållning.
 Skaffa våg till sopbil och låt varje abonnent betala efter de antal
kilo som skickas. Kostar inte många kronor att montera på bilen
samt då taran är lika behövs ingen nollställning vilket gör
tidsåtgång för automatisk vägning minimal. (Kontakta Bräcke
som har detta system)
 Tunnorna är normalt gröna. De som inte betalar byter man lock
och sätter ett rött lock på. Kommunen kan inte upphöra att hämta
soporna men färgstatus på locket tydliggör läget.
 Detta innebär att man på en ett enkelt sätt kan serva de två större
områden med fritidshus, Arvidsjaursjön och Sandselet. Enligt
beskriven körplan krävs en enkel ändring i körväg under viss tid
för att även ta dessa hushållssopor med ökad intäkt i stället för att
bara köra förbi.”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 79 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Avfallschef Per Nilsson har 2012-10-09 yttrat sig i ärendet;
I avfallsplanen tas frågor upp om hur den framtida avfallshanteringen ska
skötas. I renhållningsföreskrifterna bestäms vilka kärlstorlekar som ska
brukas, samt hämtningsområden och körvägar. En revidering av
avfallsplanen med renhållningsföreskrifterna ska göras under 2013. Tills
dess finns ingen möjlighet att ändra storlek på kärlen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

227
366

forts. Kf § 169.

För vägning av sopor vid hämtning av hushållsavfall, krävs att brännbart
avfall separeras från matavfall, samt att ett tvåkärlssystem måste införas.
Dessa saker måste upphandlas när ny upphandling ska göras för insamling
av hushållsavfall. Nuvarande avtal sträcker sig till 2013-12-31.
När det gäller förslaget om avvikande färg på sopkärlens lock för kunder
som ej betalat, skulle det behövas personella resurser vilket medför att
ordinarie arbetsuppgifter påverkas.
För betalning av räkningar har kommunen idag ett fungerande system för
kravverksamhet, ett fåtal kunder berörs samt att det är mindre summor som
skrivs av. Märkning av sopkärl är inte aktuell att införa.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående, avslå medborgarförslaget.
_____

Skickas till:
. Heikki Kairento

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 170
Ks § 271
Motion –Högre
badtemperatur vid
Centrumbadet under
fredagar

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

228
367

Dnr 00051/2012

009

Marcus Lundberg (s) och Johan Lundgren (s) har lämnat in en motion om
högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar;
” Under flera år tidigare har badhuset haft högre badtemperatur under
fredagar. Att badtemperaturen en gång höjdes på fredagar har sitt ursprung
i att det en gång erbjöds ”babysim” för riktigt små barn, vilket förutsatte
högre temperatur i vattnet. Denna verksamhet har sedan länge försvunnit,
men temperaturhöjningen i vattnet under fredagar har fortsatt.
Att temperaturen bibehölls efter att den verksamheten lades ner, bidrog till
att väldigt många, framförallt barnfamiljer, valt att börja helgen vid vårt
badhus. Idag har temperaturhöjningen under fredagar, av besparingsskäl,
upphört. Detta har medfört att badfrekvensen – enligt våra enkla efterforskningar -–minskat drastiskt. Frågan är om det överhuvudtaget blivit
någon besparing!?
Vi vill:
Att gjord besparing för denna temperatursänkning redovisas
Att statistik för badfrekvens presenteras för tiden innan åtgärden gjordes
och efter densamma
Att verksamheten tittar på alternativa besparingsåtgärder, höjda avgifter
eller båda och där andemeningen ska vara att återinföra höjd temperatur på
fredagar”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 5 överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Fastighetschef Sara Persson och föreståndare Centrumbadet Katarina
Landstedt 2012-10-19 lämnat yttrande i ärendet. De redogör i yttrandet för
övriga besparingar inom verksamheten som skulle kunna finansiera vad det
kostar att höja badtemperaturen.

Skickas till:
. Katarina Landstedt
. Heikki Kairento
. Sara Persson
. Kent Norberg

Kommunfullmäktige beslutar
att höja badtemperaturen på fredagar.
att finansiering sker i enlighet med de besparingsförslag som lämnats i
tjänsteyttrandet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 171
Revisionsrapport
- Utlåtande avseende
delårsrapport 2012-08-31

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

229

Dnr 00275/2012

042

Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens
räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om i årsbudget.
Revisorernas granskning visar, att för att utveckla delårsrapporten bör
framför allt följande prioriteras till kommande år;
• Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad utvärdering av kommuns
mål för verksamhet och ekonomi
• Vidareutveckla rapporten med fokus på analys, resultat och effekter. De
beskrivande delarna i rapporten (antal sidor) bör i stor utsträckning minskas
till år 2013 genom att istället fokusera på viktiga förhållanden och händelser
av väsentlig betydelse.
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige tar emot rapporten och beaktar
revisorernas skrivning.
Yrkanden
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige tar emot rapporten och beaktar
revisorernas skrivning.
Leif Andersson (c)
Bifall till presidiets förslag med ytterligare en att-sats som lyder
att kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera hur och vad som måste
göras för att säkerställa att revisorskritiken inte återkommer
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige med övervägande ja-röster bifallit presidiets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes;
 Ja-röst för bifall till presidiets förslag.
 Nej-röst för bifall Leif Anderssons yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

230

forts. Kf § 171.

./.

Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 11 nej-röster avgivits. Tre
ledamöter är frånvarande och en ledamot har anmält jäv.
Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktige tar emot rapporten och beaktar revisorernas
skrivning.
_____

Jäv
Nina Ask (m) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut.

Skickas till:
. Revisorer
. Ulrika Hallnor
. Nina Ask
. Johnny Högberg
. Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 172
Delårsbokslut 2012-08-31
- Hela kommunen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

231

Dnr 00275/2012

042

Delårsbokslut 2012-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter har
upprättats.
Ekonomichef Ulrika Hallnor redogjorde för delårsbokslutet vid dagens
sammanträde.
Som bilaga i delårsbokslutet finns redovisning av arbetet med
kommunfullmäktiges övergripande mål.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12 upprättat förslag till beslut.
Yrkande
Peter Rydfjäll (s)
Ny beslutsformulering med följande lydelse:
att kommunfullmäktige har mottagit information av delårsredovisningen
2012-01-01--08-31.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter
Rydfjälls yrkande varefter hon förklarar att kommunfullmäktige med
övervägande ja-röster bifallit Peter Rydfjälls yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige har mottagit information av delårsredovisningen
2012-01-01--08-31.
_____

Skickas till:
. Revisorer
. Ulrika Hallnor
. Nina Ask
. Johnny Högberg
. Ekonomi

Justerandes sign

Jäv
Nina Ask (m) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 173
Ks § 273
Delårsrapport 2012-08-31
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

232
369

Dnr 00224/2009

106

Gemensam nämnd för drift av personalsystem har upprättat delårsrapport till
och med 2012-08-31.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2012-08-31 för gemensam nämnd för drift av
personalsystem.
____

Skickat till:
. Skellefteå kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 174
Avgifter för den
kommunaliserade hälsooch sjukvården samt
hjälpmedel i ordinärt
boende

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

233

Dnr 00255/2012

Kommunerna i Norrbotten tar över ansvaret för hemsjukvården 1 februari
2013. I samband med övertagande har frågan om avgifter för bl a hembesök
och hjälpmedel aktualiserats.
Kommunpolitiker och socialchefsnätverket har efterfrågat vägledning i
frågan om avgifterna från den enskilde. Kommunförbundet Norrbotten har
därför lämnat förslag som grundar sig på de avgifter som Landstinget tar ut
inom hemsjukvården idag.
Förslaget tar även hänsyn till likställighetsprincipen genom att förslaget till
omvårdnadsavgifter i vård och omsorgsboende även innefattar avgifter för
hälso- och sjukvård samt hjälpmedel.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12 § 275 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt
hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013 i enlighet med
upprättat förslag.
att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår
avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel.
_____

Exp beslut:
. Norrbottens läns landsting

Justerandes sign

706

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 175
Ks § 276
Grundskolans
högstadieutbildning
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26
2012-11-12

234
372

Dnr 00204/2012

611

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

forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-11-26
2012-11-12

Sida

235
373

forts Kf § 175.

Slutligen, ekonomiska aspekten, om man räknade med att spara 1,2
Mkr och det i ställer kostar 1,8 Mkr extra då måste man inse att
någon gjort ett fel och att beslutet är fel.
För mig som skattebetalare och kommunmedborgare innebär det en
ökad kostnad på ca 4 MKR enbart på skolans drift. Dessutom skall
inräknas det kraftfullt minskande förtroende och medborgarnas
tveksamma tillit för vad kommunala beslutsgrunder innebär. Det går
inte att enkelt uppskatta men är helt sannolikt av betydande både
belopp och grund för den enskildes ställningstagande. (Siffrorna är
hämtade ur kommunala rapporter)
Gräv ner era principhattar ompröva ert ”skolprov” och handla efter
förnuft med beslut som ges resurser för hela kommunens
utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 80 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-10-02 § 42 yttrat sig i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
./.

att avslå medborgarförslaget enligt bilaga till protokollet.
_____

Skickas till:
. Förslagsställaren
. Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 175.

Svar på medborgarförslag angående grundskolans högstadieutbildning
Skolinspektionen gör bedömningen att elevunderlaget inte är tillräckligt stort, samt att
det inte går att säkerställa lärarbehörigheten utifrån skollagens krav.
Nuvarande skollag som trädde i kraft 2011-07-01 har skärpt kraven ytterligare. Bland
annat får kommunen inte anställa obehöriga lärare längre än 6 månader (upp till ett
läsår om huvudmannen så beslutar).
Från och med 2013-12-01 får inte längre lärare utan rätt behörighet (lärare med
lärarlegitimation) sätta betyg i årskurserna 6 - 9.
Vanligtvis har lärare på högstadiet behörighet i 2 - 4 olika ämnen.
Det innebär en omöjlig ekvation att få behöriga lärare i 16-18 ämnen på 1,5 - 2 tjänster.
Om förutsättningarna ändras utifrån inflyttning och förändrade elevprognoser ska
beslutet om inrättande av högstadium prövas.
Barn- och utbildningsnämndens önskan är att ha skolor fördelade i kommunen, men
med de födelsetal som är nu, är förutsättningarna inte så goda för flera högstadier i
kommunen
_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 176
Val av ledamot och
ordförande i valnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

236

Dnr 00276/2012

102

Med anledning av Rune Grankvists (s) bortgång förestår fyllnadsval i
valnämnden som ordinarie ledamot och ordförande.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12§ 277 upprättat förslag till beslut.
Yrkande
Karl-Gustaf Lindström (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Som ersättare i valnämnden efter Lotta Åman (s) föreslå Peter Rydfjäll (s).
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och KarlGustaf Lindströms tilläggsyrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit desamma.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ordinarie ledamot i valnämnden utse Lotta Åman (s)
att som ordförande i valnämnden utse Lotta Åman (s)
att som ersättare i valnämnden utse Peter Rydfjäll (s).
_____

Skickas till:
. Lotta Åman
. Peter Rydfjäll
. Löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 177
Motion – Ordinarie
tjänstgöring för
Arvidsjaurs nämndemän
vid Luleå Tingsrätt

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

237

Dnr 00105/2012

009

Annika Öberg (m) och Sven-Olov Granlund (c) har lämnat följande motion:
”En nämndeman vid Luleå Tingsrätt kallas normalt runt sju dagar per år för
ordinarie tjänstgöring. Arvidsjaurs nämndemän som betjänar tingsrätten i
Luleå kallas emellertid enbart fyra gångar per år och har då efter egna
framstötar fått tjänstgöringen ökad till denna låga nivå jämfört med förra
valperioden.
Nämndemän skall tjänstgöra lagom, inte springa i rätten så ofta att de blir
smittade av juridikens irrgångar och spetsfundigheter och tror sig vara
lagfarna, ty idén är att han och hon är kloka medborgare utanför juristernas
skrå, men de skall ej heller utöva sitt domarkall så sällan att det känns ovant
och att det misshag som kan drabba nämndemännen, inte bara från
kriminella – utan även från den egna arbetsgivaren, väger tyngre än
tillfredsställelsen över att utöva ett av de finaste uppdragen i vår demokrati.
Den demokratin blir ännu finare om alla nämndemäns tjänstgöringsvolym är
lika.
Vi föreslår att kommunfullmäktige enhälligt begär att Arvidsjaurs
nämndemän vid Luleå Tingsrätt kallas till ordinarie tjänstgöring i lika stor
utsträckning som övriga nämndemän”.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12 § 278 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
./.

att besvara motionen i enlighet med bilaga till protokollet.
_____

Exp till:
. Luleå Tingsrätt
. Annika Öberg
. Sven-Olov Granlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 177.

Motionssvar
”Tjänstgöring för nämndemän vid Luleå Tingsrätt”
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Arvidsjaur om
tjänstgöringsvolym för nämndemän vid Luleå Tingsrätt. En nämndeman vid Luleå
Tingsrätt kallas normalt runt sju dagar per år för ordinarie tjänstgöring.
Arvidsjaurs nämndemän som betjänar tingsrätten i Luleå kallas emellertid enbart
fyra gånger per år och har då efter egna framstötar fått tjänstgöringen ökad till
denna låga nivå jämfört med föregående valperiod.
I rättegångsbalken står att Tingsrätten fördelar tjänstgöringen mellan
nämndemännen efter samråd med dem. Motionärerna vill att kommunfullmäktige
enhälligt begär att Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå Tingsrätt kallas till ordinarie
tjänstgöring i lika stor utsträckning som övriga nämndemän i länet.
Ur demokratisynpunkt, är det Arvidsjaurs kommuns åsikt, att tjänstgöring som
nämndeman vid Luleå Tingsrätt ska fördelas lika mellan länets nämndemän.
Därför vill Arvidsjaurs kommun att Luleå Tingsrätt fördelar uppdragen i samråd
med norrbottens nämndemän, i enligt med intentionen i lagen.
_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 178
Synnerliga skäl enligt
lagen om god ekonomisk
hushållning
- Flygskolans avveckling
- Extra pensionsinlösen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

238

Dnr 00280/2012

042

Enligt kommunallagen 8 Kap 5 § får fullmäktige besluta om att en reglering
av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.
Tre områden särskils som synnerliga skäl; kommunens starka finansiella
ställning, större omstruktureringskostnader och orealiserade förluster i
värdepapper har uppstått.
Vad gäller avvecklingen av den gymnasiala flygskolan är ekonomichefens
bedömning att den kan hänföras till en större omstruktureringskostnad, och
där kostnaderna efter nedläggningen inte finns kvar förutom den ansvarsförbindelse som kommunen har tecknat gällande lokaler på flygplatsen.
Kalkyl gällande avvecklingskostnader för 2012 tas fram i samband med
årsbokslutet.
Pensionsinlösen, som är genomförda under 2012, är genomförda i syfte att
minska kommande års ansvarsförbindelse gällande kommunens pensionsskuld. Bedömningen är att pensionsinlösen är genomförd enligt god
ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen har 2012-11-12 § 279 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att synnerliga skäl föreligger enligt god ekonomisk hushållning beträffande
flygskolans avveckling och extra pensionsinlösen.
_____

Skickat till:
. Revisorer
. Ulrika Hallnor
. Nina Ask
. Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 179
Annonsering av
fullmäktiges
sammanträden år 2013

Sammanträdesdatum

Sida

2012-11-26

239

Dnr 00298/2012

101

I kommunallagens 5 kap 10 § står att uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Det står också att om minst en tredjedel av ledamöterna begär införande i en
viss ortstidning, ska uppgiften föras in i den tidningen.
Fullmäktige har att ta ställning till annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2013.
Yrkande
Britt-Inger Hedman (v)
- Annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Norra
Västerbotten och Piteå-Tidningen
- Undersöka möjlighet och kostnad att annonsera i lokala annonsblad och
återrapportera till fullmäktiges presidium.
Ordföranden ställer proposition på Britt-Inger Hedmans yrkande och
varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att annonsera kommunfullmäktiges sammanträdcn i tidningarna Norra
Västerbotten och Piteå-Tidningen samt på kommunens hemsida
att undersöka möjlighet och kostnad att annonsera i lokala annonsblad.
Återrapportering till fullmäktiges presidium.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdeslista

Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2012-11-26

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)
Patrik Åman
(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
1
1
24

Tjänstgörande ersättare

Kristina Taimi

§

171

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X

-

X
X
X
X
X

-

X
X

Frånvarande
Jan Åge Mikalsen

Frånvarande

X
X
X
X
-

Frånvarande

X
X
X
X
X
X
-

5

16

Tycho Johansson

3 frånvarande

15
4
8
2
1
1
31

Omröstning
Revisionsrapport

Lennart Wigenstam
Nina Ask

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

X
X
X
-

-

X
X

-

-

-

X
11

-

Nej Avst

