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Kf § 1
Information om försvarets framtid
Kf § 2
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 3
Dnr 00202/2012
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 4
Delgivningar
Kf § 5
Dnr 00074/2014
Interpellation till kommunalrådet Lotta Åman (s)

101

Kf § 6
Dnr 00074/2014
Fråga till kommunalrådet Lotta Åman (s)

101

Kf § 7
Dnr 00070/2014
Motion - Omorganisering av näringslivsfrågor

001

Kf § 8
Dnr 00071/2014
009
Motio - En landsbygdsvision 2020 för en hållbar och landsbygdssäkrad
kommun
Kf § 9
Dnr 00072/2014
Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän

009

Kf § 10
Dnr 00073/2014
009
Motion - Två av årets fullmäktigesammanträden ska förläggas på en söndag

Justerandes sign

Kf § 11
Dnr 00001/2014
Vindkraftsfri kommun nu! (Medborgarförslag)

101

Kf § 12
Dnr 00001/2014
Annan placering av välkomstskylt vid infarten till Arvidsjaur
(Medborgarförslag)

101

Kf § 13
Dnr 00001/2014
Ekonomi / Skatter / Kostnader (Medborgarförslag)

101

Kf § 14
Dnr 00001/2014
Företrädare som lokala politiker (Medborgarförslag)

101

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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forts.

Kf § 15
Dnr 00001/2014
Fullföljande av konsultuppdrag KPMG (Medborgarförslag)

101

Kf § 16
Dnr 00001/2014
101
On-linjebokning av besök hos kommunens tjänstemän (Medborgarförslag)
Kf § 17
Dnr 00001/2014
Bättre sökmotor till kommunens hemstida (Medborgarförslag)

101

Kf § 18
Dnr 00016/2014
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018

011

Kf § 19
Dnr 00010/2014
Entledigande som ersättare i Arvidsjaurhem AB – Iren Ögren

102

Kf § 20
Dnr 00245/2011
009
Motion - Belöningssystem för personal med förbättringsförslag inom den
kommunala verksamheten
Kf § 21
Dnr 00316/2013
Rätt för kommunens vårdtagare att vistas ute i dagsljus varje dag
(Medborgarförslag)

730

Kf § 22
Dnr 00262/2013
106
Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan
landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013

Justerandes sign

Kf § 23
Dnr 00265/2013
Överlåtande av samtlig handläggning och hantering av färdtjänst och
riksfärdtjänst till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (Centraliserad
färdtjänsthantering)

106

Kf § 24
Dnr 00033/2014
Antal ledamöter i kommunfullmäktige

101

Kf § 25
Dnr 00103/2013
Motion - Reivo som nationalpark, förstudie

009

Kf § 26
Dnr 00045/2011
Försäljning av Torgkiosken

253

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 27
Dnr 00075/2014
Val av och presidium (ordförande och vice ordförande) och ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen

102

Kf § 28
Dnr 00292/2013
Val av ordinarie ledamot i Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet

102

Kf § 29
Dnr 00292/2013
Val av ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse

102

Kf § 30
Dnr 00292/2013
Val av ordinarie ledamot i Kommunalförbundet Partnerskap Inland –
Akademi Norr

102

Kf § 31
Dnr 00296/2013
102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige – Anne Sandman

Justerandes sign

Kf § 32
Dnr 00038/2014
Entledigande från uppdrag som kommunrevisor – Ingemar Nyström

102

Kf § 33
Dnr 00299/2013
Motion - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd

009

Kf § 34
Dnr 00034/2014
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL)

024

Kf § 35
Dnr 00034/2014
Revisionsrapport - Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser

007

Kf § 36
Dnr 00294/2013
Revisionsrapport - Målstyrning inom socialtjänsten

007

Kf § 37
Dnr 00107/2013
Allmänhetens frågestund, turordning på agendan (Medborgarförslag)

101

Kf § 38
Dnr 00000/2014
Ombud och ersättare till Kommuninvest föreningsstämma
_____

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1
Information om försvarets
framtid

Överste Olof Granander, chef för Norrbottens Regemente (där
depachementet Norrlands Dragoner ingår) och överstelöjtnant Urban Edlund
informerade vid dagens sammanträde om det arbete som pågår inom
försvaret.Urban Edlund lämnar över till Teddy Larsson om ca en månad.
Sedan 2005 utgör Arvidsjaurs Jägarbataljon och Försvarsmaktens
Vinterenhet (FMVE) en del av I 19. I Arvidsjaur finns oslagbara
övningsbetingelser och det finns ingen annan plats att flytta verksamheten
och samtidigt vidmakthålla förmågorna.
Förbanden av utländsk karaktär tycker Arvidsjaur är en bra plats att träna på,
de har bra träningsförhållanden och syns inte så mycket.
Förmåga och kapacitet
* Nationellt ledande vad avser operationer i arktisk och subarktisk miljö och
i synnerhet under vinterförhållanden (alla terrängtyper).
* Ledande i norden avseende operationer i bergsterräng och i synnerhet
under vinterförhållanden.
* Oberoende av årstid, väderlek, ljus- och siktförhållanden, naturgeografi
och terräng; Försvarsmaktens enda markstridsförband som utan
begränsningar kan genomföra operationer överallt inom svenskt
territorium i norra Sverige och inom vårt nordliga närområde.
Det går bra för batalonjen, rekryteringsmålen hålls. 125-130 heltidsanställda
heltidssoldater. 50 deltidssoldater (reservofficerare).
Bataljonens totala personalvolym är 482 personer, heltidsanställda och
deltidsanställda.
Härnäst ska bataljonen åka till Norge på övning, vilket innebär att boende
kommer att märka större helikopterverksamhet.
Omdaning Försvarslogistik, nyckelhändelser
Effekt i regionen
Nytt personalförsörjningssystem
* Försvara landets intressen - över hela världen
* Ökade kvalitetskrav på förbanden
* Hög beredskap och korta insatstider
* Kostnadseffektivt

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1 forts.

Detta innebär
* Andra anställnings- och kontraktsformer
* Insatsorganisation med en kombination av stående förband och
kontraktsförband
* Nationella skyddsstyrkor
Så ska det se ut
* Frivillig grundutbildning, ca 4000 utbildas varje år.
* 28 000 tillgängliga för nationella och internationella insatser
* Ytterligare 22 000 tillgängliga för nationella insatser i de nationella
styrkorna.
Budgetproppen 2014
Tre huvudbudskap
* Fortsatt fokus på försvarsreformen
* Anslagsförstärkning och beviljad anslagsöverföring - ger ökade
möjligheter till ekonomisk balans
* Skillnader i syn på Försvarsmaktens behov
Rekommendationer
1. Kvalitet före kvantitet
2. Hög tröskeleffekt
3. Närområdet i fokus
4. Samarbete i Norden
5. Bidra till politisk handlingsfrihet
6. Nya förmågor behövs
7. Balans mellan uppgifter och resurser
Försvarsbeslutsprocessen
2013 - Försvarsberedningens rapport 1
2014 - Försvarsberedningens rapport 2
2014 - Allmänna val
2015 - Inriktningsproposition
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2
Val av justeringsmän samt Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av
tid och plats för justering
dagens protokoll, samt tid och plats för justering.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Martin Nilsson (c) och Bernt Vikström (s) utses att justera protokollet.
2 Annika Öberg (m) och Tycho Johansson utses som ersättare.
3 Protokollet ska justeras tisdag 4 mars kl. 14.00 i förvaltningsbyggnaden.
_____
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Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund

8

Dnr 00202/2012

101

Ordföranden ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.
Under allmänhetens frågestund ställdes följande frågor:
Fråga 1
Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunallagen har ändrats så att det är möjligt att i mindre kommuner
sänka antalet ledamöter i fullmäktige. Förslaget från kommunstyrelsen är att
kommunfullmäktige i Arvidsjaur ska ändra antalet ledamöter från 31 till 29.
Ärendet har varit på remiss hos de politiska partierna och kommer att
behandlas under dagen.
Fråga ställd till Mats Klockljung (c)
När lagförslaget om antal KF-ledamöter förbereddes, bekymrade sig
remissinstansen Uppsala universitet för att byarna i stora glesbefolkade
kommuner skulle missgynnades och det bidrog till att små kommuner
fortfarande får ha 31 KF-ledamöter. Hur röstar du idag?
Svar: När det gäller centerpartiet tror vi inte att byarna blir mindre
inflytelserika om antalet ledamöter i fullmäktige minskas med två platser.
Det är i byarna centerpartiet är starka. Vi har pratat om vikten av demokrati
och att man är nära sin politiker. Det behöver inte betyda att man måste bo i
en by om det är en byafråga. Det är också väldigt viktigt att introducera
unga. Alla ska ha chansen att känna sin politiker. Centerpartiet kommer att
rösta för 29 ledamöter. Vi ser det som en markering till besparing och vi
känner inte farhågor att demokratin fallerar för det.
Fråga ställd till Britt-Inger Hedman (v)
I remissvaret anser vänsterpartiet att fullmäktige bör ha 31 ledamöter, precis
som nu. Men om det fanns enighet att minska antalet ledamöter, förordades
istället siffran 27. Det fanns ingen enighet i kommunstyrelsen och du röstade
på 29 ledamöter i fullmäktige. Hur tänkte du då?
Svar: Vänsterpartiet anser inte att det här är en tung fråga. Fullmäktige är en
del av demokratin men inte det enda forumet. Demokratin ska genomsyra all
verksamhet. Det här är inte den största politiska frågan. Viktigt är hur man
jobbar i fullmäktige och hur man jobbar ute i partierna.
Fråga ställd till Lotta Åman (s)
I remissvaret angående antal ledamöter i kommunfullmäktige föreslår
socialdemokraterna oförändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige. Men i
den arbetsgrupp som beredde frågan och i kommunstyrelsen röstade du på
en bantning till 29. Hur tänkte du då?
Svar: Socialdemokraternas huvudförslag var oförändrat antal ledamöter,
men jag hade fått mandat att rösta neråt om det fanns majoritet för det.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 3, forts.

Fråga 2
Motion från moderaterna om upprättande av modernt resereglemente
Fråga ställd till Lotta Åman (s)
Den förste oktober 2013, presenterades KPMG-konsulten Tommy Nyberg
både för kommunstyrelsen och dess ekonomiutskott. Han konstaterade att
kommunen tagit kloka beslut, men att det brast i uppföljning, ansvar och
styrning.
Den 26 november 2012 motionerade moderaternas fullmäktigegrupp om att
ett modernt resereglemente skulle införas för kommuntjänstemännens resor i
syfte att minimera förbrukningen av fossilt bränsle, både med tanke på den
skadliga globala uppvärmningen och på kommunens ekonomi. En
arbetsgrupp skulle tillsättas som skulle ta kontakt med föredömet Umeå för
information och råd.
Jag har förstått att det på något sätt arbetas med ärendet. Finns
miljöbetoningen kvar och var är den av kommunstyrelsen tillsatta
arbetsgruppen?
Svar: Någon arbetsgrupp har inte tillsatts. Förslag till resereglemente håller
på att upprättas på tjänstemannasidan, där man tar hänsyn till alla
parametrar.
Fråga 3
Arvidsjaur Test & Trainings nedskrivning av aktiekapitalet
Fråga ställd till Eivor Sandström (s)
Arvidsjaur Test & Trainings nedskrivning av aktiekapitalet från tio miljoner
till ett ännu ej känt belopp har inte redovisats. På PRV finns fortfarande ett
angivet aktiekapital på tio miljoner. Tidigare har sagts att aktiekapitalet
skrivits ned efter en kontrollbalansräkning. Till vilket belopp och varför är
detta ej registrerat hos PRV?

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 3, forts.

Fråga 4
Medborgarförslag om att ompröva sophanteringens körschema
Fråga ställd till Lotta Åman (s)
Ett medborgarförslag har inlämnats och togs emot vid fullmäktiges sammanträde 2012-06-25. I medborgarförslaget föreslogs att ompröva
sophanteringens körschema att omfatta stugområdet i Sandselet sommartid.
Svaret var att det skulle ske en ny upphandling, men information om
eventuell ny körplan har icke redovisats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar på frågorna 3 och 4 lämnas vid fullmäktiges sammanträde 14
april.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar

Sida

11

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

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är
verkställda inom tre månader – 2013
Socialnämnden 2013-12-03 § 96



Protokoll 2013-12-05
Akademi Norr



Cirkulär 14:06 - Budgetförutsättningar för åren 2014–2017
Sveriges Kommuner och Landsting



Beslut om att utse Gallejaur Arvidsjaur som Natura 2000-område och
särskilt bevakningsområde
Regeringsbeslut 2014-01-27

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00074/2014

101

Mats Klockljung (c) lämnar följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Lotta Åman (s);
” I Socialdemokraternas budgetmotion förslås att Alliansregeringens
nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år ska slopas.
Samma förslag finns hos Miljöpartiet och i Vänsterpartiet. Detta skulle
innebära ökade arbetskraftskostnader för kommuner och landsting med ca
2,8 miljarder kronor över riket.
Centerpartiet har en viktig roll i samtliga folkvalda församlingar att
bevaka så att skatter och avgifter inte höjs på jobb och för företagare.
Med tanke på den ekonomiska situation och ansträngda ekonomi som
Arvidsjaurs kommun har, samt de utmaningar som vi står inför på
välfärdsområdet med allt för få människor - händer och fötter både i
äldreomsorg och skola, så är jag bekymrad.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman lyder enligt
följande:
1. Hur mycket har kommunen sparat totalt på alliansregeringens satsning
med sänkta arbetsgivaravgifter under 2012 och 2013?
2. Hur mycket kommer kommunens utgifter att höjas genom ovan
nämnda slopning av arbetsgivaravgifterna om Socialdemokraterna tar
regeringsmakten efter valet i september?
3. Hur har majoriteten i kommunen tänkt budgetera för den eventuella
höjningen? Var kommer pengarna att tas ifrån?
4. På vilket sätt kommer majoriteten att ta hänsyn till de kringeffekter
som t ex ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter som påverkar
skatteunderlaget?
5. Hur tänker majoriteten i kommunen arbeta för att fler under 26 år ska
få riktiga jobb i hela kommunen?

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman
. Mats Klockljung

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde 14 april.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00074/2014

101

Mats Klockljung (c) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman (s);
” Klistermärken, affischer, flygbladsdelning, målning på elskåp och slagsmål med ”främlingsgäng”
På nynazistiska Nordfronts webbsida stoltserar organisationen med sina
”lyckade” aktioner i Arvidsjaur och får beröm som ”Glädjande att
aktivismen har kommit igång i Arvidsjaur också!”
Nordfront, som är tätt hopkopplat med Svenska Motståndsrörelsen,
vilken låg bakom attacken i Kärrtorp, må vara en mindre grupp och
affischerna och flygbladen sen länge varit borta. Ändå finns de målade
schablonerna kvar på elskåp och väggar, som här utanför
Medborgarhuset, i skrivande stund fortfarande kvar.
Mittemot kommunalhuset, symbolen för den parlamentariska demokratin
i Arvidsjaur! En skymf för alla som tror på människors lika värde.
Lotta Åman (s) har uppmärksammats på målningen och fört saken vidare
– vilket hon har all heder av – men i skrivande stund finns den fortfarande
kvar.
Enligt elever på Sandbackaskolan finns det idag anhängare till Nordfront
på skolan. Vi är många som minns spänningarna inför förra valet på
Sandbackaskolan, och det kan mycket väl upprepas inför detta val.
Ungdomar med sociala problem finns också i Arvidsjaur, en grupp som
på andra orter visar sig vara rekryteringsbasen för Nordfront och Svenska
Motståndsrörelsen – inte minst i kommuner med många ensamkommande
ungdomar.
Att tysta ner eller nonchalera nynazistisk propaganda är ingen bra metod.
Nu är det hög tid att göra en mycket klar gemensam markering från
partier i kommunfullmäktige innan Nordfront fått fäste.
Jag undrar därför vad kommunalrådet Lotta Åman anser bör göras för att
förebygga att Nordfront och liknande rörelser vinner mark i Arvidsjaur
och hur hon menar att denna församling kan och ska agera.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

14

Kf § 6, forts.

Lotta Åmans svar på Mats Klockljungs fråga:
” Jag vill först läsa upp artikel 1-3 ur FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna, så att vi alla påminns om dem.
Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De
är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i
en anda av broderskap.
Artikel 2. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i
denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må
vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella
ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör,
vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är
icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin
suveränitet.
Artikel 3. Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
När det gäller så viktiga frågor som den här krävs det att alla partier
hjälps åt. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi stå emot främlingsfientliga grupperingar och tillsammans kan vi värna om dessa
grundvärderingar;
- Människovärde

- Solidariet

- Integritet

- Demokrati

Det vi kan göra är att se till att barn och ungdomar får rätt kunskap om
allas lika värde i tidig ålder. Alla partier representerade i fullmäktige
måste sprida information kring de mänskliga rättigheterna och
demokratins grundtankar.
Kommunfullmäktige har beslutat om tvärsektoriell verksamhet och arbete
kring våra unga kommuninvånare. En del i det är aktivt arbete med
integration.
Kom ihåg, ingen kan göra allt men alla kan göra något. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan från Mats Klockljung till Lotta Åman är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Motion
- Omorganisering av
näringslivsfrågor
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Dnr 00070/2014

001

Marcus Lundberg (s) lämnar följande motion:
Den enskilt viktigaste frågan för att kommunen i framtiden skall utvecklas
positivt är arbetstillfällen. Att våra medborgare har möjlighet att
förvärvsarbeta i kommunen och på så sätt ha förutsättning att bo och verka
inom kommungränsen. Därför bör näringslivsfrågorna sättas högst på
kommunfullmäktiges agenda.
Ser man till t.ex. till Svenskt Näringslivs enkät angående företagsklimatet i
vår kommun, har förtroendet kring kommunens hantering av dessa frågor
dalat sedan 2007, för att för år 2013 nå en historiskt låg nivå. Detta indikerar
att vi, kommunen, inte arbetar på rätt sätt med dessa livsviktiga frågor.
Jag anser att det krävs en ny plattform och nystart för näringslivsfrågorna,
där kommunen kan arbeta tillsammans med företagen i bolagsform. På detta
sätt blir det tydligt vem som skall arbeta med dessa frågor för kommunens
räkning, samt att kommunfullmäktige, genom bolagsordning och direktiv,
får en direkt styrning över kommunens enskilt viktigaste fråga: Jobben!
Därför föreslår jag:
att kommunens näringslivsutveckling, som i dag sker i förvaltningsform,
avvecklas.
att ansvaret för kommunens näringslivsutveckling överförs till Arvidsjaur
Test and Training AB (ATT).
att bolagsordning och ägardirektiv för ATT ändras, så att ägarens syfte och
mål kan uppfyllas av bolaget.
att de ekonomiska resurser näringslivsenheten i dag förfogar över istället
används till att köpa tjänst av det nya näringslivsbolaget.
att företagarorganisationer i Arvidsjaur bereds minst en plats i bolagets
styrelse, antingen som ordinarie- eller adjungerad ledamot.
att även utreda om ansvaret för hela kommunens projektverksamhet kan
överföras på bolaget.

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00071/2014

009

Motion
Kristina Bäckström (c) lämnar följande motion:
- En landsbygdsvision
2020 för en hållbar och
Bakgrund
landsbygdssäkrad kommun Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får
för tätorten. Det betyder att den förda politikens konsekvenser för de som
bor utanför tätorten måste beaktas och tas med i räkningen. Det kan handla
om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur,
tillgänglighet med mera.
Det är också viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla
samt förbättra sina villkor och sin livskvalitet. Landsbygdsfrågor berör
många sektorer inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en
naturlig del i den kommunala verksamheten och i kommunens strategiska
utveckling.
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, krävs
åtgärder som skapar eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete och
god uppväxt, fritid, social sammanhållning samt offentlig och kommersiell
service där människan är i centrum.
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att innan
beslut tas skall ett underlag tas fram där det tydligt framgår hur beslutet
påverkar landsbygden, positivt eller negativt.
Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid
regeringsbeslut. Den s.k. Flataklocksmodellen. Nu tycker vi att Arvidsjaurs
kommun ska göra detsamma även för de politiska beslut somt as här i vår
kommun. Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en
hållbar utveckling i hela kommunen.
För att också långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det
viktigt att det finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för
kommunens mindre tätorter samt för kommunens kringliggande landsbygd.
Arvidsjaurs kommun utmärker sig på många olika sätt. Det finns en
potential att förstärka det genom att bjuda in alla goda krafter till att fortsätta
utveckla Arvidsjaur och öka på vår attraktivitet både i Sverige och världen.
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer, liknande den
process som gjorts kring kommunens tillväxtprogram, skulle vitalisera och
inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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En landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och
hela kommunens positiva drivkraft och tillväxt. Det skulle skapa ett
långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt även utanför kommunens
centrala tätort.
Centerpartiet yrkar därför:
att alla beslut som tas i Arvidsjaurs kommun ska landsbygdssäkras.
att Arvidsjaurs kommun i samverkan med andra aktörer tar fram en
landsbygdsvision 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Motion
- Presentation av
nyanställda tjänstemän

18

Dnr 00072/2014

009

Leif Enberg (v) lämnar följande motion:
Förslag: Att alla nyanställda tjänstemän ska presentera sig för fullmäktige så
att vi politiker vet vem vi har anställt.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00073/2014

009

Motion
Leif Enberg (v) lämnar följande motion:
- Två av årets fullmäktigesammanträden ska
Jag föreslår att efter nästa val ska två fullmäktigesammanträden alltid
förläggas på en söndag
förläggas på en söndag. Med detta förslag vinner vi både ekonomiskt
(förlorad arbetsförtjänst behöver inte betalas ut) och demokrati (allmänheten
har lättare att besöka mötena).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 11
Vindkraftsfri kommun nu!
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum
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Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Om inte kommunen beslutar om vindkraftfri kommun nu kommer detta
att bli verklighet och Storrotliden byts mot Brattberget och Åsele
kommun byts mot Arvidsjaurs kommun. Med det tillägget att ett
hundratal skattebetalare lämnat kommunen av fri vilja eller av tvång.
Åsele tillhör, enligt Aftontidningarna, de vindkraftkommuner i
Norrlands Inland och Värmland som inte kommer att överleva
självständigt. Arvidsjaur fanns inte nämnt – då – men med nuvarande
underskott och lägg därtill ett vindkraftunderskott så hamnar Arvidsjaur
högst upp på listan. De kommuner som finns på listan har alla satsat på
vindkraft, storskaligt, var är deras vinst? Varför skriva på kedjebrevet
när bevis för lurendrejeri finns? Nej, deklarera vindkraftfri kommun nu
så flyttar folk in istället för ut.
Jämförs spårbildningsinventering före och efter etablering av vindkraft
på Storrotliden (Åsele kommun, admin not) så ser vi minskad
spårbildning av fågel och övrigt småvilt på och runt omkring
Storrotliden. Slagskuggorna skapar en ständigt växlande ljusmiljö i
området.
Om man under naturens högtid försommaren vandrar 5 km från
Fredrika vägen rakt in till parkens centrum så hör man att fågelsången
avtar med minskat avstånd till verken, inne i parken spelar bara enstaka
sångfåglar. Tidigare såg vi ofta Järv och Lo spår i området, vi har inte
sett järvspår i området efter etableringen, ett lo spår sågs i utkanten av
området 2012. Ett stort orrspel som låg 2500m från uppförda verk har
upphört. På vilket avstånd försvagas orrspel? Kungsörnen spelflyger
inte längre ovanför Storrotliden där natura 2000 områden och
naturreservat nu har hamnat i en odräglig livsmiljö.
http://snurrigt.vildavastra.se/wpcontent/uploads/2013/12/WP_20120415_100711Z.mp4
Slagskuggorna och buller med inslag av entoniga ljud och dunkande
ljud som påminner om betongpålning är mycket störande på stort
avstånd i miljöer med lågt bakgrundsljud. Det känns meningslöst att
bedriva jakt och naturupplevelser inom 6km från verken på grund av att
buller och ljuseffekter dominerar naturupplevelsen, berget upplevs som
ett rödglödgat blinkande, bullrande inferno under vinterperioden.
En 4 årig studie på Näsudden, Gotland redovisar att ett stort verk kan
döda 30 fåglar/år. 40 verk på Storrotliden kan enligt studien döda 3600
fåglar på bara 3 år.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Det förr så trevliga viltvårdsarbetet känns meningslöst när verken
skadar. Naturvårdsverkets rapport 6499 juni 2012 Vindkraftens
effekter på landlevande däggdjur redovisar att vindkraftsparker
skapar barriäreffekter som medför att däggdjuren undviker dessa
områden. Det medför att jaktliga värden skadas på andras egendom.
Hur ska skadestånden regleras?
Arbetsmiljöverket har meddelat att tillförlitliga avisningssystem inte
finns för vindkraftsverk, ingen får vara i verkens ras och
utkastområden. Skogsbruket undantas på en area som motsvarar ca
133ha/verk. Det har visat sig att vingarna spricker i kallt klimat, i
Hörnefors kastades del av vinge flera hundra meter från verket, i
Norge kastades delar 1000m från verket.
Vattenfall redovisar att medelvärdet för ljudnivån vid isbildning ökar
med 10,6dB(A) vid 8m/s på Storrotliden. Det medför en ljudökning
av grundnivån i området som motsvarar 426st verk på Storrotliden
istället för de 40st som tillståndet medger. Buller stör på upp till 9km
avstånd.
Naturvårdsverket och forskare redovisar att det beräknade värdet inte
kan redovisa verkliga ljudnivåer i kuperad terräng som ligger i kallt
klimat där isbildning sker och inversionsförstärkning är vanligt
förekommande.
Lufthastighetsskillnader i vertikalled i den kuperade terrängen
medför tippningseffekter för ljudvågorna som förstärker ljudet nere i
dalarna där lufthastigheten är låg.
Bara isbildning och inversionsförstärkningen höjer under långa
tidsperioder ljudnivån med 20-30dB(A) över det värde som
redovisas som beräknat värde av exploatörer.
Driftledaren på Storrotliden Ingemar Forsgren redovisade på
offentligt möte i Fredrika att det under vinterperioden alltid är
varmare uppe vid turbinerna än nere i dalarna. Det medför att
inversionsförstärkning alltid i varierande grad föreligger under
vinterperioden. Villkoren i tillståndet har så kallad rättskraft. Det
betyder att det inte går att ställa ytterligare krav på
verksamhetsutövaren i de villkor som tillståndet redovisar.
Villkoren redovisar att ljudnivåhöjande effekter av moln, regn, snö,
iskristaller, isbildning, sidovindar och inversionsförstärkning inte får
redovisas.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Ljudet ska beräknas med programvara som inte kan redovisa dessa
effekter och ljudet ska beräknas under barmarksförhållanden för att
uppfylla villkoren. Hård snö och istäckt mark reflekterar ljudvågor
längre bort, men det får inte redovisas.
Regeringen varnar nu för strängare säkerhetsbestämmelser.
Vattenfall skriver på sin egen sida hur mycket koldioxid deras olika
typer av produktion har genom hela produktionens livscykel.
Vattenfall redovisar att vindkraftverk ligger högst. Hela 270 % mer
än kärnkraft, 145 % mer än vattenkraft. Vindkraft för klimatets
skull? Miljöbalken 2 kap 3§ kräver bästa teknik. Besparingsteknik
frigör förnyelsebar el energi genom att vattenkraft inte slösas bort i
onödan. Det kan utföras till ca 1/3 av vindkraftens kostnad/KWh
utan att skada miljön och utan att kraftnäten behöver byggas ut.
Tekniken är överlägsen vindkraft och det medför att vindkraft i vårt
elproduktionssystem inte kan beviljas enligt skälighetsbedömningen
som ska göras enligt miljöbalken. Vindkraft kan inte bevisas vara
bättre än nollalternativet därför ska den inte beviljas där bättre teknik
föreligger.
Vattenfall redovisar att medelvärdet för ljudnivån vid isbildning ökar
med 10,6dB(A) vid 8m/s på Storrotliden. Det medför en ljudökning
av grundnivån i området som motsvarar 426st verk på Storrotliden
istället för de 40st som tillståndet medger. Buller stör på upp till 9km
avstånd.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren

För att uppnå det politiska särintresset 10TWh vindel år 2015 så
återstår det bara att bygga 3TWh. Det utgör bara 2 % av vår
förbrukning. Det kan enkelt sparas i stället. Det motsvarar bara 1,8
verk/ kommun i Sverige. Vi anser massiv ödeläggelse inte behöver
tillgripas. Det saknas skäl för att skada miljön när besparingsteknik
föreligger. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunens har i sitt beslut 2011-10-31 § 124 (antagande av
vindkraftsplan) tagit ställning i frågan.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Annan placering av
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(Medborgarförslag)
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

Angående den nya skylten ”Välkommen till Arvidsjaur” vid
Laukervägskälet, den som informerar bilister om aktuella aktiviteter i
kommunen. Tavlan är felplacerad eftersom man inte hinner ta del av
informationen, då man inte kan stanna på grund av de trafikfarliga
risker som då kan uppstå. Många med mig har reagerat på detta.
Jag föreslår att skylten flyttas till parkeringsfickan där
informationstavlan står. Där finns elström och lämplig plats. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi / Skatter /
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(Medborgarförslag)
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

Nu är kommunala skatten höjd med 50 öre. Det innebär för samtliga
kommuninnevånare en genomsnittlig nettoinkomstförsämring på inte
fullt 1000 kr/år. I debatten förespråkades ännu större höjning till och
med en krona.
Ni har begärt in av ekonomin vilket direkt ekonomiskt utfall detta
skulle innebära för kommunens intäkter.
Jag upplever att ni som ansvarstagande inte har gjort er läxa.
Samtliga 63 hushåll som i november 2013 var beroende av
försörjningsstöd kommer även de att drabbas av denna skattehöjning.
Förmodligen kommer ytterligare ett antal hushåll med deltidsarbeten,
arbetslösa och pensionärer, som redan ligger på gränsen, att komma att
behöva kommunalt försörjningsstöd. Dessutom ett påök till de som
redan i dag uppbär ett försörjningsstöd.
Vad jag menar är att ni genom skattehöjning tagit ett beslut som är mot
all den otaliga kritik och rekommendationer från ett flertal håll. I stället
för att lyssna våra kommunala revisorers tydliga krav under flera år,
SKL:s rapporter samt sedan 2011 de synpunkter bland annat även jag
med fler framfört flera gånger så har ni gjort precis tvärt emot.
Ni har tagit detta beslut, som jag väljer att se det, på dåligt underbyggda
grunder. Ni har inte ställt rätta frågorna för att få underlag till ett bra
beslut på grund av kanske bristande kunskaper, förmodligen dålig
lyhördhet, och bevisligen brister i ledarskap, samverkan och flexibilitet.
Agerandet har minskat intäkt för skatteutjämning, ringa eller ingen
kontroll och hänsyn har tagits till bland annat sos förmodade ökade
utgifter på grund av ovan nämnda krav på utökat försörjningsstöd. I
budgeten finns inget utrymme annat än för besparingar och då
genomförs de främst vid fronten i verksamheterna.
Proaktivt agerande med en genomlysning av den totala kommunala
personaltätheten, främst administrationen där agera i stället för reagera
måste vara riktlinjer genom hela organisationen. Verkan på ett ställe
måste belysa vilka konsekvenser det ger för helheten och det
kommunala uppdragets skyldigheter gentemot sina skattebetalande
medborgare.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Skattehöjningen drabbar alla men mest de som redan har det
ekonomiskt svårt i vår kommun och med denna osäkra och obefintliga
styrning från kommunledning som förevarit så många år tror jag att
tveksamheter även kan uppstå inför att ge nettoinflyttning till vår
kommun. Ett proaktivt kommunalt ledaskap har länge saknats i vår
kommun som nu gett oss denna situation.
Dessutom, lösningar finns men ni har inte sett de mest uppenbara
möjligheternaatt fixa denna ekonomiska situation, Gör om gör rätt.
Mitt förslag på kort sikt (nu till ett år framåt) är att:
1. Omgående inhibera skattebeslutet.
2. Reducera pensionsavsättning som var på drygt 8,7 Mkr samt för
följande år på ca 4,5 Mkr. Gör avsättningar när ekonomin
stabiliserats.
3. Annullera beslut om nedläggning av Borgargården samt …
4. Ta snarast bort de ca 48 extra anställda som enbart ska täcka
sjukfrånvaro. Det ska räcka med personalpolen på ca 36 personer.
5. Sök en utökad praktiskt samverkan genom landstinget med
vårdcentralen. Se mitt medborgarförslag DNr 00186/2013. 739.
6. Genomlys behov av alla befattningar med funktion med tydlig
inriktning mer verkstad och mindre administration. Mer pang för
pengen. Det måste gå att reducera antalet kommunala chefer och
främst mellanchefer utan mandat som i antal har eskalerat enormt
de senaste tio åren. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____
Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

I många kommuner har man helt tagit avstånd från representation i den
politiska ledningen som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
nämnder av anställda inom kommunen.
I vår kommun har vi det inte så. Detta innebär att när olika frågor som
berör kommunalt anställda som är politiker tas upp bland annat
lönefrågan under 2012 så var de flesta som agiterade för en höjning
kommunalt anställda eller med sådana kopplingar. Detta trots en
kraftigt ansträngd ekonomi. När ”heta” frågor ska avgöras så infinner
sig mycket märkbart i polemiken en hård försvarsattityd i stället för
åsiktsutbyte och ofta med den egna personliga fördelen eller
”vinningen”.
Mitt förslag är att vi inför valet anammar denna policy som ett större
antal kommuner i Sverige redan har infört. Alltså, kommunanställd,
inga offentligt politiska uppdrag.”

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Förslagsställaren informeras om att Arvidsjaurs kommun följer
kommunallagen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

_____

Beslutet skickas till:
. Förlagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Fullföljande av
konsultuppdrag KPMG
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

27

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

Jag föreslår att KPMG-konsulten Tommy Nyberg får i uppdrag att
fullfölja sin utredning om uppföljning, ansvar och styrning beträffande
kommunens politiska beslut. Jag talade med Tommy Nyberg i fredags
och han utför gärna arbetet, bara hans uppdrag och villkor är tydliga. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 16
On-linjebokning av besök
hos kommunens
tjänstemän
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

28

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

Kommunmedborgare har svårt att boka tid med tjänstemän för att
samtala med dem angående sina ärenden Jag föreslår att IT-avdelningen
via kommunens hemsida ombesörjer on-linebokning av besök hos
kommuntjänstemän, som ett komplement till möjligheten att boka per
telefon. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 17
Bättre sökmotor till
kommunens hemsida
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

29

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
”

Jag föreslår att Arvidsjaurs hemsida utrustas med en bättre sökmotor så
att läsaren har lättare att hitta allt fint som finns där. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 18
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs
kommun 2015-2018

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

30

Dnr 00016/2014

011

I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för
bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för
bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per
mandatperiod, KomL 2 Kap 6§.
Bostadsfrågan är en viktig del i samhällsbyggandet. Det är viktigt att ta ett
brett grepp och se boendet som en del i samhället där service, boende, miljö
och kommunikationer bildar helheten. Det handlar inte bara om att skapa
och sälja en bostad, utan även om livsmiljö.
Förslag föreligger att påbörja översyn av Bostadsförsörjningsprogram för
mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

En parlamentarisk fullmäktigeberedning tillsätts vid fullmäktiges
sammanträde 2014-04-14 för upprättande av
Bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 2015-2018.
Förslag till riktlinjer ska redovisas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november 2014.

_____

Beslutet skickas till:
. Fullmäktiges presidium

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 25

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 19

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

31

Dnr 00010/2014

102

Entledigande som ersättare Iren Ögren (s) har begärt entledigande som ersättare i Arvidsjaurhem AB.
i Arvidsjaurhem AB
– Iren Ögren
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Iren Ögren beviljas begärt entledigande.
Tycho Johansson (s) väljs som ersättare i styrelsen för
Arvidsjaurhem AB.

_____

Beslutet skickas till:
. Iren Ögren
. Tycho Johansson
. Arvidsjaurhem AB
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 26

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 20
Motion - Belöningssystem
för personal med
förbättringsförslag inom
den kommunala
verksamheten

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

32

Dnr 00245/2011

009

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Jerry T Johansson, har
inlämnat en motion om belöningssystem för personal med
förbättringsförslag inom den kommunala verksamheten.
” Arvidsjaurs kommun har i sina mål anknutit sig mot förbättringar och
ökad kvalitet inom de sektorer som kommunen sköter. Kommunen har
även sedan några år deltagit i SKL's arbete med kommunernas kvalité i
korthet. I det arbetet kan vi se hur vår kommun ligger till på olika
statistiska parametrar inom våra olika verksamhetsområden. Detta för att
arbeta med förbättringar inom områden som avviker från statistiken. Även
kommunens arbete med mål arbetet och styrning/uppföljning riktar sig
mot förbättringar och ökad måluppfyllelse.

För att lyckas med att öka vår kvalité och hitta nya smarta förbättringslösningar i kommunens verksamhet måste alla känna sig delaktiga. Och
varje god idé hos en medarbetare eller arbetslag bör beaktas och tas
tillvara. För att befrämja detta arbete läggs härmed en motion som yrkar på
följande:
Att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett system för att ta emot och
behandla förbättringsförslag från anställda inom de kommunala
verksamheterna, och att den anställde eller arbetslaget som kommit med
förbättringsförslaget skall premieras på något lämpligt sätt. ”
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 § 76 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I samband med personalenhetens arbete med uppdraget ”Ekonomi i
balans – ett arbete med kostnadssänkande åtgärder” finns det anledning
för förvaltningsorgansiationen att se över hur goda idéer från
medarbetare och grupper ute i verksamheten ska uppmuntras och
belönas.
När detta är genomfört har förvaltningsorgansiationen att anta nästa
utmaning som innebär att utveckla program för att vara attraktiv
arbetsgivare i framtiden, och där kommer denna fråga att aktualiseras
på nytt.
2. Motionen är därmed besvarad.
_____
1.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse personalchef 2013-11-21
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 27

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 21
Rätt för kommunens
vårdtagare att vistas ute i
dagsljus varje dag
(Medborgarförslag)

33

Dnr 00316/2013

730

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” För hälsan behöver varje människa på Arvidsjaurs latitud vistas i
dagsljus mer än tjugo minuter var dag. Här finns vårdtagare i
äldrevården som ej vill eller törs säga till den jäktade personalen att ”jag
vill ut i luften en timme”.
Jag föreslår att fullmäktige klart uttalar som sin vilja att de vårdtagare
som vill och med hjälp kan vistas ute en tillräcklig stund i dagsljus också
får det.
Sedan finns det flera vägar att ta. Vi har arbetslösa, vi har friska
bidragstagare och frivilligorganisationer som kan hjälpa till, bara de får
veta, av till exempel socialnämnden, att deras hjälp är välkommen.”
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 126 att överlämna
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (fp)
Kommunstyrelsens beslutspunkt nr 1 byts ut mot;
1. Vistelse ute är ett viktigt område i äldreomsorgen och ska utökas så fort det
är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Lars Lindströms förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Socialnämnden

1.
2.

Vistelse ute är ett viktigt område i äldreomsorgen och ska utökas så fort
det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2013-11-08
Socialnämnden 2013-12-03 § 103

Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 28

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 22
Norrbus
– Överenskommelse om
samverkan kring barn och
unga mellan landstinget
och kommunerna i
Norrbotten, 2013

34

Dnr 00262/2013

106

Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl
ärftliga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker
genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar.
En samordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets
möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet som motsvarar det behov
som finns. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt
är bra både för barnen, familjen och för samhället.
Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008
gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det
gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn
och unga har ökat, varför revidering av Norrbus är nödvändig.
En länsgemensam arbetsgrupp med representanter från kommunens
verksamheter inom skola och socialtjänst samt landstinget har reviderat
Norrbus med sin grund i riktlinjerna från 2008 samt utifrån
utgångspunkterna:







Tidigare insatser
Alla barn med behov av insatser från fler aktörer i åldern 0-20 år.
Lagkrav om Samordnad individuell plan, SIP
Hälsoundersökningar för alla placerade barn
Fem länsdelar
Uppföljning visar att Norrbus-konceptet fungerar väl i Östra Norrbotten
men inte tillfredställande i det övriga länet.

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har beslutat att rekommendera
kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus –
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget
och kommunerna i Norrbotten, 2013.
Beslutet skickas till:
. Norrbottens läns landsting
. Kommunförbundet Norrbotten
. Socialnämnden
. Barn- och utbildningsnämnden
. Ann-Sofi Levander
. Annette Rylén

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Reviderad överenskommelse ”Norrbus – Överenskommelse om
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten 2013” antas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse
Socialnämnden 2013-12-03 § 99
Barn/utb.nämnden 2013-12-04 § 70

Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 29.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 23
Överlåtande av samtlig
handläggning och
hantering av färdtjänst och
riksfärdtjänst till Regionala
kollektivtrafikmyndigheten
(Centraliserad
färdtjänsthantering)

35

Dnr 00265/2013

106

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 § 200 att överlämna ansvaret för
upphandling gällande färdtjänst/riksfärdtjänst till Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, RKM.
I övertagande ingår även att tillämpa de gemensamma färdtjänstregler som
framtagits. på initiativ av Kommunförbundet Norrbotten.
RKM och Länstrafiken i Norrbotten sköter idag bl a upphandling av trafik,
kontakter med transportörer, regelverksfrågor, betalningsadministration,
uppföljning, framtagning av statistik, kvalitetsarbete samt samordning och
planering av trafiken. Åtagande inkluderar all hantering gällande färdtjänst
och riksfärdtjänst - förutom tillståndsprövningen (myndighetsutövningen) som fortfarande ligger kvar hos kommunen.
Kommunförbundet Norrbotten har 2013-10-24 beslutat att rekommendera
kommunerna att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM i enlighet
med gällande lagstiftning.
Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst i sin helhet, d v s uppdraget omfattar hela
färdtjänsthanteringen, allt från tillståndsprövning, regelverk och avgifter
samt upphandling, beställningsmottagning, samordning,
betalningsadministration, statistik etc.
Beräknad årskostnad för överlåtelse av tillståndsprövningen (myndighetsutövningen) uppgår till 102 739 kronor, baserat på underlag från 2012.
Socialchef Ann-Sofi Levander har redovisat statistik och kostnad för
myndighetsutövningen som idag sker hos Arvidsjaurs kommun, vilka
beräknas uppgå till mellan 15-16 000 kronor/år.
Övriga kostnader (resor) för färdtjänst/riksfärdtjänst under 2013 uppgår till
402 400 kr. De tjänsterna utför RKM idag.
Sammanfattningsvis kommer kostnaden för färdtjänsten i sin helhet (resor +
myndighetsutövning) att minska genom att överlåta all färdtjänsthantering
till RKM. Effekten förväntas bli en lägre kostnad för kommunen totalt.
Vid överlåtelse av tillståndsprövning kommer kommunens kostnad att
baseras på antal prövade ärenden. I praktiken innebär det att respektive
kommun månadsvis faktureras för ett antal ärenden baserat på
befolkningsmängden i kommunen. Slutlig justering av tantal faktiska
ärenden sker efter bokslut, varefter kostnaderna justeras.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Utredning/Förslag RKM 2013-12-11
Socialnämnden 2013-12-03 § 100
Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 30

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

36

Kf § 23, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.

Arvidsjaurs kommun överlåter sina uppgifter enligt ”Lag om färdtjänst
(1997:736 t o m 2010:1068)”, §§ 4 och 6 samt ”Lag om riksfärdtjänst
(1997:735)”, § 3 till Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet.
Överlåtelsen sker tidigast 2014-03-01 och vid tidpunkt som
överenskommes mellan Arvidsjaurs kommun och myndigheten.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 § 200 i den delen som gäller
färdtjänst / riksfärdtjänst upphör att gälla.
Eventuellt tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan
Arvidsjaurs kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs.

_____

Beslutet skickas till:
. Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Utredning/Förslag RKM 2013-12-11
Socialnämnden 2013-12-03 § 100
Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 30

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 24
Antal ledamöter i
kommunfullmäktige

37

Dnr 00033/2014

101

En ändring i kommunallagen från 2014-02-01 gör det möjligt för
kommunerna att själva välja antalet ledamöter i kommunfullmäktige. För
kommuner med färre än 8 000 röstberättigade är minsta antalet tillåtna
ledamöter 2l.
Beslut om antal ledamöter måste beslutas av kommunfullmäktige senast
sista februari 2014 om det ska ändras inför kommande mandatperiod
2015-2018.
Ärendet har skickats på remiss till de politiska partierna. Svar har inkommit
från socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet och
moderaterna.
Nedanstående förslag lades under kommunstyrelsens sammanträde
2014-02-24
Folkpartiet
21 ledamöter
Moderaterna
31 ledamöter
Socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet
29 ledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Antalet ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige fastställs till 29.
Antal ersättare är oförändrat.

_____
Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Politiska partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Remissvar
Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 31

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 25
Motion Reivo som nationalpark
- Förstudie

38

Dnr 00103/2013

009

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnar följande motion:
”Reivo naturreservat är en stor potentiell resurs i Arvidsjaurs kommun.
Reivo är landets största sammanhängande skogsreservat nedan odlingsgränsen. Skötseln är dock bristfällig, liksom kännedomen utanför
kommunens gränser. Vi vill med denna motion utveckla och ta reda på
Reivos fulla potential som resurs för besöksnäring och friluftsliv, nationellt
och internationellt.
Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar att verka för Reivo som
nationalpark.”
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 32 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
I ett offentligt möte den 26 november, 2013 informerade Naturvårdsverket
om vad begreppet nationalpark innebär.
Med anledning av mötet kring Reivo kan det fastställas att en närmare
förstudie, som är första steget i projektet att bilda en nationalpark, inte
kommer att kosta någonting för kommunen. Inleds en sådan förstudie
kommer det att finnas större underlagsmaterial för att bedöma
konsekvenserna av ett ombildande. I en sådan förstudie skulle även flera
frågor kunna besvaras närmare vad gäller föreskrifter och regler för parken.”
Ett offentligt möte anordnades den 26 november där politiska partier,
föreningar/byaföreningar, organisationer, företag och övrig allmänhet
bjudits in. Under mötet redogjorde naturvårdsverket och länsstyrelsen för
processen kring bildande av nationalpark där även ett urval av Reivos
skyddsvärden redovisades.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Naturvårdsverket
. Tora Landgren

1.

Förfrågan om en förstudie för ombildande av Reivo naturreservat till
nationalpark skickas till Naturvårdsverket.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteyttrande 2013-12-09
Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 32

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

Kf § 26
Försäljning av
Torgkiosken

Sida

39

Dnr 00045/2011

253

Torgkiosken ägs och förvaltas av Arvidsjaurs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13 § 161 att uppdra till
fastighetskontoret att genom anbud sälja Torgkiosken.
Lokalen är uthyrd till Sundins Grill AB. Hyresavtalet följer hyreslagen och
löper på tre år i taget t.o.m. 2016-05-31 med nio månaders uppsägningstid.
En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige 2012-06-25 § 106 för att
möjliggöra avstyckning och försäljning.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 139 att sälja torgkiosken till
anbudsgivare med högsta anbudet. Anbudsgivaren har efter kommunfullmäktiges beslut, muntligt meddelat att han inte kommer att fullfölja
affären.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 § 215 att kommunfullmäktiges
beslut om försäljning av torgkiosken tas upp för ny behandling.
En ny annonsering har gjorts på kommunens hemsida under tiden
2013-12-16--2014-01-06. Ett anbud har inlämnats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.

4.
Beslutet skickas till:
. Sundins Grill
. Sara Persson

Justerandes sign

Del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 (Torgkiosken), i huvudsaklig
överensstämmelse med upprättad skiss, säljs till Sundins Grill i
Arvidsjaur AB för 1 000 010 kronor.
Förrättningskostnader och lagfart ska betalas av köparen.
Köparen ska sköta de offentliga toaletterna minst till och med
2016-05-31 utan ersättning. Om köparen inte fullgör skyldigheten ska
kommunen kräva vite på 200 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att
underteckna erforderliga köpehandlingar.

_____

Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 33
Beslutsunderlag
Motion
Kommunstyrelsen 2011-06-13 § 161
Tjänsteyttrande 2014-01-08

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 27
Val av och presidium
(ordförande och vice
ordförande) och ordinarie
ledamot i
kommunstyrelsen

40

Dnr 00075/2014

102

Jerry Johansson anhöll i november 2013 entledigande från sina förtroendeuppdrag för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige beslutade om
entledigande 2013-11-25 § 158.
Valärende avseende ordinarie ledamot och presidium i kommunstyrelsen tas
upp tillbehandling.
Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Lotta Åman (s) utses som ordförande i kommunstyrelsen
Johan Lundgren (s) utses som vice ordförande i kommunstyrelsen
Tycho Johansson (s) utses som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Mats Klockljung (c)
Leif Andersson (c) utses som vice ordförande i kommunstyrelsen
Propositionsordning
1. Ordförande i kommunstyrelsen
2. Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
3. Vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ajourneras mellan 14.30 - 14.40 på begäran av Lotta
Åman (s).
Proposition
Ordföranden ställer förslagen under proposition. Där efter förklarar hon att
fullmäktige valt Lotta Åman (s) som ordförande i kommunstyrelsen samt att
Tycho Johansson (s) valts till ordinarie ledamot.
När det gäller val av vice ordförande begärs votering.

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman
. Johan Lundgren
. Tycho Johansson
. Löner
. Reception

Eftersom uppdraget som vice ordförande avser personval sker sluten
omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 17 röster avgivits för Johan Lundgren (s)
och 11 röster för Leif Andersson (c). Tre ledamöter är frånvarande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
1.

Lotta Åman (s) utses som ordförande i kommunstyrelsen.
Johan Lundgren (s) utses som vice ordförande i kommunstyrelsen.
Tycho Johansson (s) utses som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-11-25 § 158

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 27.

Skriftlig reservation angående val av vice ordförande i kommunstyrelsen
Reservation lämnas med anledning av att vi anser
- att vice ordföranden skall väljas från oppositionen.
- att vald vice ordförande är gift med tjänsteman (personalchef) i ledningsgrupp.
Sven-Olov Granlund (c)
Leif Andersson (c)
Mats Klockljung (c)
Kristina Bäckström (c)
Jerry M Johansson (c)
Bo Lundmark (c)
Lennart Wigenstam (c)
Ulf Starefeldt (m)
Annika Öberg (m)
Lars Lindström (fp)
Martin Nilsson (c)

Martin Nilsson (c)
Justerare av dagens protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 28
Val av ordinarie ledamot i
Kommunalförbundet
Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet

41

Dnr 00292/2013

102

Jerry Johansson anhöll i november 2013 entledigande från sina förtroendeuppdrag för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige beslutade om
entledigande 2013-11-25 § 158.
Val avseende ordinarie ledamot i Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet för år 2014 tas upp till behandling.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot
Johan Lundgren (s) utses ersättare (efter Lotta Åman)
Sven-Olov Granlund (c)
Bjarne Hald (c) utses som ersättare
Propositionsordning
1. Ordinarie ledamot
2. Ersättare
Proposition
Ordföranden ställer förslagen under proposition. Där efter förklarar hon att
fullmäktige valt Lotta Åman (s) som ordinarie ledamot i
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
När det gäller val av ersättare begärs votering.
Eftersom uppdraget avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 17 röster avgivits för Johan Lundgren (s)
och 11 röster för Bjarne Hald (c). Tre ledamöter är frånvarande.

Beslutet skickas till:
. Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet
. Lotta Åman
. Johan Lundgren
. Löner
. Reception

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot ordinarie ledamot i
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Johan Lundgren (s) utses som ersättare i Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-11-25 § 158

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 29
Val av ordinarie ledamot i
Kommunförbundet
Norrbottens styrelse

42

Dnr 00292/2013

102

Jerry Johansson anhöll i november 2013 entledigande från sina förtroendeuppdrag för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige beslutade om
entledigande 2013-11-25 § 158.
Val till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse tas upp
till behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot i Kommunförbundet
Norrbottens styrelse.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunförbundet Norrbotten
. Lotta Åman
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-11-25 § 158
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 34

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 30
Val av ordinarie ledamot i
Kommunalförbundet
Partnerskap Inland –
Akademi Norr

43

Dnr 00292/2013

102

Jerry Johansson anhöll i november 2013 entledigande från sina förtroendeuppdrag för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige beslutade om
entledigande 2013-11-25 § 158.
Val till ordinarie ledamot i Kommunalförbundet Partnerskap Inland –
Akademi Norr tas upp till behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lotta Åman (s) utses som ordinarie ledamot i Kommunalförbundet
Partnerskap Inland - Akademi Norr.

_____

Beslutet skickas till:
. Akademi Norr
. Lotta Åman
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-11-25 § 158
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 34

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 31
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
– Anne Sandman

44

Dnr 00296/2013

102

Anne Sandman (sd) har begärt entledigande som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anne Sandman (sd) beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet till skickas till:
. Anne Sandström
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 32

45

Dnr 00038/2014

102

Entledigande från uppdrag Ingemar Nyström har begärt entledigande från sitt uppdrag som kommunsom kommunrevisor
revisor.
– Ingemar Nyström
Förslag under sammanträdet
Mats Klockljung (c)
Jan-Olof Lundmark väljs som kommunrevisor.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ingemar Nyström beviljas begärt entledigande.
Jan-Olof Lundmark utses som kommunrevisor.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunrevisionen
. Ingemar Nyström
. Jan-Olof Lundmark
. Löner
. Reception

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 33
Motion Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd

46

Dnr 00299/2013

009

Stina Johansson (s) lämnade vid fullmäktiges sammanträde 2013-11-25
följande motion;
I en liten glesbygdskommun som Arvidsjaur är ett körkort för de unga och
övriga medborgare av avgörande betydelse, både för anställningsbarhet och
möjligheten att bo i glesbygd.
Arvidsjaur kommun är till ytan en stor kommun geografiskt och med
utspridd population. Det är av stor vikt att offentliga och privata tjänster kan
transporteras runt till alla. Bara för att du bor i glesbygd så ska du INTE
sakna möjligheter till god sjukvård och annan service.
Tyvärr har Arvidsjaur kommun idag den högsta arbetslösheten i Norrbotten
bland unga i åldersgruppen 18-24 år. 9.3 % av kommunens ungdomar är
utan jobb i vår kommun idag. De flesta jobb inom Arvidsjaurs kommun
kräver B körkort. Förutsättningen för att kunna leverera och finansiera
kommunal verksamhet är bl a skatteunderlag.
Jag vill uppmuntra till körkortstagande;
Till samtliga som är mantalsskrivna i Arvidsjaur och som saknar B-körkort
… via ett körkortstöd för att medborgarantalet skall öka och på samma gång
stärka medborgarnas anställningsbarhet i vår kommun.
Vi har soldater som arbetar vid Arvidsjaurs Jägarbataljon och som inte
längre tillhandhålls körkort via försvaret. Varför inte uppmuntra dem till att
skriva sig här och samtidigt ge dem möjlighet att skaffa sig ett körkort.
Körkortstödet är också ett stöd för de (ensamstående) som kan ha svårt att
finansiera sina barns körkort.
Varje ny mantalsskriven genererar 50 000 kronor i skatteintäkt.
Jag föreslår att;
 Det tidigare körkortstipendiet, som ligger inom Sandbackaskolans
budget, överförs till kommunstyrelsen. Summan är ca 350 000 kronor och
av dessa överförs 250 000 kronor till kommunstyrelsen. Det innebär en
besparing för Barn- och utbildningsnämnden med ca 100 000 kronor.
 Körkortstödet ges till alla som är skrivna i, eller som skriver sig i
Arvidsjaurs kommun. Stödet bör riktas till körlektioner till ett värde av
6 000 kronor per körkort.
 Ytterligare finansiering av körkortsstödet tas från
Arbetsmarknadsenheten, i och med att åtgärden kan öka
anställningsbarhet för individer långt från arbetsmarknaden.
 Förslagsvis kan verksamheten starta i februari 2014 - februari 2015.
 Det bör göras en konsekvensanalys efter ett år, för att se utfallet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2014-01-14
Tjänsteskrivelse 2014-01-10

Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 35

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

47

forts. Kf § 33.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag en snabb handläggning för
beslut i kommunfullmäktige i februari 2014.
Ekonomiutskottet uppdragit till kommunchefen att upprätta förslag till
riktlinjer för kortkortsstöd till ekonomiutskottets sammanträde 2014-03-11.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Avslag.
Karl-Gustaf Lindström (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
”Riktlinjer för körkortsstöd utarbetas”.
Propositionsordning
Motförslag till kommunstyrelsens förlag avgörs genom att Leif Anderssons
förslag ställs mot Karl-Gustaf Lindströms förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige utsett Karl-Gustaf Lindströms förslag
som motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
Karl-Gustaf Lindströms förslag varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt Karl-Gustaf Lindströms förslag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Kommunstyrelsens förslag
Karl-Gustaf Lindströms förslag.
Efter avslutad votering förklarar ordföranden att kommunstyrelsens förslag
har erhållit 24 röster och Karl-Gustaf Lindströms förslag 4 röster. Tre
Bilaga ./. ledamöter är frånvarande. Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Test & Training
. Kommunstyrelsens ekonomiutskott
. Kommunchef
. Ekonomichef

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Möjlighet till anslag för körkortsstöd behandlas i samband med
budgetarbetet inför 2015.

_____

Reservationer
Sven-Olov Granlund (c), Leif Andersson (c), Lars Lindström (fp), Martin
Nilsson (c), Jerry M Johannson (c) och Mats Klockljung (c).
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2014-01-14
Tjänsteskrivelse 2014-01-10

Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 35

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 34
Bestämmelser om
omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)

48

Dnr 00034/2014

024

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 160 att anta ny
avgångsersättning som ersätter tidigare bilaga i PBF antagen av fullmäktige
2006-06-26 § 47, med rubrik ”Bestämmelser om avgångsersättning”.
Ändringen föranleddes av en motion från socialdemokraterna.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2013 utarbetat
nytt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda, för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Förslaget från kommunstyrelsen är att anta SKL´s förslag, förutom
omställningsersättning (avgångsersättning) enligt kommunfullmäktiges
beslut 2013-11-25 (biläggs dokumentet).
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./. 1.

2.

Bestämmelser om pension till förtroendevalda (OPF-KL) antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 160 ”pensionsbestämmelser
för förtroendevalda” upphör att gälla 2014-12-31.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga politska partier
. Löner
. Personal

Justerandes sign

Beslutsunderlag
SKL’s förslag till pensionsbestämmelser
Kommunfullmäktige 2014-02-24 § 160.
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 36.

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 34.

Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och
som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte
annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till
egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL
eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder.
Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till
egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de
villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familjeskydd
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.

1(6)

2(6)

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst
30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes
årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen)
utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst
40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall som
förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning,
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt
föräldraledighetslagen.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5
inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger
7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder.
Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjukeller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd
av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska
pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om
den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald
inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

3(6)

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde har
innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som
intjänats hos respektive kommun eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes
avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad,
och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter
det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av
förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna
fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan
pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande
avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens
utgång.

4(6)

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den
förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också
rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för
längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att pension betalas till
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald utbetalas
värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under max fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den
förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under
maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som
längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika
mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen
börjar.
§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
(Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om
AKAP-KL avslutats.)

5(6)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§
lagen om försäkringsavtal.
§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.
§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.
§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension
utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare
fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

6(6)

Bestämmelser om avgångsersättning
§ 1 Giltighetsområde
Mom. 1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från uppdraget
och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år
inte är uppfyllt.

§ 2 Avgångsersättning
Mom. 1
Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången.
Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången längst under
följande tider:
Upp till 96 månader 1 år
97 månader och mer 2 år
Rätten att uppbära avgångsersättning upphör att gälla:
a) om den förtroendevalde på nytt får pensionsgrundad inkomst eller får sin inkomst på annat
sätt ska ersättningarna avräknas från omställningsersättningen,
b) vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år
Underlag för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgång.
Avgångsersättningens nivå:
a) Nivå i % under första utbetalningsåret
b) Nivå i % under andra utbetalningsåret

80
70

Om landsting-/regionfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med stöd av
4 kap 10 § i kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell
avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra. Om uppdraget har upphört av annan
anledning än återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget
med stöd av 4 Kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till
eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt ska upphöra.

4 Kap KomL
10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget som förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet eller
2. genom en dom som vunnit laga kraft har dömts för ett brott vilket det föreskrivet fängelse 2 år eller därutöver.

_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 35
Revisionsrapport
- Tillförlitlighet i
ekonomiska prognoser

49

Dnr 00034/2014

007

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat
tillförlitligheten i ekonomiska prognoser.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om skolans verksamhet
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en granskning inom ovanstående område. Syftet med
ekonomiska prognoser är att utgöra ett tillförlitligt underlag får
beslutsfattande. Fokus har riktats mot följande:
- Dokumenterade instruktioner
- Ansvars- och arbetsfördelning
- Verktyg får att upprätta ekonomiska prognoser
- Kvalitetssäkringskontroll av upprättade prognoser
Granskningen visar att kommunens system och rutiner vid upprättande av
ekonomiska prognoser inte i alla avseenden är tillförlitliga. Resultat och
underlag för gjorda bedömningar redovisas i rapporten. Revisorerna har
lämnat rekommendationer om åtgärder.
Fullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas rekommendationer.
Förslag under sammanträdet
Jerry M Johansson (c)
En ekonomiskt och verksamhetsmässigt kunnig chef anlitas av
socialnämnden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets och Jerry M Johanssons förslag
varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit presidiets förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24
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Kf § 35, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Kommunstyrelse/kommunledningskontor prövar hur man kan utveckla
arbetet med att upprätta tillförlitliga årsprognoser inom kommunen.
Fokus bör riktas mot att skapa enhetliga verktyg/underlag,
kvalitetssäkring samt minskad sårbarhet inom området.
Kommunstyrelsen gör en översyn av "Regler för verksamhets- och
ekonomistyrning". Vid översynen bör bland annat tydliggöras att
ansvaret för upprättande av årsprognos vilar på verksamhetsansvarig.
Revisorernas granskning visar även att det finns ett behov att öka
kunskapen inom organisationen om innehållet i detta interna regelverk.
Det gäller t ex utformning av internbudget och månadsrapporter.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Kommunchef
. Ekonomichef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

Kf § 36
Revisionsrapport
- Målstyrning inom
socialtjänsten

Sida

51

Dnr 00294/2013

007

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat
målstyrning inom socialtjänsten.
Valet av granskningsinriktning har skett utifrån risk och väsentlighet.
Granskningens syfte tar utgångspunkt från kommunallagens
revisionskapitel.
Granskningen visar att målstyrningen inom socialtjänsten varken bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll.
I övrigt noteras att de målsättningar som fastställts för socialnämndens
verksamheter inte uttrycker en högre ambitionsnivå än vad som anges i
speciallagstiftning. Revisorerna har lämnat rekommendationer om åtgärder.
Fullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

3.
4.
Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Justerandes sign

Nämnden initierar en översyn av socialtjänstens måldokument. Ett av
syftena är att kraftigt minska antalet styrande mål.
Nämnden formulerar mål som fokuserar på verksamheternas
effektivitet. Med effektivitet avses kopplingen mellan
resursförbrukning och redovisad kvalitet. Respektive verksamhet får
därefter ta fram lämpliga indikatorer för att utvärdera gällande
effektivitetsmål.
Nämnden utfärdar skriftliga instruktioner hur mål-/budgetarbetet ska
bedrivas inom nämndens ansvarsområden.
Nämnden begär och får en årlig utvärdering i vilken utsträckning
respektive verksamhet fullgör sitt lagstadgade uppdrag. Granskningen
visar att kommunens system och rutiner vid upprättande av ekonomiska
prognoser inte i alla avseenden är tillförlitliga.

_____

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 37
Allmänhetens frågestund,
turordning på agendan
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-24

52

Dnr 00107/2013

101

Ett medborgarförslag lämnades vid fullmäktiges sammanträde 2013-04-15
med följande innehåll:
” Allmänhetens frågestund, turordning på agendan
Kommunfullmäktige:s sammanträde i april handlar oftast om
ekonomiska redovisningar av dels kommunens årsredovisning men
även AKAB med de ingående kommunägda bolagen. I kommunens
ekonomiska årsrapport så sker enbart en översiktlig redovisning som
inte ger underlag för frågor. Då det svårligen går att få underlag för
de kommunala bolagens årsredovisningar före detta sammanträde
och att redovisningar dras sammanträdesdagen efter Allmänhetens
frågestund så omöjliggörs frågor från allmänheten angående dessa
bolag.
Mitt förslag är att på detta KF:s möte så skall allmänhetens
frågestund vara efter bolagens redovisningar så att allmänheten kan
ställa frågor alternativt presenteras boksluten på hemsidan samtidigt
som kommunens årsredovisning. Alltså ca 2-3 veckor före
sammanträdesdatum. ”
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat yttrande i frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kf’s presidium

Justerandes sign

Allmänhetens frågestund kommer även fortsättningsvis att ligga först
på dagordningen, dvs innan kommunfullmäktige börjar behandla den
ordinarie dagordningen. Möteshandlingar inför kommunfullmäktige
publiceras på kommunens hemsida samtidigt som kallelsen skickas ut
till kommunfullmäktiges ledamöter.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Presidiets yttrande 2014-02-18

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-02-24

Kf § 38
Ombud och ersättare till
Kommuninvest
föreningsstämma

53

Dnr 00000/2014

102

Val av ombud och ersättare till Kommuninvest föreningsstämma tas upp
till behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
att som ombud för Arvidsjaurs kommun till Kommuninvest
föreningsstämma utse Sara Eklund och som ersättare Kerstin Olla.
_____

Exp till:
. Kommuninvest
. Sara Eklund
. Kerstin Olla

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2014-02-24

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)
Kristina Taimi
(s)
Stina Johansson
(s)
Hanna Lundgren
(s)
Ylva Stråhle Andersson(s)
(-)
Anne Sandman
(sd)
Kristina Lundberg
(c)
Mats Klockljung
(c)
Tom Lundberg
(s)
Magnus Karlsson
(s)
Johan Lundgren
(s)
Peter Rydfjäll
(s)
(-)
Lotta Åman
(s)
Eivor Sandström
(s)
Ulf Isaksson
(s)
Sven-Olov Granlund (c)
SUMMA

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

§

33

§

Ja

Nej Avst

Ja

Leif Enberg

Frånvarande
Tycho Johansson

-

1
1
1

Frånvarande
Jerry M Johansson

-

X
X
X
X

Lennart Wigenstam

X
X
X
X
X
X
X

Bernt Vikström
Frånvarande

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

5 ersättare

3 frånv.

15
4
8
2
1
1
31

Omröstning
Körkortsstöd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
24

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

4

X
X
X
X
24

-

-

-

Nej Avst

