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Kf § 39
Avtackning av avgående ledamöter
Kf § 40
Information från de kommunala bolagen - Redovisning av årets resultat
Kf § 41
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 42
Dnr 00202/2012
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 43
Dnr 00202/2012
Svar på frågor som ställdes vid allmänhetens frågestund 24 februari

101

Kf § 44
Delgivningar
Kf § 45
Dnr 00074/2014
Fråga - Andel elever som lämnar grundskolan utan godkända beslut

101

Kf § 46
Dnr 00074/2014
Svar på interpellation ställd till kommunalrådet Lotta Åman (s)

101

Kf § 47
Dnr 00120/2014
Motion - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan

009

Kf § 48
Dnr 000121/2014
Motion - Försäljning av Camp Gielas och Prästberget

009

Kf § 49
Dnr 00122/2014
001
Motion - Strålningsmätning med anledning av telemast vid Ringelskolan
Kf § 50
Dnr 00123/2014
001
Motion - Utredning om behovet av vice ordförandeposter i kommunens
bolag

Justerandes sign

Kf § 51
Dnr 00124/2014
Redovisning av inlämnade motioner

001

Kf § 52
Dnr 00001/2014
Rekrytering av extern koncernchef / VD AKAB
(Medborgarförslag)

101

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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forts.

Kf § 53
Dnr 00001/2014
Underhåll av genomfarter utanför centralorten (Medborgarförslag)

101

Kf § 54
Dnr 00001/2014
Björkalléer i Glommersträsk (Medborgarförslag)

101

Kf § 55
Dnr 00001/2014
Import av djurplågeri på tallriken? (Medborgarförslag)

101

Kf § 56
Dnr 00016/2014
011
Tillsättande av parlamentarisk fullmäktigeberedning för att upprätta bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018
Kf § 57
Dnr 00175/2013
Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid (Medborgarförslag)

714

Kf § 58
Dnr 00054/2014
Bokslut och årsredovisning år 2013 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 59
Dnr 00084/2014
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2013
- Vatten och avlopp (VA)

042

Kf § 60
Dnr 00097/2014
Ombudgetering av investeringar 2013/2014

042

Kf § 61
Dnr 00048/2014
Lokala föreskrifter för torghandel (torgstadga) i Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 62
Dnr 00120/2013
Översyn av politisk organisation inför mandatperioden 2015-2018

Justerandes sign

001

Kf § 63
Dnr 00180/2013
Motion - Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur – Jörn

009

Kf § 64
Avgifter - Kulturskola

Dnr 00290/2013

051

Kf § 65
Dnr 00102/2014
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur

003

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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forts.

Kf § 66
Dnr 00085/2014
Detaljplan för del av Yrkesskolan 1 – Sandbacka
Kf § 67
Dnr 00104/2014
Skrivelse om från centerpartiet om ändring av bolagsordningar för
kommunens bolag

214
98

Kf § 68
Dnr 00087/2014
007
Revisionsrapport - Reglemente för intern kontroll, uppföljande granskning
Kf § 69
Dnr 00104/2014
Redovisning av 2013 års motioner

98

Kf § 70
Dnr 00125/2014
Fusionering av Lappland Aviation Academy AB

107

Kf § 71
Dnr 00126/2014
107
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige i
Jokkmokk 24 april
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 39
Avtackning av avgående
ledamöter

Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande – Ulf Isaksson och SvenOlov Granlund - har avtackat de ledamöter som lämnat sin plats i
kommunfullmäktige under 2013 med lunch och blomma.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 40
Information från de
kommunala bolagen
- Redovisning av årets
resultat

Vid dagens sammanträde fick kommunfullmäktiges ledamöter information
från de kommunala bolagen.
Bolagen redovisade 2013 års verksamhet, utveckling och prognos med
anledning av upprättade årsredovisningar.
Representanter för de kommunala bolagen vid informationen var:
 Arvidsjaur kommunföretag AB – VD Kerstin Olla
 Arvidsjaurhem AB – Ordförande Marcus Lundberg och VD Ann-Louise

Samuelsson

 Arvidsjaur Energi AB – Ordförande Björn Lundberg
 Arvidsjaur Flygplats AB – Ordförande Johan Lundgren och VD Ralf

Lundberg

 Arvidsjaurs Test & Training – Ordförande Stina Lundberg.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 41
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 Karl-Gustaf Lindström (s) och Lars Lindström (fp) utses att justera
protokollet.
2 Tom Lundberg (s) och Mats Klockljung (c) utses som ersättare.
3 Protokollet ska justeras måndag 28 april kl. 09.00 i förvaltningsbyggnaden.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 42
Allmänhetens frågestund

61

Dnr 00202/2012

101

Ordföranden ajournerar mötet för allmänhetens frågestund.
Under allmänhetens frågestund ställdes följande frågor:
Fråga 1
Vad gör kommunen för pensionärerna och skolan? Frågeställaren önskar ett
konkret svar om vad som gäller i god tid före valet i höst.
Fråga 2
Arvidsjaurhem AB
Arvidsjaurhem AB har en förhållandevis hög lånedel, långa skulder
202 Mkr och korta skulder 13 Mkr med en snittränta på 3,5%. Det gör en
ränta som är bland den högsta räntan bland kommunens bolag.
Sjukfrånvaron har ökat med ca 50 %. Hur ser ledningen på det här?
Svar från ordförande Marcus Lundberg
När det gäller bolagets lån följs bolagets lånepolicy. Bolagets löpande lån
ligger på 1,64 %. Arvidsjaurhem betalar en borgensavgift till kommunen
med 0,35 % av genomsnittlig upplåning under året.
Sjukfrånvaron avser ett enskilt fall, personalstyrkan är inte så stor hos
Arvidsjaurhem AB. Rent generellt så har bolaget en åldrande stab.
Fråga 3
Arvidsjaurs Flygplats
Det finns en förhoppning att kunna öka passagerartrafiken trots att
flygplatsen är underkastad en prispolitik som är på riksnivå. Hur ska man
kunna göra det när flygpriserna har stigit?
Simulatorn hos Arvidsjaur Test & Training, varför har flygplatsbolaget tänkt
köpa den?
Svar från ordförande Johan Lundgren
När det gäller biljettpriser är inte flygplatsen direkt part i målet när det
upphandlas trafik. Det är trafikverket. Arvidsjaur Flygplats AB kan inte
bestämma priserna själva, men förhandlar åt bägge håll, både mot nuvarande
flygentreprenör och Trafikverket.
Simulatorn, den är intressant för bolaget dels för att utbilda egen personal
men också för att sälja utbildning. Det är en god affär för flygplatsens
verksamhet. Varför Arvidsjaur Test & Training har ägt den förut är för att de
har haft utbildningstillstånd, vilket också flygplatsen har nu.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 42, forts.

Fråga 4
Arvidsjaurs Energi
a) Varför flyttas den reservoljepanna som finns på Lyckan till
Sandbackaskolan?
b) Överlikviditeten, varför har den inte använts för att betala av lånen?
Svar från ordförande Björn Lundberg
a) När ledningsnätet för vatten från HVC projekterades fanns planer för en
reservpanna på denna sida (norra) av järnvägen. Av någon anledning
genomfördes inte detta. Styrelsen uppmärksammade vintern 2012 att
reservkapaciteten var bristfällig samt att det fanns behov av en värmepanna
någonstans på ledningsnätet norr om järnvägen. Styrelsen för Arvidsjaur
Energi AB har beslutat att investera i en ny pelletspanna på 5 MW. Planerna
är att den ska placeras på Lyckan samt att befintlig oljepanna flyttas till
området intill Sandbackaskolan.
b) Vad gäller bolagets likviditet ser styrelsen att det kassaflöde som finns i
bolaget möjliggör kommande investeringar utan att behöva ta ytterligare lån.
Fråga 5
Den nya brandstationen. Blev den dyrare än budgeterat? Om svaret är ja, hur
finansierades fördyringen?
Kommunfullmäktiges beslut
1 Svar på frågorna 1 och 5 lämnas vid fullmäktiges sammanträde 30 juni.
_____

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 43

63

Dnr 00202/2012

101

Svar på frågor som ställdes Fråga ställd till fullmäktiges ordförande Eivor Sandström (s)
vid allmänhetens
Arvidsjaur Test & Trainings nedskrivning av aktiekapitalet
frågestund 24 februari
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?
Svar av Ulf Isaksson:
(Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, som tjänstgör som ordförande
vid dagens sammanträde)
Minskning av Arvidsjaur Test & Trainings aktiekapital till 100 000 kronor
är registrerat hos Bolagsverket (ej hos PRV) 2013-08-29.
Fråga ställd till Lotta Åman (s)
Medborgarförslag om att ompröva sophanteringens körschema
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.
Svar av kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman:
Den upphandling som medborgarförslaget hänvisar till förlängdes vid
årsskiftet och kommer att gälla till och med 2015-12-31. Det betyder att
under den tiden kommer inte körschemat att ändras.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 44
Delgivningar

Sida

64

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

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Yttrande över etablering av Markbygdens vindkraftspark etapp 2
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 § 4



Cirkulär 14:12 - Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
Sveriges Kommuner och Landsting



Beslut om fortsatt handläggning av anledning av skrivelse från
centerpartiet om avveckling av Arvidsjaur Test & Training AB
Kommunstyrelsen 2014-03-26 § 68

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 45
Fråga - Andel elever som
lämnar grundskolan utan
godkända beslut

65

Dnr 00074/2014

101

Bo Lundmark (c) ställer följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §) till Barn- och
utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman (v):
” Det har kommit till vår kännedom att det är en stor procentandel av
eleverna som ska lämna grundskolan som räknar att inte kunna få
godkända betyg.
Vi ser mycket allvarligt på dessa uppgifter, och undrar följande;
1. Varför har andelen som ej klarar godkända betyg ökat?
2. Vad har ni gjort för att förhindra detta?
3. Vad ska ni vidta för åtgärder för att hjälpa dessa elever? ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Britt-Inger Hedman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Skrivelse inlämnad 2014-04-14

Utdragsbestyrkande
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66

Dnr 00074/2014

101

Svar på interpellation ställd Sven-Olov Granlund (c) lämnade vid fullmäktiges sammanträde den 24
till kommunalrådet Lotta
februari nedanstående interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lotta
Åman (s)
Åman (s). Fullmäktige beslutade att svar skulle lämnas vid dagens
sammanträde.
” 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?

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Kf § 46, forts.

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman lämnar följande svar:
” Sven-Olov Granlund har skrivit en interpellation angående nedsättning av
arbetsgivaravgifter för unga samt hur arbetslösheten ska bekämpas.
Interpellationen bygger på att det blir regeringsskifte efter valet i
september, vilket Sven-Olov Granlund verkar ställa in sig på, och de
förändringar i arbetsmarknadspolitiken som då kommer att ske.
Vid en socialdemokratisk regering kommer arbetsgivaravgiften att
normaliseras till samma nivå som för medelålders anställda. Detta kommer
inte att påverka kommunens ekonomi eftersom den ökade uppgiften
balanseras av ökat statsbidrag. Totalt blir det ett nollsummespel för
kommunerna.
När det gäller hur arbetslösheten ska bekämpas, så är svaret givet. Genom
att sluta slösa bort miljarder på i stort sett verkningslösa insatser så frigörs
utrymme till åtgärder som ger bättre utväxling för varje satsad krona.
Denna interpellation från centerpartiet verkar vara ett försök att vända det
låga stöd de får i mätningar inför Supervalåret. Att då försöka bedriva
rikspolitisk valkampanj i kommunfullmäktige känns nästan panikartat.
Min mening är att denna interpellation ska centerpartiet sända till Sveriges
Riksdag för att den ska avhandlas i en direktsänd interpellationsdebatt. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan från Sven-Olov Granlund till Lotta Åman är besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman
. Sven-Olov Granlund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Kf § 47
Motion
- Begränsning av
genomfartstrafiken på
Storgatan

68

Dnr 00120/2014

009

Martin Nilsson (c) lämnar följande motion:
Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaur
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk.
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar.
Centerpartiet i Arvidsjaur vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se
vilka möjligheter det finns att leda om denna trafik, via ex via Järnvägsgatan
eller Sten Lestadiusvägen eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken.
En omstyrning av trafiken kan dock få negativa effekter för näringsidkare på
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget.
Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

-

Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter,
"långtradare" inte sker på Storgatan.

-

Utredningen skall ta fram olika alternativ till om ledning och eller
att under vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av
tunga transporter.

-

Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för
besöksnäringen, särskilt, drivmedelsanläggningar och
matserveringar i de olika alternativen.

-

Trafiksäkerhetsanalysen i de olika alternativen skall redovisas.

-

Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur
köpmannaförening.

-

Redovisningen skall föreligga senast 1 okt. 2014.

-

Kostnader för åtgärder i de olika alternativen för kommunen och ev.
andra myndigheter.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 48
Motion
- Försäljning av Camp
Gielas och Prästberget

69

Dnr 000121/2014

009

Mats Klockljung (c) lämnar följande motion:
Bakgrund
Folkpartiet har 2011 motionerat om försäljning av Camp Gielas. Motionen
ledde efter remiss yttrande från övriga partier, "till att KS 2012-10-15 § 222,
beslutade "att campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget,
skidspår och de skoterspår Camp Gielas har ansvar för idag - blir en egen
resultatenhet".
Dåvarande kommunchefen valde att Camp Gielas fortsatt skulle lyda under
Tekniska förvaltningen, som en egen resultatenhet.
Syftet med att göra Camp Gielas till en egen resultatenhet var att skapa
underlag för beslut om fortsatt drift i kommunal regi eller försäljning.
I beslutet framgår som en punkt, "att som inriktningsbeslut, inför en
eventuell framtidaförsäljning av campinganläggningen,
kontinuerligt ha uppsikt över anläggningens marknadsvärde".
Noterbart är att någon sådan uppsikt inte har redovisats för
kommunstyrelsen, årsredovisningen för 2013 är inte redovisad enligt
kommunstyrelsens beslut § 222. Under hela 2013 har inte vid något tillfälle
Camp Gielas funnits med som ett ärende på KS dagordning avseende
ekonomisk utveckling eller marknadsvärdesanalys. Inte heller har
förvaltningschefen vid något tillfälle till KS redovisat att verksamheten inte
bär sina kostnader. Kommunstyrelsens beslut har sålunda inte haft någon
annan inverkan på verksamheten än att redovisningen internt skett som en
egen resultatenhet. Verksamheten har drivits på löpande räkning. Ingen
kritik mot personalen på Camp Gielas, tvärtom, ett föredöme avseende
service inriktning och omtanke om gästerna.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Bokslutet för 2013 visar i likhet med bokslutet för 2012 på minusresultat.
Under 2013 gjordes på uppdrag av kommunstyrelsen, 2013-04-29 § 118, en
"Utvecklingsplan" för Camp Gielas, denna redovisades för
kommunstyrelsen 2013-11-11 § 226. Planen utgjorde mer en
”renoveringsplan” än en utvecklingsplan. Kommunstyrelsen beslutade att
lägga planen till handlingarna samt att ”förslag till utvecklingsplan upprättas
till kommunstyrelsens junisammanträde 2014."

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

70

Kf § 48, forts.

Centerpartiet i Arvidsjaur konstaterar med anledning av ovanstående och
det, i likhet med övriga kommunfastigheter, eftersläpande underhållet, så
finns inga förutsättningar för kommunen att med tillgänglig ekonomi
långsiktigt driva och utveckla Camp Gielas. Skall utvecklingen av
besöksnäringen, som det finns såväl politisk enighet kring som ett stort stöd
för i näringslivet, kunna ske så är fortsatt kommunal drift ingen framkomlig
väg. Fortsatt drift i Kommunal regi, riskerar att bli som med badhuset.
Kommunen har stora utmaningar framför sig kring välfärdsfrågorna, som är
kommuns kärnverksamhet. Skall Arvidsjaur utveckla besöksnäringen
ytterligare så krävs en annan lösning för Camp Gielas, helst innefattande
såväl Prästberget, Vittjåkk och ev. skidspåren.
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar därför att:




Camp Gielas snarast och senast 2015-06-30 försäljs.
Försäljningen kan omfatta enbart stugbyn och campingen eller
innefatta såväl Prästberget anläggningen, Vittjåkk anläggningen
och skidspåren.



Försäljning skall kunna ske som helhet eller i delar Ärendet
behandlas så att Kommunfullmäktiges juni sammanträde kan
behandla ärendet.



Erhållna intäkter från försäljningen avsätts för framtida del av
driftskostnader av ett nytt bad/sport/allaktivitetshus i en uppstartsfas
under några år.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 49
Motion
- Strålningsmätning med
anledning av telemast vid
Ringelskolan

71

Dnr 00122/2014

001

Leif Enberg (c) lämnar följande motion:
Jag har en gång frågat fullmäktige om masten används. Fick svaret nej,
troligtvis inte. Jag har i efterhand fått veta att den troligtvis används. Således
gav fullmäktige troligtvis ett fel svar till mig.
För att allt ska bli rätt, kräver jag att det ska göras en strålningsmätning runt
Ringelskolan, Tallbacka och badhuset. Efter en sådan mätning får vi resultat
om masten är igång och på köpet får vi veta hur alla strålningsvärden är
(förhoppningsvis låga). Resultatet skall delges offentligt!!
Mätningarna måste göras under ett skollov för att det ska bli rättvisande, och
av någon utomstående, förslagsvis företagshälsovården.
Allt detta för barnens och våra anställdas säkerhet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 50

72

Dnr 00123/2014

001

Motion
Leif Enberg (c) lämnar följande motion:
- Utredning om behovet av
vice ordförandeposter i
Möjligheten att avskaffa vice ordföranden i bolagen ses över.
kommunens bolag
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 51

73

Dnr 00124/2014

001

Redovisning av inlämnade Följande motioner har inlämnats till kommunstyrelsens kansli och
motioner
överlämnats för beredning;
Fullföljande och genomförande av tidigare motion om infoskylt och klocka
vid torget i samarbete med det lokala näringslivet
Jerry Johansson 2013-11-13
Förenklade rutiner vid mottagande av motion i fullmäktige
Jerry Johansson 2013-11-13
Arvidsjaurs kommun – en miljövänlig kommun inför framtiden.
Jerry Johansson 2013-11-13
Konkret satsning kopplad till Nyborgstjärn
Jerry Johansson 2013-11-13
Genomförande av torgets dag
Jerry Johansson 2013-11-13
Iordningställande av relaxavdelningar för personalen
Jerry Johansson 2013-11-13
Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i
vattenregleringsmedel¨
Jerry Johansson 2013-11-13
Långsiktigt införande av Lean-liknande arbetsmetoder i kommunen
Jerry Johansson 2013-11-13
Utvecklingsarbete; Kraftsamling för aktiviteter i Arvidsjaur
Jerry Johansson 2013-11-13
Projekt; Arvidsjaur supportbutik
Jerry Johansson 2013-11-13
Riktlinjer för skolmaten i Arvidsjaurs kommun
Kristina Taimi (s), Britt-Inger Hedman (v) 2014-03-21
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen

godkänns.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motioner

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 52
Rekrytering av extern
koncernchef / VD AKAB
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14
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Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Då det med automatik i vår kommun är så att kommunchefen utses som
koncernchef för kommunens bolag så finns egentligen ingenstans där
respektive företag kan få sin operativa styrning av och en riklinje för
samverkan mellan företagens behov och andra gemensamma faktorer.
Dessutom så ska kommunchefen vara kommunens ägarrepresentant och
utifrån politiken kunna ställa krav och riktlinjer samt göra uppföljning på
AKAB som en enhet.
Då det dessutom är separat ersättning ekonomiskt till kommunchefen för
dennes roll som AKAB:s chef så är detta givetvis en enkel sak att
genomföra och med tydliga politiska direktiv göra AKAB till en
framgångrik koncern.
Utifrån detta anser jag att en extern chef för AKAB:s väl och ve tillsätts
och att kommunchefens roll är det som omfattas i arbetsbeskrivningen, att
utifrån politiken ge riktlinjer samt en vara ansvarig för en seriös
uppföljning med proffessionella redovisningar från enheter samt
gemensamt. Detta borde vara kommunchefens roll och ingå i
kommunchefens arbetsuppgift. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 53
Underhåll av genomfarter
utanför centralorten
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14

75

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Vägar som betraktas som genomfarter motsvarande väg 95 genom
Glommersträsk.
Underhåll av väg 95 genom Glommersträsk underhålls på ett för byn och
som infart till kommunen på ett mycket tveksamt sätt.
Passus slutet augusti månad kommer personal, från Skellefteå verkar det,
och klipper ca 1-1,5 meter runt gatlyktorna. Efter ytterligare några veckor
kommer en maskin med slaghack och klipper resterande av dikesslänterna.
Detta innebär att det ser mycket ovårdat och trist ut läng genomfarten som
även utgör en del av kommunens ansikte för passerande.
Efter kontakt med Vägverket Region Norr (bifogad) så anses diken genom
byn vara för växtlighet ett skyddsvärt artrikt område. Hur kan man lägga
och på vilka grunder besluta att skötsel för en trivsam och vårdat samhälle
förbjuda röjning och städning av diken/vägslänter.
Vi i byn vill att kommunen kraftfullt agerar för att häva detta beslut samt
ålägga vägverket att sköta sina vägkanter på ett godtagbart sätt utifrån
trevnad.
Förslaget vill vi ska mynna ut i ett snabbt agerande och med en framtida
policy att klippning av vägkanter/diken årligen sker före semestertrafiken
börjar på allvar. Alltså senast börja av Juli ”.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Förlagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 54
Föryngring av Björkalléer
i Glommersträsk
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14
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Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Det finns ca 122 styck björkar längs Svedjevägen samt ca 83 styck längs
Storgatan i Glommersträsk. Efter okulär besiktning så kanske tio till
femton stycken är i acceptabelt skick. Övervägande är således i så dåligt
skick att vid lite vind eller större snöfall så ramlar kvistar ner i alla
storlekar. Detta innebär, förutom att det ser illa ut även en fara för vistelse
på dessa vägar. Det måste åtgärdas innan en olycka händer och för att vår
by inte ska se förfallen ut.
Mitt förslag är att dessa björkar snarast kapas ner samt att det sätt nya,
kanske inte i samma omfattning men i samråd med byborna med jämna
avstånd. Kanske ca 50 till Svedjevägen och då lika många till Storgatan.
Vi har i byn krafter som mot ersättning skulle kunna utföra detta arbete.
Huggning, bortforsling av ca 205 björkar samt plantering av nya
ca 100 st.
Kostnaden är 1500:- för varje fällt och bortforslat träd samt 1600:- för
varje nyplanterat. ”
Bilaga: bilder
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____
Beslutet skickas till:
. Förlagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 54.

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 55
Import av djurplågeri på
tallriken?
(Medborgarförslag)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14

77

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag har fått mig rapporterat av PT läsare att kommunerna i Piteå Älvdal,
inklusive Arvidsjaur, serverar kyckling som är styckad levande! Det finns
olika religiösa benämningar på detta men för de som kontaktat mig och bett
mig "göra något" och för min egen del handlar detta enbart om djurplågeri.
Det är inte tillåtet i Svensk Lag att tillfoga djur onödigt lidande. Tyvärr är
import av detsamma tillåtet men det gör det inte försvarbart.
Djur kan känna smärta och ge uttryck för smärta precis som människan.
Djur som styckas levande har först skurits så att de förblöder. Allt blod ska
ut före delningen i bitar, detta kräver att djuret rör sig eller att djuret fästs i
olika tortyrredskap för att blodet ska rinna ut. Det kan aldrig vara
försvarbart i vår moderna, upplysta tid att ägna sig åt sådant djurplågeri.
Det är också ett etiskt och moraliskt problem. Jag har träffat barn som haft
genuint dåligt samvete för att de ätit kött från svenska slakterier. Skulle
dessa barn få veta att de ätit kött från djur som delats medan de levde, vet
jag inte hur de skulle kunna hantera sin vetskap. I dagens
informationssamhälle vet även mycket unga hur de ska ta reda på
upplysningar så att försöka hålla dem i okunskap är ingen idé.
Sedan är hantering av kött från djur som delats medan de levde ett
arbetsmiljöproblem. Personal ska handskas med detta. Jag skulle vägra!
Hur ska skolan, vars syfte alltid varit att fostra de unga till goda kamrater
och medkännande individer kunna förklara att det är godkänt att äta kött från
djur som sönderdelats medan vi blir upprörda om barnen drar katten i svansen
eller glömmer att ge kaninen vatten. Det är enligt Svensk lag åtalbart att dra
vingarna av en fluga som lever. Möjligheten att fälla för djurplågeri är goda
om någon anmäler och vittnar.
Det är välkänt att en majoritet av USA:s massmördare visade grymhet mot
djur redan i förskoleåldern och våld anses föda våld. Vilket samhälle ska vi
ha? Ett där vi värnar om alla djur och avlivar så skonsamt som det bara går
eller ett där grymhet och okänslighet tar över?

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14
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Kf § 55, forts.

” Ersätt köttet från de djur som delats medan de lever och som vi importerar
med en vegetarisk rätt. De allra flesta kan leva ett gott liv utan att äta kött
och för de som inte kan eller vill det finns det svenskt att tillgå, t ex ortens
renkött. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Förlagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 56
Tillsättande av
parlamentarisk
fullmäktigeberedning för
att upprätta bostadsförsörjningsprogram för
Arvidsjaurs kommun
2015-2018

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-14

79

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.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 24 februari att en
parlamentarisk fullmäktigeberedning ska tillsättas vid fullmäktiges
sammanträde 14 april samt att förslag till riktlinjer ska redovisas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2014.
Kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 14.50-15.50 efter begäran
av Tom Lundberg (s).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Som ledamöter i tillfällig beredning för upprättande av bostadspolitiskt
handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun utses:
Ordinarie Ersättare
Lena Karlsson (s), sammankallande
Lennart Wigenstam (c)
Britt-Inger Hedman (v)
Annika Öberg (m)
Johan Altén (fp)

Stina Johansson (s)
Martin Nilsson (c)
Margoth Holmqvist (v)
Nina Ask (m)
Lars Lindström (fp)

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf 2014-02-24 § 18

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 57
Förskola/barnomsorg på
obekväm arbetstid
(Medborgarförslag)
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Dnr 00175/2013

714

Ett medborgarförslag har inlämnats om inrättande av förskola/omsorg på
obekväm arbetstid.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-06-04 § 40 att under
förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter pengar, (ca 1 230 000 kr) så
kan nämnden på kort tid starta förskola/barnomsorg på OB-tid och därmed
tillgodose det behov som föräldrarna gett uttryck för. Taxa för verksamheten
går under kommunens maxtaxa.
Kommunstyrelsen och ekonomiutskottet har 2013-06-17 § 165 respektive
2013-10-29 § 19 återremitterat ärendet för komplettering.
Skolchef Annette Rylén redogjorde för ärendet vid ekonomiutskottets
sammanträde 2014-01-21.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03 att förutsättningar för att införa
förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid under år 2014 ska utredas.
Socialchef och skolchef har utrett möjliga samarbetslösningar, och lämnat
förslag om att samnyttja lokaler och viss personal. Det som avses är
socialnämndens verksamhet för avlastning barn med funktionshinder samt
dagverksamhet för personer med demens.
Under 2014 behövs 363 500 kronor för igångsättande av verksamheten.
Förslag till finansiering är att omfördela 300 000 kronor från
kommunstyrelsens verksamhet samt att socialnämnden undersöker om det
finns möjlighet att inrymma återstående 63 500 kronor i sin ram.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilag

a ./.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Barn- och utbildningsnämnden
. Ekonomi

1.
2.

3.
4.

Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid införs från 1 sept. 2014.
Om antalet inskrivna barn understiger 5, ska skolchef omgående utreda
det framtida behovet - på kort och lång sikt - av omsorg på obekväm
arbetstid. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens närmaste
sammanträde.
För att täcka kostnaden för 2014 omfördelas 300 000 kronor från
kommunstyrelsens verksamhet till barn- och utbildningsnämnden.
Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid ska redovisas som en egen
verksamhet.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-03-26 § 70
Tjänsteskrivelse 2014-03-24

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 57.

Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid
Vardag natt och varannan helg
Öppet måndag-torsdag 17.00-07.00. Varannan helg fredag 17.00 - måndag 07.00
Beräknad årskostnad
Personalkostnader
Internhyra
Mat*) 40
Verksamhetsmedel 5
Summa
Avgår statsbidrag 10 barn
Nettokostnad efter
statsbidrag

1 020 000
80 000
000
000
1 145 000
-55 000
1 090 000

Beräknad kostnad 2014 (1 sept – 31 dec 2014)
Personalkostnader 340
Internhyra
Mat*) 13
Verksamhetsmedel 1
Summa 381
Avgår statsbidrag 10 barn
Nettokostnad efter statsbidrag

000
27 000
000
700
700
-18 200
363 500

*) Beräknad livsmedelskostnad, eventuell kostnad för transporter etc. ingår ej.
Vid uppstart av verksamheten krävs en engångskostnad för att utrusta lokalerna med
möbler, leksaker m.m. Uppstartskostnaden beräknas till ca 50 000 kr.
_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 58

81

Dnr 00054/2014

042

Bokslut och årsredovisning Bokslut och årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun.
år 2013
Kommunens resultat för 2013 ger ett överskott med 16,2 Mkr. Avvikelsen
– Arvidsjaurs kommun
mot budgeterat resultat är 19,6 Mkr.
I resultatet för 2013 ingår jämförelsestörande intäkter med 8,9 Mkr
(föregående år 9 Mkr) i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen.
Återsökning av bidrag från Migrationsverket har ökat med 8,6 Mkr varav
cirka 4 Mkr härrör från 2012.
Verksamhetens kostnader är 5,3 Mkr lägre än budget.
Här ingår nedskrivning av en fordran på Arvidsjaurs Flygplats AB om
4 Mkr samt en nedskrivning med 1 Mkr av skolfastighet i Moskosel.
Skolfastigheten är till salu då ingen kommunal verksamhet bedrivs där
längre, och att man räknar med ett betydligt lägre marknadsvärde än det
bokförda.
Personalkostnader är 12,1 mkr lägre än budgeterat, vilket främst härrör från
Socialnämndens område samt att utfall från löneökningar blev lägre än
budgeterat. Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och utjämning blev
totalt sett 2,9 Mkr lägre än budgeterat.
Jämförelse mot föregående år
I jämförelse med föregående år är resultatet 31 Mkr bättre än 2012.
Skatteintäkter och generella bidrag är 10 Mkr högre. Flygskolans
nettokostnad är 4 Mkr lägre 2013. (Intäkten -12 Kostnaden +16)
Personalkostnader 2013 är 9 Mkr lägre. Återstående differens är 13 Mkr i
bidragsintäkt och i övrigt nedbringade externa kostnader.
Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2013.
Ekonomichef Sara Eklund redovisar bokslutet.
Förslag under sammanträdet
Jerry M Johansson (c)
Återremiss för att inarbeta den analys SKL lämnade för år 2012.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks 2014-03-26 § 71

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida
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Kf § 58, forts.

Eftersom beslut om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja röstar den som vill att ärendet ska avgöras idag.
Nej röstar den som vill att ärendet ska återremitteras.
Efter avslutad omröstning har 17 ja-röster och 10 nej-röster avgivits.
4 ledamöter är frånvarande.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet
(KL 5 Kap 36 §).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss för att inarbeta den analys SKL lämnade för år 2012.

_____
Beslutet om återremiss innebär att frågan om ansvarsfrihet hänskjuts till
kommunfullmäktiges junisammanträde.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks 2014-03-26 § 71

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59
Årsredovisning för
affärsdrivande
verksamheter år 2013
- Vatten och avlopp (VA)

83

Dnr 00084/2014

042

Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra
verksamheter med resultat och balansräkningar.
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.
Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer,
18 t vattenverk och drygt 211 km ledning.
VA-enheten har upprättat årsredovisning utifrån gällande riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning 2012 för kommunens VA-verksamhet godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. VA-enheten
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks 2014-03-26 § 72

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 60
Ombudgetering av
investeringar 2013/2014

84

Dnr 00097/2014

042

De investeringsobjekt som inte blivit färdigställda eller påbörjats under
föregående år ska bli föremål för ombudgetering i samband med bokslutet.
Tilläggsbudgeten omfattar:
- beslutade ej färdigställda objekt
- ej påbörjade objekt
- inventarier
Ombudgeteringen innebär även att finansieringsbudgeten för 2014 revideras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ombudgetering av investeringar från 2013 till 2014 görs med
4 554 000 kronor.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till ombudgetering
Ks 2014-03-26 § 73

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 60.
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Kf § 61
Lokala föreskrifter för
torghandel (torgstadga) i
Arvidsjaurs kommun
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Dnr 00048/2014

003

För att främja torghandeln i Arvidsjaur och underlätta hantering av tillstånd
samt avgifter har kommunfullmäktige 2011-10-31 § 141 antagit torgstadga –
Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun.
Förslag till ändring av föreskrifterna har 2014-02-18 upprättats av
planingenjör Tora Landgren.
I samband med att torgstadgan antogs upprättades även ett arrendeavtal
mellan Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurhem AB för Lommen 6 och 17.
Arvidsjaurs kommun betalar Arvidsjaurhem 1000 kr/ år för dessa platser.
Arvidsjaurhem sa upp detta arrendeavtal i januari 2014. Dessa torgplatser
hyrs sällan ut och under 2013 har dessa inte varit uthyrda någon gång.
Förslaget innebär att kommunen inte tecknar något nytt arrendeavtal och att
torgplatserna på Lommen 6 och 17 stryks i torgstadgan.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.

Lokala föreskrifter för torghandel (torgstadga) antas enligt bilaga till
protokollet.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 141 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Tora Landgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till ny torgstadga
Ks 2014-03-26 § 74

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 61.

1 (4)

TORGSTADGA
Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och kommunens
lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för de offentliga platser i
kommunen som upplåtits som allmänna försäljningsplatser för torghandel. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§

Föreskrifterna gäller torgplatser vid Johannaparken, Medborgarhuset samt
Fridhemsskolan i Arvidsjaur, i enlighet med bifogad karta. Torgplatserna vid
Fridhemsskolan kan endast nyttjas av ideella föreningar som bedriver verksamhet för
att få in pengar som ska finansiera verksamheter för barn- och ungdomar,
handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer. Torgplatserna vid
Fridhemsskolan kan även nyttjas av skolklasser.

Fördelning av torgplatser
3§

Vid fördelning av torgplatser gäller följande:
Torgplats anvisas efter ansökan till kommunstyrelsen. Torgplats kan upplåtas per
dag, vecka eller månad i mån av plats. Torgplatserna fördelas löpande utifrån
inkomna ansökningar. Ansökan kan göras för maximalt ett kalenderår i taget.
Hyresgäst disponerar endast anvisad torgplats. Möjlighet att hyra två eller fler
anslutande platser finns i mån av tillgång.

Tider för försäljning
4 § Torghandel får ske på följande tider:



Tilldelad torgplats får disponeras under tiden 07.30 – 21.30.
Försäljning får ske kl. 08.00 – 21.00.



På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torgplats
disponeras 07.30 – 15.30 med försäljning 08.00 – 15.00.



Varor och redskap skall vara bortförda från saluplatsen när tiden för upplåtelsen
upphör för dagen.



På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får Arvidsjaurs kommun besluta att försäljning i särskilda fall skall ske vid
andra tider än vad som stadgas enligt ovan eller helt ställas in.

2 (4)

I samband med vår- och höstmarknad hyrs inte torgplatser ut.
Innehavarens upplysningsskyldighet
5 § Innehavare av torgplats är skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysningar
om innehavarens namn, postadress, telefonnummer samt organisationsnummer.
Vid försäljning av vara skall uppgifter om innehavarens namn, postadress,
telefonnummer och organisationsnummer lämnas skriftligt på kvitto.
Förbud mot försäljning av vissa varor
6 § Skjutvapen och vapen i övrigt, ammunition, pyrotekniska varor och sprängämnen får
ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
7§

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:813) och föreskrifter meddelade med stöd av denna lagstiftning samt EGförordningar som rör denna hantering.

Placering av varor, redskap och fordon
8 § Varor och redskap får ej placeras på de gångar som är avsedda för gående eller trafik
utmed eller mellan torgplatserna.
Torghandlarnas fordon får inte parkeras i anslutning till torgplatsen om inte allmän
parkeringsplats finns tillgänglig där. Erforderliga varutransporter får ske kl. 07.30 –
11.00, 13.30 – 16.30 och 18.00 – 21.00.
Renhållning m.m.
9§

En innehavare av torgplats är skyldig att senast när upplåtelsen upphör för dagen
samla ihop och ta hand om avfall och annat skräp från rörelsen och lägga detta i
sopkärl som kommunen tillhandahåller.
Innehavaren är skyldig att se till att torgplatsen och intilliggande ytor hålls rena och
snygga samt att tillhandahålla kärl för uppsamling av det verksamhetsavfall den
genererar.

Avgift
10 § För begagnande av torgplats har Arvidsjaurs kommun rätt att ta ut avgift enligt den
taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

3 (4)

Överträdelse av föreskrift
11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsparagraferna i
denna föreskrift kan dömas till penningböter enligt ordningslagen 3 kap, 22 § 2
stycket.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Enligt ansökan om upplåtelse av offentlig plats kan överträdelse medföra omedelbar
avhysning. Upprepade överträdelser kan, efter två skriftliga varningar från
kommunen, medföra att rätten att hyra torgplats förverkas under ett år.
_____

Bilaga

Torgplatser Johannaparken

Torgplatser Medborgarhuset

4 (4)
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Kommunfullmäktige
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Kf § 62
Översyn av politisk
organisation inför
mandatperioden
2015-2018

Sida

86

Dnr 00120/2013

001

Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara
anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med.
Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är
speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där
ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske.
En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar
som görs inom kommunen och det politiska systemet.
Jerry Johansson (s) har initierat ärendet för beslut under 2014.
En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-29 § 114.
Remissvaren har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt 2014-02-28 för
att lämna förslag till beslut.
Gruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna var för sig lämnar
följande förslag;
Moderata Samlingspartiet
Oförändrad organisation, förslag nr 1.
Centerpartiet
Förslag nr 2.
Folkpartiet
Förslag nr 3.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet
Förslag nr 5.
Förslag under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Ändring i förslag nr 5:
Stycket ”Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade slås ihop…. i de
specifika frågorna” ändras till:
Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade slås ihop. Det
gemensamma rådet och ungdomsrådet kopplas mot kommunfullmäktiges
presidium i de specifika frågor som rör dem.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till ny organisation (5 st)
Ks 2014-03-26 § 75

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida
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Kf § 62, forts.

Peter Rydfjäll (s)
Bifall till Lotta Åmans förslag med bolagsorganisation enligt förslag nr 4.
Annika Öberg (m)
Bordläggning till första kommunfullmäktige efter valet, så att nya
fullmäktige själva får besluta över sin organisation.
Eftersom beslut om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej, varefter kan förklarar att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja röstar den som vill att ärendet ska avgöras idag.
Nej röstar den som vill att ärendet ska bordläggas.

Bilag

Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 11 nej-röster avgivits.
4 ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att
a ./. återremittera ärendet (KL 5 Kap 36 §). Röstresultatet bifogas protokollet.
Kommunfullmäktige ajourneras mellan 16.50-17.00 efter begäran av Lotta
Åman.
Förslag från Peter Rydfjäll
Ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni enligt
intentionerna i kommunallagen (KL 5 Kap 37 §).
Ordföranden ställer proposition på Peter Rydfjälls förslag varefter han
förklarar att fullmäktige bifallit detsamma.

Beslutet skickas till:
. Nämndskansliet

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och tas upp för ny behandling vid
kommunfullmäktiges junisammanträde
_____

Reservationer
Sven-Olov Granlund (c) Martin Nilsson (c), Mats Klockljung (c), Kristina
Lundberg (c), Bo Lundmark (c), Jerry M Johansson (c), Annika Öberg (m)
Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), och Ulf Starefeldt (m).
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till ny organisation (5 st)
Ks 2014-03-26 § 75

Utdragsbestyrkande
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Kf § 63

88

Dnr 00180/2013

009

Motion Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat följande motion:
Igångsättning av tvärbanan
Arvidsjaur – Jörn
Utifrån kommunens tidigare arbete gällande återbrukande av befintlig
järnväg och vårt delägarskap i Inlandsbanan AB.
Utredning har genomförts av KTH Och kostnads beräkning, kopplat till det
arbete som styrelsen och VD för inlandsbanan AB tidigare utfört bör vi
fortsätta arbetet med att tillsammans med tunga näringslivsaktörer som
SCA, Sveaskog och skogsrelaterad industri, fortsätta den politiska kampen
för upprustning tvärbanan Arvidsjaur – Jörn.
Den borgerliga regeringens utredning om kapacitets utnyttjande av befintlig
järnväg som tillsattes av ansvarig minister kan kritiseras enligt
nedanstående:
Där politiken i regeringskansliet förbisåg att ansvarig myndighet inte hade
beaktat 10 % av Sveriges nationsjärnvägsnät. Bör vi socialdemokrater i
Arvidsjaur driva vidare med aktiva politiska påtryckningar i denna fråga.
En särskild utredning tillsattes då på blixt initiativ. Av ansvariga politiska
organ inom den högerstyrda regeringen. Vi kan förstå att det framstår
extremt skämmigt att regeringspartierna släppte igenom en utredning där
man glömt bort 10 % av Sveriges järnvägssystem. En befintlig järnväg som
går genom hela Sveriges norra landsbygd.
Om en mil modern järnväg kostar en miljard per mil, så är hela satsningen
utav att öppna tvärbanan Arvidsjaurs - Jörn en försumbar kostnad. Att
investera ca 80 miljoner på att få ett fungerande tågsystem och redundans till
stambanan är bokstavligen en struntsumma i sammanhanget!
Förslag till motionens yrkande:
Att kommunfullmäktige i Arvidsjaur med bistånd av tillväxtenheten
tillskriver ansvarig minister och landsbygdsminister Eskil Erlandsson från
Centern, att en upprustning bör ske av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn.
Denna fråga har tidigare lyfts upp från socialdemokraterna i Arvidsjaurs
kommun och Inlandsbanan som en prioriterad åtgärd. Speciellt bör det
faktum att Inlandsbanan spelade en viktig roll när det gällde ståltransporter
vid de senaste tre driftstoppen vid stambanan.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Förslag till motionssvar
Ks 2014-03-26 § 76

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sida
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Därför vill vi socialdemokrater åter igen ta initiativ denna fråga för att få
Inlandsbanan med dess tvärbanor att anses av något intresse ur den styrande
högeralliansens perspektiv.
Vi vill därför att tillväxtenheten upprättar en skrivelse till ansvariga
ministrar om vikten av att ur ett tillväxtperspektiv för Norrlands inland, vår
kommun och dess företag, att den redan befintliga järnvägen mellan
Arvidsjaur - Jörn börjas användas igen.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (fp)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt med
lydelse:
Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i enlighet med motionens anda, på olika
sätt verka för en upprustning av banan Jörn-Arvidsjaur så snart som möjligt
för att på så sätt möjliggöra godstrafik. Banan kommer därmed att bli en
viktig tillgång för kommunens näringsliv.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Lars
Lindströms tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifallit
desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bilag
Beslutet skickas till:
. Motionären

Justerandes sign

a ./.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i enlighet med motionens anda, på
olika sätt verka för en upprustning av banan Jörn-Arvidsjaur så snart
som möjligt för att på så sätt möjliggöra godstrafik. Banan kommer
därmed att bli en viktig tillgång för kommunens näringsliv.
I övrig anses motionen besvarad enligt bilaga till protokollet.

_____

Beslutsunderlag
Motion
Förslag till motionssvar
Ks 2014-03-26 § 76

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 63.

Svar på motion om igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat en motion om att kommunen
aktivt ska verka, genom skrivelse till ansvariga ministrar, för att befintlig järnväg
mellan Arvidsjaur–Jörn åter tas i bruk.
Arvidsjaurs kommun kontaktades under senhösten av Lars-Åke Tjernström,
Rail Test Nordic (RTN) Skellefteå som ville att Arvidsjaur ska ingå som delaktig
part i ett projekt som arbetar för att järnvägen mellan Arvidsjaur – Jörn ska användas
till tågtest.
Idag saknar aktörerna inom tågtrafiken verifierad kunskap om de krav som
normalavvikande vädersituationer ställer, vare sig det gäller tåg- och spårteknologi
eller drifts- och underhållsteknik. För genomförande av tester i verkliga miljöer krävs
bland annat rätt klimatförutsättningar och möjlighet att utföra tester på ett tågnät som
inte är överbelastat. Det tågnätet finns mellan Arvidsjaur och Jörn.
Projektet har fått en snabb start och pågår nu i högt tempo. Länsstyrelserna i
Norrbotten och Västerbotten samt Region Västerbotten har bidragit med finansiering.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen besvarad.

Lotta Åman
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 64
Avgifter - Kulturskola

90

Dnr 00290/2013

051

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 83 att bilda kulturskola med
musikskolan som integrerad del. Fullmäktige fastställde 2010-06-28 § 101
avgifter för kulturskolan.
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har reviderat avgifterna
och upprättat förslag till beslut.
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2013-11-27 § 25 att återremittera
ärendet till barn- och ungdomskulturchefen för förtydligande av avgifterna.
Komplettering i ärendet är inlämnat 2014-03-03.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Kulturskolan avgifter fastställs för enligt bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-28 § 101 upphör att gälla.

_______

Beslutet skickas till:
. Kulturskolan
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till nya avgifter
Ks 2014-03-26 § 77

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 64.

Avgifter Kulturskola
Kursavgift per termin, alla kurser
(musik, musik: enskild lektionen och ensemble ingår i priset)

400 kr

Kurs utöver detta (om du betalar 400 kr per termin), oavsett längd:
Kursavgift 8 ggr:
Kursavgift 4 ggr:

100 kr
200 kr
100 kr

Syskon betalar halva priset.
Hyra av instrument:
50 kr per termin
(Avgiften är symbolisk men viktig för att man ska vara rädd
om sitt instrument och inspireras till att köpa ett eget över tid)
______
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Kommunövergripande
handlingsplan för
ungdomspolitik i
Arvidsjaur
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Dnr 00102/2014

003

2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat
Ledarskap. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har
arbetet i princip legat nere.
Kommunfullmäktige har 2012-04-16 § 45 antagit kommunövergripande
handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur.
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har 2014-03-14 föreslagit
ändring av handlingsplanen.
Förslag under sammanträdet
Kristina Taimi (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
Varje nämnd ska årligen få en fullständig redogörelse för hur pengarna
används.
Sven-Olov Granlund (c)
Återremiss för förtydligande av vad pengarna som nämnderna ska avsätta
ska användas till.
Eftersom beslut om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.

Beslutet skickas till:
. Camilla Freedman
. Kristina Grubbström

Voteringsproposition
Ja röstar den som vill att ärendet ska återremitteras.
Nej röstar den som vill att ärendet ska avgöras idag.
Efter avslutad omröstning har 14 ja-röster och 13 nej-röster avgivits.
4 ledamöter är frånvarande.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet (KL 5 Kap 36 §).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras för förtydligande av vad pengarna som
nämnderna ska avsätta ska användas till.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan
Skrivelse daterad 2014-03-14
Ks 2014-03-26 § 78

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 66
Detaljplan för del av
Yrkesskolan 1
– Sandbacka

92

Dnr 00085/2014

214

Förslag till detaljplan för del av Yrkesskolan 1 har upprättats. Planens syfte
är att möjliggöra byggande av en reservoljepanna.
Planområdet utgörs av fastigheten Yrkesskolan 1 och omfattar 350 m².
En ny byggnad på 55 m² ska inrymma oljepanna med därtill hörande
utrustning. I anslutning till byggnaden kommer även en skorsten på 12 meter
och en oljecistern på 50 m² att uppföras.
Planområdet ligger i sydöstra delen av samhället väster om Sandbackaskolan. Planområdet angränsar i norr mot ett skogsparti med promenadstråk
kring Nyborgstjärnen. I söder av området går Villavägen och i väster
Järnvägsgatan. Planen handläggs med normalt planförfarande.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2014-03-25 att godkänna
upprättat granskningsutlåtande och förslag till detaljplan.
Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 3-24 mars
2014.
Kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 17.40-17.45 efter begäran
av Martin Nilsson.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplanen för del av Yrkesskolan 1 – Sandbackaskolan antas.

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Tekniska

Ledamöterna Martin Nilsson (c), Bo Lundmark (c), Ulf Isaksson (s) och
Jerry M Johansson (c) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.
Eftersom Ulf Isaksson tjänstgör som ordförande vid dagens sammanträde
lämnar han över ordförandeklubban till kommunfullmäktiges 2:e vice
ordförande Sven-Olov Granlund (c).
Justerare av paragrafen blir Lars Lindström.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Samrådshandlingar
Ks 2014-03-26 § 79

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 67

93

Dnr 00104/2014

98

Kommunfullmäktige har 2013-07-01 antagit bolagsordningar för Arvidsjaur
Skrivelse från
centerpartiet om ändring av Kommun AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB och
Arvidsjaur Hem AB.
bolagsordningar för
kommunens bolag
Centerpartiet i Arvidsjaur har 2014-01-21 inlämnat en skrivelse med
begäran om ändring av bolagsordningarna.
Av bolagsordningarna framgår i § 8, under rubriken ”Styrelsen” följande:
”Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare …. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.”
Centerpartiet föreslår en ändring av sista meningen till;
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse,
styrelsen utser bland övriga ledamöter vice ordförande i bolaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03 § 8 att överlämna ärendet till
Arvidsjaur Kommunföretag AB för beredning inför kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2014.
Arvidsjaur Kommunföretag AB (AKAB) behandlade ärendet vid
sammanträde 2014-03-18 där de beslutar avslå centerpartiets förslag om
ändring i bolagsordningarna.
Förslag under sammanträdet
Sven-Olov Granlund (c)
Bifall till centerpartiets förslag.

Beslutet skickas till:
. AKAB

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och SvenOlov Granlunds förslag varefter han förklarar att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Centerpartiets förslag om ändring i bolagsordningarna för kommunens
bolag avslås.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c), Sven- Olov Granlund (c), Martin Nilsson (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Mats Klockljung (c), Lennart Wigenstam (c), Bo Lundmark (c),
Kristina Lundberg (c), Ulf Starefeldt (m) och Annika Öberg (m).
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-02-03
Ks 2014-03-26 § 80

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 68
Revisionsrapport
- Reglemente för intern
kontroll, uppföljande
granskning

94

Dnr 00087/2014

007

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en uppföljande granskning hur kommunstyrelse och
nämnder tillämpar kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. I
2012 års granskning framkom att tillämpningen av styrdokumentet i vissa
avseenden var bristfällig.
Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll
enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).
Revisorernas uppföljande granskning visar att noterade brister från tidigare
granskning kvarstår i hög utsträckning. Detta ser revisorerna mycket
allvarligt på.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

I enlighet med revisorernas rekommendationer ska
• Stödfunktionen ta fram kompletterande anvisning till reglemente för
intern kontroll
• Intern kontroll föras in som en fast punkt på dagordningen i alla
ledningsgrupper
• Revisionsrapporter som skickas som delgivning ska presenteras för
ansvarigt politiskt organ, t ex under tubriken meddelandeärenden.
• Kommunstyrelsen i beslut ange tidpunkt när uppdrag till
verksamheten ska återrapporteras till styrelsen

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

_____

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 69
Redovisning av 2013 års
motioner

95

Dnr 00104/2014

98

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas
beredning ej slutförts.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilag

a ./. 1.

Redovisning av 2013 års motioner godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Redovisning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 69.

Redovisning av 2013 års motioner
Motion - Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten
Inlämnad 2013-02-27 av Martin Nilsson (c)
Ärendet är bordlagt i avvaktan på beslut om eventuell förändring av politisk organisation.
Personal- och arbetsutskottet 2013-09-16 § 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion – Pensionsbestämmelse för heltidsarvoderad förtroendevald
Inlämnad 2013-04-15 av socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Beslut i kommunfullmäktige 2013-11-25 § 160 samt kommunfullmäktige 2014-02-24 § 34.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Reivo som nationalpark
Inlämnad 2013-04-15 av vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Beslut i kommunfullmäktige 2014-02-24 § 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel
Inlämnad 2013-07-01 av socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Motionen är under beredning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur - Jörn
Inlämnad 2013-07-01 av socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Beslut i kommunfullmäktige 2014-04-14 § 63
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Enklare medborgardialoger
Inlämnad 2013-07-01 av Leif Enberg (v)
Motionen är under beredning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Politiska möten på kvällstid
Inlämnad 2013-07-01 av Leif Enberg (v)
Motionen är under beredning.

1(2)

2(2)

Motion - Ändring av plan för utveckling av Nyborgstjärn
Inlämnad 2013-07-01 av Leif Enberg (v)
Motionen är under beredning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar
Inlämnad 2013-11-25 av Annika Öberg (m)
Motionen är under beredning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd
Inlämnad 2013-11-25 av Stina Johansson (s)
Motionen är under beredning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Motion - Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut
Inlämnad 2013-11-25 av Leif Andersson (c)
Motionen är under beredning.
__________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 70
Fusionering av Lappland
Aviation Academy AB

96

Dnr 00125/2014

107

Lappland Aviation Academy AB (LAA) är ett dotterbolag till Arvidsjaur
Test & Training AB (ATT). Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) är
moderbolag till ATT. I samband med köp av simulator i ATT beslutades att
utbildningsinsatserna för flygrelaterade utbildningar skulle ske i LAA.
I LAA finns idag inga anläggningstillgångar. Dessa har överlåtits till
moderbolaget ATT. Ingen verksamhet bedrivs i LAA sedan 2011.
Genom åren har LAA redovisat underskott. Detta har medfört ackumulerade
underskott skattemässigt med 1,4 Mkr. Styrelsen bedömer att man inte inom
överskådlig tid kan nyttja underskottet.
Eftersom ingen verksamhet bedrivs och kommer att bedrivas så har bolaget
inget existensberättigande. Däremot är det förenat med vissa årliga
kostnader att ha det kvar. Styrelsen i LAA liksom i ATT och AKAB
bedömer därför att det är klokt att fusionera in LAA in i ATT.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Fusionering av LAA in i ATT ska verkställas skyndsamt.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Test & Training
. Maria Marklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-04-01

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-04-14

Kf § 71
Stämmodirektiv till
Kommunförbundet
Norrbottens
Förbundsfullmäktige i
Jokkmokk 24 april

97

Dnr 00126/2014

107

Kommunförbundet Norrbotten är en ideell förening som bildades 1946 av
länets kommuner. I stadgarna står att uppdraget bland annat är att tillvarata
kommunernas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla
service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala
självstyrelsen.
Kommunförbundet Norrbottens högsta beslutande organ är
förbundsfullmäktige (föreningsstämman) bestående av ombud utsedda av
kommunfullmäktige i länets kommuner.
De förtroendevalda ombuden i förbundsfullmäktige fattar övergripande
beslut, och kommunerna (medlemmarna) utövar sin beslutanderätt vid
förbundsfullmäktige via sina ombud.
Lotta Åman (s) och Sven-Olov Granlund (c) är valda som Arvidsjaurs
kommuns ombud för mandatperioden 2011-14.
Förslag till stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens
förbundsfullmäktige i Jokkmokk 24 april har upprättats.
Förslag under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till upprättat förslag.
Ulf Starefeldt (m)
Förslag till stämmodirektiv avslås, för att istället vända sig till
Kommunförbundet och föreslå konkreta förändringar i de tjänster som
kommunens verksamheter inte är nöjda med.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilag

a ./.

Beslutet skickas till:
. Kommunförbundet Norrbotten
. Kommunstyrelsens ordförande
i norrbottens kommuner

1.
2.
_____

Förslag till stämmodirektiv antas.
Ombuden Lotta Åman (s) och Sven-Olov Granlund (c) får
uppdraget att vid Kommunförbundets förbundsfullmäktige i
Jokkmokk 24 april väcka ärende i enlighet med direktivet.

Reservationer
Martin Nilsson (c), Ann-Karin Sörmo (c), Bo Lundmark (c), Kristina
Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Mats Klockljung (c), Sven-Olov
Granlund (c), Jerry M Johansson (c), Lars Lindström (fp), Annika
Öberg (m) och Ulf Starefeldt (m).
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Förslag till stämmodirektiv

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-14 § 71.

Stämmodirektiv
från Arvidsjaurs kommunfullmäktige till Kommunförbundet Norrbottens
förbundsfullmäktige i Jokkmokk 24 april
2011-03-17 § 10 beslutades att medlemmarnas avgifter till Kommunförbundet Norrbottens
kansli skulle slås samman till en ekonomi, innebärande 1,45 promille av medlemmarnas
samlade skatter och avgifter, fördelat enligt följande: Kansliet (0,70 promille), Media Center
(0,54 promille) och FoU Norrbotten (0,21 promille).
Tidigare år var verksamheterna specificerade både på faktura och i bokslut. Beslutet innebär
att om kommunen vill veta vad de olika verksamheterna kostar så måste man ställa upp en
matematisk ekvation.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med 2:a kvartalet 2014 inte längre
nyttja Media Centers tjänster. Ställningstagandet grundar sig på att verksamheterna har
tillgång till utbildningsmaterial direkt från distributörerna med bibehållen kvalité till ett
betydligt lägre pris, vilket harmoniserar med det stora besparingskrav som ålagts nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden vill också förändra lärarnas arbetssätt och utveckla
undervisningen med hjälp av andra medier än det utbud Media Center erbjuder.
Något formellt avtal mellan Media Center och länets kommuner finns inte, utan verksamheten
finansieras genom beslut av kommunförbundets förbundsfullmäktige om kommande års
avgifter. Avgiften till Media Center hör ej ihop med nyttjandegrad.
Kommunen (barn- och utbildningsnämnden) betalar för Media Center ca 180 000 kr för år
2013 och ca 185 689 kr för år 2014. (Beräkning med uppgifter i första stycket som grund).
Med ovanstående ordning innebär det att Arvidsjaurs kommun, som valt en annan väg när
det gäller AV-media, kommer att öka sina kostnader för verksamheten istället för tvärtom.
Det är varje kommunal verksamhets skyldighet att löpande kontrollera att den verksamhet
man bedriver är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. När det gäller ekonomi är det en
självklarhet att veta vad den verksamhet/tjänst kostar som kommunen betalar utan att behöva
ställa upp en matematisk ekvation. Det är också en skyldighet att i de olika nämndernas
årsredovisningar redovisa för medborgarna, dels hur deras skattepengar har använts och
dels redovisa kvalitén i verksamheten.
Arvidsjaurs kommun har även behandlat ärende om deltagande i FoUi inom social
verksamhet och FoUi skola. Socialnämnden sa ja till FoUi social verksamhet och barn- och
utbildningsnämnden sa nej till FoUi skola. Även här är det svårt att uppskatta vad de olika
verksamheterna kostar av den kommunala avgiften.
I bägge redovisade fall kommer det att vara så att Arvidsjaurs barn- och utbildningsnämnd
betalar för verksamhet som inte nyttjas.
Arvidsjaurs kommun hemställer
att förbundsfullmäktige tar upp frågan om återgång till särredovisning av de olika
delarna i medlemsavgiften, verksamheterna Kansli, Media Center och FoU/FoUi,
vilket innebär en omprövning förbundsfullmäktiges beslut 2011-03-17 § 10.
______

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014 Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata
Sammanträde: 2014-04-14
Sverigedem

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)
Magnus Karlsson
(s)
Anne Sandman
(sd)
Kristina Lundberg
(c)
Mats Klockljung
(c)
Tom Lundberg
(s)
Lotta Åman
(s)
Johan Lundgren
(s)
Peter Rydfjäll
(s)
- (-)
- (-)
Eivor Sandström
(s)
Ulf Isaksson
(s)
Sven-Olov Granlund (c)
SUMMA
*) Från § 41

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

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

Samlingspartiet (m
Folkpartiet Liberalerna
okraterna
Summa

Närvaro

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

Tjänstgörande ersättare

Omröstning
Årsredovisning
Politisk org.

§

58

§

62

Ja
X
X
X
X

Nej Avst

Ja
X
X
X
X

Nej Avst

X
X
X
X

Jerry M Johansson

Leif Enberg

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Lennart Wigenstam

X
X
X
X

X
X

Frånvarande från § 41 *)
Berndt Vikström

-

X

-

-

X
X

Frånvarande Frånvarande -

Frånvarande 1
1
24 *) 4 ersättare 3 frånv. *)
23
4 ersättare 4 frånv.

15
4
8
2
1
1
31

-

-

-

-

X
X

-

-

-

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

-

-

-

X
X

17

-

X
X

10

X

16

11

-

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014 Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata
Sammanträde: 2014-04-14
Sverigedem

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)
Magnus Karlsson
(s)
Anne Sandman
(sd)
Kristina Lundberg
(c)
Mats Klockljung
(c)
Tom Lundberg
(s)
Lotta Åman
(s)
Johan Lundgren
(s)
Peter Rydfjäll
(s)
- (-)
- (-)
Eivor Sandström
(s)
Ulf Isaksson
(s)
Sven-Olov Granlund (c)
SUMMA
*) Från § 41

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

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

Samlingspartiet (m
Folkpartiet Liberalerna
okraterna
Summa

Närvaro

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

Tjänstgörande ersättare

Omröstning
Handlingsplan
Bolagsordn.

§

65

Ja

Nej Avst Ja
X
X
X
X
X
X
X

X

Jerry M Johansson

§

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Lennart Wigenstam
Frånvarande från § 41 *)
Berndt Vikström

X
X
X
X
X

-

Frånvarande 1
1
24 *) 4 ersättare 3 frånv. *)
23
4 ersättare 4 frånv.

X
X
X
X
X

-

-

X
X

Frånvarande Frånvarande -

-

-

-

-

-

-

X
X

-

-

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

-

-

-

X

X

14

67
Nej Avst

X
X
X
X
X

Leif Enberg

15
4
8
2
1
1
31

X

13

17

10

-

