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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-06-30

Ärendeförteckning

Kf § 72
Avtackning av avgående ordförande

Sida

99

Kf § 73
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 74
Dnr 00202/2012
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 75
Dnr 00202/2012
Svar på frågor som ställdes vid allmänhetens frågestund 14 april

101

Kf § 76
Delgivningar
Kf § 77
Dnr 00074/2014
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman

101

Kf § 78
Dnr 00074/2014
101
Frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman
Kf § 79
Dnr 00074/2014
101
Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman
- Andel elever som lämnar grundskolan utan godkända beslut
Kf § 80
Dnr 00185/2014
009
Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal
information
Kf § 81
Dnr 00186/2014
Motion - Utredning av hur många husdjur som får hållas per hushåll i
tätbebyggt område

009

Kf § 82
Dnr 00001/2014
101
Arvidsjaur ska förklaras som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 83
Dnr 00001/2014
Flytta sopstation som är placerad i hörnet av Hedgatan och Gamla
Landsvägen (Medborgarförslag)

101

Kf § 84
Dnr 00001/2014
Elljus vid Ringelvallen (Medborgarförslag)

101

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

100

forts.

Kf § 85
Dnr 00001/2014
Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt (Medborgarförslag)

101

Kf § 86
Dnr 00001/2014
101
Stäng av gatubelysningen juni - juli och lägg besparingen på att utveckla
ungdomsgården ytterligare (Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 87
Dnr 00001/2014
Ärendenummer på inskickade mail till Arvidsjaur kommun
(Medborgarförslag)

101

Kf § 88
Dnr 00001/2014
Två sätt att få valuta för livstidslöner och vederlag (Medborgarförslag)

101

Dnr 00001/2014
Kf § 89
Cykelramp vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe
(Medborgarförslag)

101

Kf § 90
Dnr 00120/2013
Översyn av politisk organisation inför mandatperioden 2015-2018

001

Kf § 91
Dnr 00187/2014
Riktlinjer för utmärkelsen "Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun"

105

Kf § 92
Dnr 00054/2014
Bokslut och årsredovisning år 2013 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 93
Dnr 00188/2014
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2013

007

Kf § 94
Dnr 00108/2014
Granskning av årsredovisning 2013

007

Kf § 95
Dnr 00284/2013
Utökade intervaller i sophämtningen, hämtning var fjärde vecka
(Medborgarförslag)

459

Kf § 96
Dnr 00282/2013
Nya kyrkogårdens undergång – viadukt alternativt kulvert vid nya
kyrkogården (Medborgarförslag)

512

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

101

forts.

Kf § 97
Dnr 00317/2013
Policy om svarstid för e-post och telefonsamtal till kommunen
(Medborgarförslag)

003

Kf § 98
Dnr 00185/2013
Omfördelning av verksamhet (Medborgarförslag)

289

Kf § 99
Dnr 00049/2014
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Arvidsjaurs kommun

051

Kf § 100
Dnr 00149/2014
Delårsbokslut 2014-04-30 – Hela kommunen

042

Kf § 101
Dnr 00173/2014
Driftbudgetramar 2015 och Långtidsplan 2016-18

041

Kf § 102
Dnr 00172/2014
041
Investeringsbudget 2015 samt Långtidsplan 2016-18 - (hela kommunen)
Kf § 103

Dnr 00006/2014
287
00174/2014
051
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun – inkl. taxa
Kf § 104
Dnr 00299/2013
Motion - Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd

009

Kf § 105
Dnr 00175/2014
Borgensavgift för Arvidsjaur Energi AB

993

Kf § 106
Dnr 00168/2014
106
Budget år 2015 för kommunalförundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Kf § 107
Dnr 00117/2014
106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2013
Kf § 108
Dnr 00129/2014
Slamtömning i egen regi av kommunala brunnar och reningsverk

458

Kf § 109
Dnr 00179/2013
009
Motion - Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

102

forts.

Kf § 110
Dnr 00101/2014
Fullföljande av konsultuppdrag KPMG (Medborgarförslag)

069

Kf § 111
Dnr 00102/2014
Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitik i Arvidsjaur

003

Kf § 112
Dnr 00081/2014
Försäljning av fastigheten Slalomåkaren 2 och 3 (Åkerbäret)

253

Kf § 113
Dnr 00176/2014
107
Fusion av Arvidsjaur Test & Training AB in i Arvidsjaurs Flygplatsbolag
AB
Kf § 114
Dnr 00094/2014
Entledigande som ersättare i socialnämnden – Elisabeth Backman

102

Kf § 115
Dnr 00296/2013
102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Bo Holstein
Kf § 116
Dnr 00183/2014
Bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB

109

Kf § 117
Dnr 00183/2014
109
Bolagsordning för Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten)
Kf § 118
Dnr 00183/2014
Bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB (Nenet)

109

Kf § 119
Dnr 00172/2014
Tillägg till investeringsbudget 2015 - Kommunal ledningsplats

041

Kf § 120
Dnr 00177/2014
Detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden

214

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

103

Kf § 72
Avtackning av avgående
ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande Eivor Sandström har aviserat att hon slutar
som fullmäktiges ordförande i och med att fullmäktige för mandatperioden
2015-18 tillträder.
Sven-Olov Granlund, ledamot av presidiet, överlämnar present och blommor
och tackar för det goda arbete Eivor Sandström har utfört. Speciellt nämner
han att hon arbetat mycket professionellt och demokratiskt i presidiet och
hur mål- och utvärderingsarbetet har tagit fart under hennes ledning.
______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

104

Kf § 73
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.
2.
3.

Ulf Starefeldt och Karl-Gustaf Lindström utses att justera protokollet.
Annika Öberg och Marcus Lundberg utses som ersättare.
Protokollet ska justeras torsdag 3 juli kl. 13.00 i förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 74
Allmänhetens frågestund

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

105

Dnr 00202/2012

101

Kommunfullmäktige ajournerar mötet för allmänhetens frågestund.
Då inga frågor från allmänheten ställdes återtogs sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 75

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

106

Dnr 00202/2012

101

Svar på frågor som ställdes Följande frågor ställdes vid fullmäktiges sammanträde 2014-04-14.
vid allmänhetens
Fullmäktige beslutade då att frågorna skulle besvaras vid dagens
frågestund 14 april
sammanträde.
Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s)
Vad gör kommunen för pensionärerna och skolan? Frågeställaren önskar ett
konkret svar om vad som gäller i god tid före valet i höst.
Svar från Lotta Åman
Vad kommunen gör för pensionärerna
Kommunen arbetar aktivt för att pensionärerna i likhet med övriga
kommuninnevånare ska känna trivsel och trygghet i det dagliga livet. Det
innebär t.ex. tillgång till lokaler för pensionärsföreningar och ett brett utbud av
olika kulturaktiviteter likväl som möjlighet till särskilt anpassade bostäder. Den
kommunala hemtjänsten ger god möjlighet att bo kvar i sin invanda och trygga
miljö långt upp i åldern. Även tillgång till kommunens hemsjukvård har stor
betydelse för detta.
Från kommunens sida vill vi att äldreomsorgen ska vara kvar i kommunal regi
och inte ägs av riskkapitalister, för vår omsorg om de äldre är ingen
handelsvara. Kommunen vill att de äldre ska ha en trygg ålderdom, bra boende
och utbildad personal på ålders höst för det tycker vi att de som byggt vårt
samhälle är värda.

Vad kommunen gör för skolan
Från kommunens sida så tycker vi, vad kan vara viktigare än höga
kunskapsnivåer och en jämlik skola. En skola där varje elev får den hjälp de
behöver oavsett om det handlar om stöd för att inte halka efter eller stimulans
och nya utmaningar för att det går lätt i skolan. Ja inte är det med fortsatta
skattesänkningar i alla fall. Den svenska skolan behöver en ny agenda: Mindre
klasser och tidiga insatser, utbildade lärare och bättre kompetensförsäkring. Vi
vill stoppa vinstjakten - alla elever ska ha rätt till adekvat utbildning, alla elever
ska ha rätt till läxhjälp och framförallt en jämlik skola.

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s)
Den nya brandstationen. Blev den dyrare än budgeterat? Om svaret är ja, hur
finansierades fördyringen?
Svar från Lotta Åman
Den nya brandstationen var ett lyckosamt projekt, och det gick inte back.
Budgeten håller enligt beräknad kalkyl.
__________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf 2014-04-14 § 42

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

107

Kf § 76
Delgivningar

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

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Fastställd Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025
Länsstyrelsen i Norrbottens län



Aktuell information om anvisning av ensamkommande barn, utvidgade
möjligheter
Migrationsverket

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 77
Fråga till
kommunstyrelsens
ordförande Lotta Åman

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

108

Dnr 00074/2014

101

Kommunfullmäktigeledamoten Mats Klockljung (c) har ställt en fråga
(KL 5 kap, 55-56 §) till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman.
Frågorna är flera och handlar sammanfattningsvis om hur demokratins
spelregler tillämpas av ledande politiker, respekt för lagar etc.
Kommunfullmäktiges ordförande förklarar för ledamöterna hur en fråga ska
vara ställd enligt kommunallagens 5 Kap 55§;
” En fråga skall ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort
inledande förklaring. ”

Inlämnad handling innehåller flera sidor text och flera indirekta
frågeställningar. Ordföranden bedömer att den inte följer kommunallagens
intentioner om vad som är en fråga, men beslutar att frågan får ställas.
Ordföranden talar till ledamöterna och uppmanar dem att inför kommande
frågor hålla sig till kommunallagen.
Lotta Åman besvarar frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Fråga ställd av Mats Klockljung

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 78
Frågor till barn- och
utbildningsnämndens
ordförande Britt-Inger
Hedman

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

109

Dnr 00074/2014

101

Kommunfullmäktigeledamoten Mats Klockljung (c) har ställt två frågor
(KL 5 kap, 55-56 §) till barn- och utbildningsnämndens ordförande BrittInger Hedman.
Frågorna är flera och handlar sammanfattningsvis om kvalité och
måluppfyllelse i skolan och om barn- och utbildningsnämndens ordförande
är nöjd med skolan som den ser ut idag, samt skolledningens agerande när
elever från Moskosel flyttades till Arvidsjaur vårterminen 2013 på grund av
lärarbrist.
Kommunfullmäktiges ordförande förklarar för ledamöterna hur en fråga ska
vara ställd enligt kommunallagens 5 Kap 55§;
” En fråga skall ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort
inledande förklaring. ”

Inlämnad handling innehåller flera sidor text och flera indirekta
frågeställningar. Ordföranden bedömer att den inte följer kommunallagens
intentioner om vad som är en fråga, men beslutar att frågorna får ställas.
Ordföranden talar till ledamöterna och uppmanar dem att inför kommande
frågor hålla sig till kommunallagen.
Britt- Inger Hedman besvarar frågorna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Fråga ställd av Mats Klockljung

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 79
Fråga till barn- och
utbildningsnämndens
ordförande Britt-Inger
Hedman
- Andel elever som lämnar
grundskolan utan
godkända beslut

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

110

Dnr 00074/2014

101

Bo Lundmark (c) ställde följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §) till Barn- och
utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman (v) vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-14, att besvaras vid dagens
sammanträde:
” 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? ”
Britt-Inger Hedman besvarar frågan.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.

Frågan är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse inlämnad 2014-04-14
Kf 2014-04-14 § 45

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-30 § 79.

1(2)

Svar på fråga från Bo Lundmark (c)
Tack för din fråga. Det är alltid bra att för huvudmannen få berätta hur det ser ut i skolan och
vad vi gör. Det är särskilt bra att jag får denna tid nu när vi ska fastställa
budgetramarna för nästa år.
Efter jul stod det klart att vi hade ovanligt många elever på Fridhem som sakande betyg i ett
eller flera ämnen. Till första utskottet 12 februari blev detta den stora punkten på dagordningen.
Vi ville veta varför och vad som då kunde göras. Rektorn redovisade resultatet ner till
individnivå. Uppgifter som förstås är konfidentiella. Men uppgifterna behövdes då vi ville veta
hur det kom sig att situationen blivit så här och vi ville ha alla förklaringar. Utskottet bedömde
att vi inte kunde avvakta med beslutet till nämnden i mars då all tid var viktig för att förbättra
resultatet. Utskottet beslutade att ge rektor uppdrag att erbjuda ferieskola under sportlovet,
vecka 10. Han fick även i uppdrag att se över möjligheterna att genomföra sommarskola vecka
23 och 24. Hans uppdrag blev att göra allt som skolan kunde för att så många som möjligt
skulle bli behöriga. Skolchefen fick i uppdrag att återkoppla måluppfyllelsen för årskurs 1-6 vid
nämndens sammanträde den 5,mars, 2014.
Resultatet i åk 9 är ju inte bara konsekvenser av de senaste årens skolgång utan är förstås ett
resultat av hela skoltiden. Barn-och utbildningsnämnden 5 mars hade som tema
verksamhetsuppföljning med fokus på Ringelskolan. Det visade sig att skolan har bra koll på
resultaten. Vi fick en mycket detaljerad uppföljning. Ner till delar i alla ämnen. Som te.x
kunskaper i geometrins former fördelat mellan pojkar och flickor etc.(läs ytterligare i barn- och
utbildningsnämndens protokoll från 5/3)
Det är oerhört viktigt att politiken har grundlig och detaljerad kunskap om resultaten i skolan.
Det ska finnas en röd tråd från Förskoleklass t.om gymnasiet. På nämnden i maj var temat
gymnasiet och då redovisades resultatuppföljningen från Sandbackaskolan. Nämndens
ambition är att så tidigt som möjligt sätta in insatser så att alla barn ska få rätt hjälp och stöd.
I de flesta kommuner är läget likadant med många elever som inte klarar betygen. Förklaringen
ligger till en del i det nya betygssystemet. Ett system där det lägsta resultatet ger betyget.
Många elever och lärare uttrycker frustration över detta. Dessutom har behörighetskraven till
gymnasiet har höjts. För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från
grundskolan, alltså 8 betyg. När det kommer till ett högskoleförberedande program krävs
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio
andra ämnen från grundskola, alltså 12 betyg.
På utskottet i februari beskrev rektorn att allt fler barn lever under svåra sociala förhållanden
vilket förstås leder till att skolan blir lidande. Flera barn har inlärningsproblem. Han gav
exempel på barn i 9:an som bara klarar 5:ans matte. Med de nya kraven för inskrivning i
särskolan hamnar ett antal elever i kläm. En annan kategori är nyanlända som kommit sent och
förväntas lära sig språket och hinna lära lika mycket som elever födda här. Ytterligare en
kategori är elever som restade i något eller några ämnen. Många elever hade tappat orken för
skolan och uttryckte att de kände sig misslyckade. Bo Lundmark vill veta vad skolan gjort för
att hjälpa dessa elever. Förutom fereieskola har eleverna erbjudits reststuga må-ons v.23. Under
vårterminen har eleverna fått fast stödtid i matematik tisdagar mellan 13.30-14.10.
Fast stödtid, läxstöd och omprov tisdagar hela läsåret 13.30-14.10. Då har alla lärare varit
tillgängliga via arbetslagen som tagit hand om eleverna. Extra stödtid i engelska, matematik
och svenska på tid för elevens val.

2(2)

Det har varit extra lärare inne på ca: 30% av lektionerna i teoretiska ämnen. I samarbete med
socialtjänsten har 1,8 tjänst elevassistenter funnits som extra resurs. Skolan har samarbetat med
Ideum i elevärenden. Specialpedagog har haft individuell tid med enskilda elever. Elever har
fått eget utformat material i t ex matematik. Vissa elever som behövt mer tid till matematik har
fått anpassad studiegång i NO-ämnen. Elever har fått genomföra muntliga prov och
redovisningar. Vid prov har elever fått läshjälp och provtiden har varit förlängd.
Kompensatoriska hjälpmedel som dator har satts in. Det har även gällt vid Nationella prov.
Några elever har fått skrivhjälp. SYV har haft löpande samtal om framtiden för att hitta
alternativa vägar till studier. En rad utvecklingsträffar har genomförts. Åtgärdsprogram har
beslutats och genomförts. Skolan har lagt ut restuppgifterna på lärplattformen. Elevhälsan har
varit inkopplad i många elevärenden.
Skolan har samverkat med socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatri och polis. Mentorerna Har
haft coachningstid med elever varja vecka och rektor och lärare har pratat om framtid och
förväntningar. All frånvaro har hårdbevakats och lett till samtal och stöd från mentor och
elevhälsa. De nyanlända har fått extra stöd i NO och matematik. Fridhem har genomfört tre
överlämnandeomgångar med Sandbackas rektorer, specialpedagog och SYV. Visst av det som
jag redovisat ovan görs alltid när elev riskerar att inte nå godkänt.
Nu när läsåret är slut har vi 15 elever som inte är behöriga till gymnasiet. Till hösten har vi
därför beslutat att starta en preparandagrupp på Sandbackaskolan. Dit kommer de flesta av
dessa elever. Några kommer i stället att gå på Folkhögskola eller andra anpassade utbildningar
som bättre kan ge rätt stöd till dem.
Målet är att alla våra elever ska få gymnasiebehörighet även om det för några elever kommer
att innebära upp till två år extra studier. Ingen elev ska hamna utanför. Arbetet fortsätter
oupphörligt.
Vi vet att personalen sliter för att alla elever ska nå målen. Jag känner en viss oro över
arbetssituationen med många nya arbetsuppgifter som lagts på både lärare och rektorer. Vi har
bra utbildningsnivå på vår personal. I Arvidsjaur har vi en hög grad av lärare med adekvat
pedagogisk högskoleutbildning jämfört med många andra kommuner. Lärarfacken uttrycker nu
att de vill ha lugn och ro. De vill slippa ständigt nya beslut och reformer och önskar jobba
utifrån sin profession. Jag håller med dem. Min förhoppning för framtiden är mer personal till
skolan så att alla barn får hjälp att nå sina mål.

Britt-Inger Hedman
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 80
Motion
- Lokal ordningsstadga
som stående punkt vid
utskick av kommunal
information

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

111

Dnr 00185/2014

009

Leif Enberg (v) lämnar följande motion:
Den lokala ordningsstadgan införs som stående punkt i den kommunala
information som skickas ut till hushållen varje år.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 81
Motion
- Utredning av hur många
husdjur som får hållas per
hushåll i tätbebyggt
område

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

112

Dnr 00186/2014

009

Leif Enberg (v) lämnar följande motion:
En utredning görs om hur många husdjur man ska kunna ha i tätbebyggt
område (villaområden etc). Resultatet ska sedan införas i den lokala
ordningsstadgan.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 82

113

Dnr 00001/2014

101

Arvidsjaur ska förklaras
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
som vindkraftsfri kommun
(Medborgarförslag)
” Beslut om vindkraft på Fiskträskberget togs efter att kommunen fått brev
från några personer som äger fastigheter i Fiskträsk men bor på annan ort,
flertalet utanför Arvidsjaurs kommun och sällan besöker Fiskträsk.
Skrivelsen (dm 194/2008) var sänd från " Föreningen Fiskträsk Vind."
Vad beslutfattarna i kommunen kanske inte vet är att någon "Föreningen
Fiskträsk Vind" inte finns och har aldrig funnits. Kommunen tog alltså
felaktigt ett beslut med uppgifter från en obefintlig förening. Detta tycker
vi i Fiskträsk bör rättas till så vi slipper ha detta ångestskapande beslut
hängande över oss. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 83
Flytta sopstation som är
placerad i hörnet av
Hedgatan och Gamla
Landsvägen
(Medborgarförslag)

114

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Skriver till er med anledning av att en sopstation placerats som granne till
oss: gathörnet mellan Gamla Landsvägen och Hedgatan.
Vi tycker det är djupt olyckligt att sopstationen är placerad mitt i ett
villaområde. Vi skrev ingen protest när förslaget lades, för vi trodde inte
att det skulle bli så mycket omak som det blev. Har varit och pratat med
ansvarig chef om att vi tycker att lösningen på att placera sopstationen på
nuvarande läge är fruktansvärt störande och att skräp blåser in på vår tomt
regelbundet. Det blir även skräp längs vägarna.
Efter det samtalet har en bil från Samhall med en person dykt upp med
jämna mellanrum för att plocka upp vad som spills när tömning av
containerna görs.
Tyvärr tycker vi inte att det är tillräckligt. Har själv gått ut och plockat upp
skräp som blåst över på vår tomt vid ett flertal tillfällen. Så vår
medborgerliga önskan är:
att sopstationerna flyttas till annat område
Vi kan hjälpa er med förslag på tomter som kan vara mer lämpliga om ni
kontaktar oss. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 84
Elljus vid Ringelvallen
(Medborgarförslag)

115

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Den väg eller gångstig som används väldigt flitigt både som promenadoch löpled för motionärer samt väg för de som ska ta sig ner till
fotbollsplanerna saknar oförklarigt nog elljus. Märkligt eftersom den
nyttjas mer än många andra leder som har elljus idag. Det finns ett som
dock inte är påslaget. Det är en synnerligen vådlig led som dessutom
används av väldigt många barn då den avslutas med nedförsbacke och när
det är detta isiga och ojämna underlag som när förslaget skrivs ökar
olycksrisken ännu mer. Därför föreslår jag att elljus uppförs upp så att
Borgargatan ansluts till gång- och cykelvägen som går från Ringelskolan
ner till Ringlet med elljus hela vägen för att stärka säkerheten för alla som
använder den vägen. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 85
Mat producerad på ett
etiskt och hälsosamt sätt
(Medborgarförslag)

116

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag vill härmed lämna in mitt medborgarförslag om att kommunen
framöver enbart ska upphandla livsmedel som uppfyller
miljöstyrningsrådets baskrav. Jag hoppas att kommunen tar detta på allvar
och tillsätter en arbetsgrupp för att se över sin kostpolicy. I den bifogade
filen finns flera olika tips och länkar till både information, lagrum och
goda exempel samt ytterliga motiveringar.
Jag vill att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens
upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en
kostpolicy, som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla
livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Detta ska
gälla alla kommunens restauranger och storkök oavsett om det är skolor,
äldrevård eller något annat. Våra skattepengar ska inte gå till att köpa in
mat som har producerats på ett sätt som medför risk för allas hälsa samt
går tvärs emot de regler som svenska politiker kräver av svenska
lantbrukare. Vill ni även bidra till en renare Östersjö bör ni höja kraven till
spjutspets så att mängden gödsel regleras.
Varför
Det finns många argument till att kommunen ska köpa in mat som följer
miljöstyrningsrådets baskrav och jag vill framföra några av dem här, jag
kommer även att länka till var ni hittar mer information.
http://www.svdhv.org/upload/documents/Press/Schysst_kott_forelasning.pdf

Antibiotika
WHO har nyligen varnat om faran med ökande antibiotikaresistens. I
Sverige minskar användningen av antibiotika och våra djur är de friskaste
i EU.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/antibiotikar
esistens/motverkaantibiotikaresistens.4.60778d4f133a753969d8000552.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/who-varnar-akut-resistens-mot-antibiotika/
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2362685-tre-danskar-doda-i-grissmitta/

Salmonella
Svenskt kött är salmonella fritt.
http://www.svdhv.org/sv/start/press---media/schysst-kott/schysst-kott-for-nedladdning/

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

117

Kf § 85, forts

Djurskyddsregler
Sverige har EU:s bästa djurskyddsregler
http://www.svensktkott.se/om-kott/uppfodning/hur-skiljer-sig-svensk-djuromsorg-franandra-lande/
http://svenskfagel.se/?p=3610 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn

Svenskuppfödda djur är bättre för klimatet
Flera studier talar för att svenskt kött orsakar minst utsläpp av
växthusgaser av växthusgaser i jämförelse med övriga EU-länder
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/odling-miljo-ochklimat/klimat/ovr296.html

Främmande ämnen
Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta
halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell
produktion som det är i EUs ekologiska produktion.
http://lrf.se/Mat/Fordelar-med-svensk-mat/Fa-frammande-amnen/

EKO?
Men ska vi då inte gå över till eko på en gång så visar vi ju föredöme
kanske några av er tänker. Om ni väljer eko eller inte, är inte det viktiga.
Det viktiga är att alla livsmedel som ni upphandlar uppfyller
miljöstyrningsrådets övriga baskrav. Vill ni sedan lägga till ökade krav på
livsmedelsproduktionen så får ni göra det, men ni får inte premiera eko
före miljöstyrningsrådets övriga baskrav, då styr ni fel och motarbetar det
svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Att enbart ställa krav på
eko gör att ni öppnar upp mot importerad mat med sämre djuromsorg och
högre användning av antibiotika alldeles oavsett om det är eko eller inte.
Först när alla miljöstyrningsrådets alla andra baskrav är uppfyllda kan ni
kräva eko om ni vill. Ni riskerar dock att stänga ute den allra största delen
av det svenska lantbruket med det beslutet.
Dyrare
Blir det dyrare att upphandla livsmedel med krav på miljöstyrningsrådets
baskrav? Nej det behöver det inte bli. Studier visar att det går att öka
kraven på maten utan att öka kostnaderna.
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.535576/pengar-ar-inte-allt

Lagligt
Är det lagligt att ställa dessa krav, vi får ju inte kräva svensk mat i
upphandling? Ja, det är lagligt, ni ska inte ställa krav på att det ska vara
svensk mat utan ställa krav på djuromsorg, transport, slakt med mera.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

118

Kf § 85, forts

Miljöstyrningsrådet har tagit fram dessa krav för att de ska passa
upphandling.
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Livsmedel/

Det finns flera kommuner som redan har gått före och visat att det går.
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Goda-exempel/
http://www.lrf.se/pagefiles/78389/25-goda-exempel.pdf

Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn
http://www.lrf.se/medlem/lrfs-arbete-for-hallbar-tillvaxt1/ny-svensk-mat-medlivsmedelsstrategin-/upphandling/goda-exempel/

Lokalt
För att stötta det lokala lantbruket och en levande landsbygd
rekommenderar jag att ni delar upp er upphandling i mindre delar och
skapar en lokal distributionscentral.
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Livsmedel/Goda-exempel/Sma-och-medelstoraleverantorer/

Hur ska vi göra?
Det finns många att bli inspirerade av och även mkt information om hur ni
kan gå tillväga, det viktiga är att ni agerar och ställer krav. Våra
skattepengar ska inte gå till att konkurrera ut svenskt jordbruk när vi har
ett av världens bästa jordbruk med friska djur och säker mat.
http://www.lrf.se/Medlem/LRFs-arbete-for-hallbar-tillvaxt1/Ny-svensk-mat-medlivsmedelsstrategin-/Upphandling/Vad-den-upphandlande-myndigheten-ska-tanka-pa/
http://www.lrf.se/Mat/Offentlig-upphandling/Att-stalla-krav/
http://www.smt.se/artikel/104857/hon-vill-anvanda-verktygen-ratt/

Mer information
https://www.facebook.com/groups/172821599524583/394712617335479/ ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 86

119

Dnr 00001/2014

101

Stäng av gatubelysningen Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
juni - juli och lägg
besparingen på att utveckla ” Går det att stänga av gatubelysningen under JUNI och JULI eller är det
ungdomsgården ytterligare
mörkersensorer på alla lyktstolpar i Arvidsjaur så de automatiskt tänds nu
(Medborgarförslag)
då det är mulet väder ute?
Jag skulle vilja (om det bara är möjligt) att man stänger av majoriteten av
belysningen i Arvidsjaur under sommaren då det är möjligt. För mig känns
det helt vansinnigt att det glöda r en massa "mysbelysningar" runt om
samhället när ekonomin knakar. Det blir ju inte mörkt under dessa
sommarveckor så att man riskerar at! bli påkörd eller at! man känner et!
obehag ifall man går hem sent. Man kan ju ha exempelvis storgatan och
några andra "huvudgator" tända runt om på samhället men inte att 100%
av gatubelysningen tänds automatiskt bara för att det blir lite mulet på
kvällskvisten ... som t ex igår 2014-06-12 runt 21-22 tiden . Ni vet ju
säkert vad varje minut med påslagna lampor på hela samhället kostar så
om man kan slå av "när det går" och lägga de pengarna på ungdomarna
eller något annat bra/trevligt för alla medborgare i Arvidsjaur. ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 87
Ärendenummer på
inskickade mail till
Arvidsjaur kommun
(Medborgarförslag)

120

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag vill att man får en rejäl och professionell bekräftelse från kommunen
när man skickar in ett mail till er. Får man ett ärendenummer så kan
medborgaren lättare följa upp sin fråga eller förslag samt att förslag /
frågor som kommer in till er inte borde kunna försvinna eller hamna
mellan stolar.
Förslaget som jag lämnar nertill har kopierats från Statens Servicecenter.
Det behöver inte se likadant ut men någonting liknande vore önskvärt.
Hej, tack för att du vände dig till Arvidsjaur kommun.
Vi har nu registrerat ditt ärende ÄRD-209900-S4D4W5.
Rubrik: Medborgarförslag.
Vill du göra kompletteringar till ditt ärende, ber vi dig att kontakta
Arvidsjaur kommun via nummer 0960 -15500. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 88
Två sätt att få valuta för
livstidslöner och vederlag
(Medborgarförslag)

121

Dnr 00001/2014

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag föreslår att Arvidsjaurs kommun ska prova en åtgärd som tidigare provats
med viss framgång i andra Norrlands kommuner av liknande karaktär.
Personer med livstidslöner får bestämma sig för om de vill bli publicerade
med namn och summa eller om de frivilligt kan tänka sig avstå hela/delar av
sin livstidslön till förmån för kommunen, mot att inte bli publicerade.
Vidare föreslår jag att de som efter avslutad tjänst, nu och i framtiden, uppbär
avgångsvederlag ska arbeta under tiden pengarna betalas ut. Givetvis inte
med tjänst som innebär innebär nycklar eller tillgång till arkiv eller dylikt där
information kan hämtas. Det brukar dock finnas andra uppgifter som inte
innebär någon säkerhetsrisk.
T ex brukar någon sitta på grundskolorna och sudda, klistra in nya sidor i
böckerna och få dem någotsånär användbara. Inom vården saknas det alltid
händer för sådant som inte tillhör personalens uppgifter där syftet nu är
organisera detta via Röda Korset. Det kan även finnas annat som är
behjärtansvärt, kanske inom föreningslivet. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-30

Kf § 89

122

Dnr 00001/2014

101

Cykelramp vid
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
Fridhemsskolan eller annat
passande ställe
” Hej!
(Medborgarförslag)
Vid Fridhemsskolan finns en ramp för skateboard och rullskridskor. Det är
bra!
Vi vill att kommunen även ordnar en större ramp bredvid den som redan
finns, för att vi som har sparkcyklar och vill träna trick med cyklarna också
har någonting att åka på.
Vi är säkra på att det skulle bli många som använde den, även de som åker
skateboard och rullskridskor. Problemet är att vi inte kan åka på banan som
finns med våra cyklar.
Exempel på hur det skulle kunna se ut har ni på bilderna. Banan behöver inte
vara lika stor som i städerna, det går bra med en lite mindre i Arvidsjaur.”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställarna

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

Bilaga till koommunfullm
mäktiges proto
okoll 2014-066-30 § 89.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 90
Översyn av politisk
organisation inför
mandatperioden
2015-2018

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

123

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.
En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-29 § 114. Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till
partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har
sammanträtt 2014-02-28 för att lämna förslag till beslut.
Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat
förslag till organisation var för sig.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 62 att bordlägga ärendet.
Förslag under sammanträdet
Karl-Gustaf Lindström (s)
Återremiss för att fullmäktige som utses för mandatperioden 2015-18 själva
ska ta beslutet om hur den politiska organisationen ska se ut.
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

1.

Ärendet återremitteras för beslut av kommunfullmäktige som väljs för
mandatperioden 2015-18.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till ny organisation (5 st)
Ks 2014-03-26 § 75
Kf 2014-04-14 § 62

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 91
Riktlinjer för utmärkelsen
"Årets medborgare i
Arvidsjaurs kommun"

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-01 § 146 om riktlinjer för
utmärkelsen ”Årets Arvidsjaurbo”.
Riktlinjerna är föremål för ändring och har varit ute på remiss hos de
politiska partierna.
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till nya riktlinjer.
Förslag under sammanträdet
Ulf Starefeldt (m)
Priset byter namn till ”Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun”
Eivor Sandström (s)
Tillägg till punkt 9;
Prissumman skall uppgå till 10 000 kr och ska oavkortat gå till välgörande
ändamål och / eller organisationer som prisvinnaren utser
i Arvidsjaurs kommun.
Leif Enberg (v)
Tillägg till punkt 7;
… i samband med Kultur- och näringslivsgalan och ska delas ut på ett sånt
sätt att alla medborgare kan åtnjuta den utan att betala entré.
Peter Rydfjäll (s)
Priset ska även fortsättningsvis heta ”Årets Arvidsjaurbo”.
Punkt 3 stryks.
Propositionsordning
1. Ulf Starefeldts förslag ställs mot Peter Rydfjälls förslag.
2. Presidiets förslag.
3. Leif Enbergs förslag.
Ordföranden ställer först proposition på Ulf Starefeldts och Peter Rydfjälls
förslag. Hon förklarar sedan att kommunfullmäktige beslutat bifalla Ulf
Starefeldts förslag. Votering begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att verkställa voteringen med
handuppräckning. Den som stödjer Peter Rydfjälls förslag röstar ja. Den
som stödjer Ulf Starefeldts förslag röstar nej.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Presidiets förslag till nya riktlinjer

Utdragsbestyrkande
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Kf § 91, forts.

Efter avslutad votering förklarar ordföranden att rösterna utfallit med 13 mot
14, vilket innebär att kommunfullmäktige beslutat enligt Ulf Starefeldts
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på presidiets och Leif Enbergs
förslag, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla bägge
förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Riktlinjer för utmärkelsen ”Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun”
antas enligt följande;
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
Beslutet skickas till:
. Stina Lundberg
. Kristina Grubbström

8.
9.

En enskild eller en grupp personer kan ta priset som ”Årets
medborgare i Arvidsjaurs kommun”
Personen/personerna skall ha gjort något som satt Arvidsjaur på
kartan, samt har ett PR-värde för kommunen
Pristagaren/na bör i första hand sökas bland kommunmedborgare.
Utmärkelsen kan dock även tilldelas annan som inte är skriven i
kommunen, men som i övrigt uppfyller kriterierna.
Personen/personerna skall ha gjort något som satt Arvidsjaur på
kartan samt har ett PR-värde för kommunen.
Finns det ingen person/personer/grupper som uppfyller kriterierna
ett år ska ingen pristagare utses.
I enlighet med presidiets arbetsordning ska presidiet i samråd med
gruppledarna från de politiska partierna representerade i
kommunfullmäktige, ansvara för nomineringsförfarandet och
fastställandet av pristagare till Årets medborgare i Arvidsjaurs
kommun. Sammankallande är kommunfullmäktiges ordförande.
Utmärkelsen delas ut i samband med Kultur- och näringslivsgalan
och ska delas ut på ett sånt sätt att alla medborgare kan åtnjuta den
utan att betala entré.
Pristagare ska vara utsedd i god tid före galan.
Prissumman skall uppgå till 10 000 kr och ska oavkortat gå till
välgörande ändamål och / eller organisationer som prisvinnaren
utser i Arvidsjaurs kommun.

_____
Reservation
Peter Rydfjäll (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Presidiets förslag till nya riktlinjer

Utdragsbestyrkande
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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.
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde 2014-04-14 med
motivering att SKL’s analys för år 2013 skulle inarbetas i redovisningen.
Beslutet skickas till:
. Revisorer

Sara Eklund, ekonomichef har lämnat förslag på hur en sådan skrivning
skulle kunna se ut. Kommunstyrelsen har i förslaget till fullmäktige bifallit
ekonomichefens skrivning och den är tillförd förslag till årsredovisning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för år 2013 godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 134

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse samt
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Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning
av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallag, aktiebolagslag, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har inriktats mot att bedöma styrelsens, nämndernas och
beredningens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna har så
långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna
kontrollen i verksamheten. De har även granskat räkenskaperna och om
redovisat resultat är förenligt med de mål som fastställts av
kommunfullmäktige.
Granskningsinsatserna har riktats mol följande områden:











Ansvarsgranskning av kommunstyrelse och nämnder
Lekmannarevision i de kommunägda bolagen
Målstyrning i socialtjänsten
Sandbackaskolan
Delårsrapport 2013-08-31
Reglemente för intern kontroll – uppföljande granskning
Ekonomiska årsprognoser
Kommunala kontokort
Tillväxt
Årsredovisning 2013

Revisorerna tillstyrker att Årsredovisning för år 2013 godkänns, samt att
kommunstyrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen och de enskilda
ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Revisorer

Styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
år 2013.

_____

Jäv
Kommunfullmäktigeledamöter som även ingår i kommunstyrelsen och
facknämnder deltar inte i beslutet i den del som rör styrelsen och den egna
nämnden.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsutlåtande

Utdragsbestyrkande
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Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som
kommunfullmäktige beslutat om.
Granskning av årsredovisning för år 2013 är färdigställd, där revisorerna
bland annat lämnar följande bedömning;
Årsredovisning 2013
…. uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är i stort
upprättad enligt god redovisningssed
…. redogör huvudsakligen för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen
…. redovisade resultatet för år 2013 lever upp till kommunallagens krav på
en ekonomi i balans
…. kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
- Den finansiella måluppfyllelsen är mycket god för år 2013
- Verksamhetsmålens uppfyllelse är god för år 2013.
Revisorernas uppfattning är att kommunstyrelsen i vissa avseenden gör en
alltför positiv bedömning när det gäller graden av måluppfyllelse.
Rekommendationer
Öka följsamheten till god redovisningssed som den kommer till uttryck i
lagstiftning och normgivning.
Skapa en tydligare koppling (röd tråd) mellan övergripande mål och de
mätetal som används för att utvärdera verksamhetens måluppfyllelse.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

1.

Rapporten läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutsunderlag
Granskningsrapport årsredovisning 2013

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Källsortering och kompostering är två rätt enkla saker som vi
kommunmedborgare kan göra för att hjälpa till att minska mängden
avfall som förbränns, hamnar på deponi eller på annat sätt måste
hanteras av den kommunala renhållningen.
Med källsortering och kompostering blir det faktiskt inte så mycket
som behöver hamna i soptunnan. I vårt hushåll – vi är två vuxna –
blir det inte mer sopor än att sopkärlet på 80 liter är fyllt till bara
hälften, om ens så mycket, under de två veckor som går mellan
hämtningarna. Vi, och säkert många andra hushåll som komposterar
och källsorterar, ställer alltså ut halvtomma soptunnor för hämtning.
Genom att ge möjlighet för hushållen att välja fyra veckors hämtningsintervall kan antalet start och stopp som sopbilen måste göra på
sina turer minskas. Hur mycket det innebär i minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp vet jag inte, men färre start och
stopp lär i alla fall inte innebära några försämringar i det fallet.
Det ska löna sig för hushållen att minska sina avfallsmängder. Därför
bör renhållningstaxan utformas så att den som väljer ett längre hämtningsintervall än två veckor betalar en lägre avgift, förslagsvis halva
beloppet av det som gäller för hämtning varannan vecka för aktuell
storlek på sopkärlet.
Renhållningstaxan är kommunens viktigaste styrmedel för avfallshanteringen. Genom att införa möjlighet till sophämtning var fjärde
vecka, till lägre avgift för hushållet, kan kommunen skapa incitament
för hushållen att genom källsortering och kompostering minska
mängden avfall.”
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 124 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Avfallschef Johan Åberg har 2014-03-24 lämnat tjänsteyttrande i ärendet.
forts.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse Johan Åberg

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen sedan
tidigare har en taxa som premierar de som komposterar hemma i godkänd
kompost samt har mindre storlek på kärl.
Införs en ny lägre taxa med förlängt hämtningsintervall blir det de övriga
abonnenterna som subventionerar denna abonnentgrupp.
_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
: Johan Åberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse Johan Åberg

Utdragsbestyrkande
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Nya kyrkogårdens
undergång
– viadukt alternativt
kulvert vid nya
kyrkogården
(Medborgarförslag)
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” På ena sidan vägen ligger den nya brandstationen och på andra sidan
den nya begravningsplatsen. Den beräknade sannolikheten för att ett
utryckningsfordon får vänta på att en begravningsprocession skall ta
sig över vägen är visserligen liten, men det kan hända. Medan
brandbilen väntar kan någon dö. Och då får vi en ny
begravningsprocession. Det är det ena.
Det andra är att kyrkogårdar i Arvidsjaurs församling är välbesökta
och bland besökarna finns både barn och gamla. Risken att bli
påkörd av en personbil eller lastbil kan vara stötte än risken att
rammas av ett räddningsfordon.
Jag föreslår att kommunen bygger och bekostar en tillräckligt stor
och upplyst och väl renhållen viadukt eller kulvert eller undergång
som förbinder nya kyrkogården med andra sidan. (Samtidigt behövs
ett väl upplyst övergångsställe: ingen skall tvingas gå genom en
kulvert mitt i natten.) ”
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 125 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Gatuchef Mårten Enoksson har 2014-03-24 lämnat tjänsteyttrande i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gångtunnel inte är
motiverad för processionstågen. Risken att räddningsfordonen kör över
begravningsdeltagare i processionståg är låg. Att fler skulle dö för att
räddningsfordonen måste stå och vänta är inte heller så trolig. Alla måste
ta hänsyn och möjliggöra framkomligheten för räddningstjänsten.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Mårten Enoksson

Justerandes sign

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Utredning Mårten Enoksson
Ks 2014-05-05 § 105

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Undertecknad har under de senaste åren jobbat med byautveckling i
ett försök att utveckla bygden. Kommunen har en viktig roll i detta.
Ett stort problem i samarbetet med kommunen är de ”långa”
ledningarna. Det tar allt för mycket tid och kraft att få svar på frågor
från tjänstemän och en del politiker. Och många gånger uteblir
svaren helt trots påtryckningar.
De angivna telefontiderna som tjänstemän uppger fungerar inte. Det
är väldigt ofta man inte får något svar.
Tilläggas bör att en del svarar omgående medan andra aldrig svarar.
Med detta medborgarförslag vill undertecknad




att det tas ett beslut om en policy att e-post och telefonsamtal
SKA besvaras inom en vecka. Hamnar frågorna ”fel” ska den
som tar emot e-post eller telefonsamtal omgående hänvisa till rätt
person.
Att det tas ett beslut att tjänstemän SKA svara på sina
telefontider. Annars ska telefonsvarare kopplas in och tjänstemännen ska ringa upp under dagen.”

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 156 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har 2014-03-27 lämnat
tjänsteyttrande i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunikation med
och tillgänglighet för medborgare till kommunens verksamheter är en
naturlig del i den kommunala servicen. Brister det är det en
ledningsfråga. Kontinuerlig uppföljning av svarstid för e-post och
telefonsamtal till kommunen görs och resultatet återkopplas till ansvarig
ledning och personal.
_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse Kristina
Grubbström
Ks 2014-05-05 § 106

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” I dag så har Arvidsjaur Energi AB ansvaret för kommunens industri
fastigheter. Det innebär att man som sökande av industrilokal ska
kontakta ett energi företag. Det är inte logiskt och innebär givetvis
en marknadsföring och utebliven utveckling som inte sammanfaller
med sin huvudverksamhet.
Förslag:
Arvidsjaurs samtliga industrifastigheter ska givetvis förvaltas av ett
fastighetsbolag. Då kommunen är relativt liten i sin industriella
verksamhet så finns inte ekonomiska och praktiska möjligheter att ha
ett näringsfastighetsbolag. Det mest naturliga och som skulle fungera
mycket väl både praktiskt med underhåll, ekonomiskt samt
marknadsföring vore att detta handhas av A-hem. Där finns en
extrovert ledning med utvecklingsbenägen VD och bra
administration, ett kunnigt vaktmästeri som är utrustade med servis
och underhållskompetens samt mobil utrustning. Numera en offensiv
ledning med både marknads och ekonomiskt kunnande.
De eventuellt specifika tillkommande krav i kunnande som kan vara
för näringsfastigheternas anpassning motsvarande kan man
kontraktera med företag av vad som saknas i intern kompetens.
Detta skulle innebära att man kan reducera personalkostnaderna i
Arvidsjaur energi. Samtidigt få en bättre marknadskontakt, ett bättre
nyttjande och ökat intresse för sin kärnverksamhet i både Arvidsjaur
Energi och av A-hems med sin personal. Det ger i sin tur ett
ekonomiskt incitament för en utveckling av de båda företagen. En
VD som inte är närvarande till 100% i ett så litet företag är enbart
administratör och kall inte påverka, styra och leda utveckling på ett
godtagbart sätt. ”
Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 84 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Arvidsjaurs Energi AB har 2013-11-12 yttrat sig över förslaget.
Arvidsjaurs kommunföretag AB har 2013-12-13 § 63 beslutat att ställa sig
bakom Arvidsjaurs Energi AB:s skrivning.
forts.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
AKAB 2013-12-13 § 63
Ks 2014-05-05 § 107

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Inledningen i medborgarförslaget innehåller ett antal påstående som
troligtvis bygger på förslagsställarens okunskap i sakfrågorna.
Förslagsställaren saknar kunskap rörande Arvidsjaurs Energi AB
(AEAB) och dess fastighetsverksamhet. AEAB har sedan 2003
fusionerats med dåvarande Arvidsjaur Industrihus AB vilket innebar att
AEAB blev ägare till ett antal fastigheter, såväl bostadsfastigheter som
industrilokaler. vissa industrilokaler ingick inte i Industrihus AB och ägs
fortfarande av kommunen samt förvaltas genom kommunens
fastighetschef. Samarbetet mellan energibolaget och kommunen fungerar
mycket bra.
Förslagsställaren föreslår att samtliga industrifastigheter ska förvaltas av
ett fastighetsbolag men inte ett näringsfastighetsbolag utan handhas av
A-hem AB. Skäl för förslaget bygger på ett antal påstående som är
omöjliga att kommentera.
I sista stycket i förslaget nämns ytterligare antaganden som saknar
relevans. Den personalstyrka som är anställd i AEAB arbetar både med
fastighetssidan och som maskinister på värmeverket. Förutom den
dagliga driften av värmeverket innebär arbetet att en person alltid
tjänstgör genom beredskap kvällar, nätter samt helger. Personalstyrkan är
slimmad och anpassad till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren

Beträffande VD-funktionen i AEAB ger förslagsställaren ytterligare
uttryck för sin okunskap på området. Nuvarande styrelse beslöt för ett
par år sedan den lösning som bolaget har idag. AEAB kan i likhet med
andra små bolag inte ha en heltidsanställd VD och därför har bolagets
styrelse valt att köpa funktionen av kommunen. Lösningen har
utvärderats och lovordats av både styrelse samt representanter för ägarna.
Åtgärden är kostnadseffektiv för både kommunen och energibolaget.
Avslutningsvis används förslagsställarens positiva påståenden, men detta
gällande Arvidsjaurs Energi AB, dess styrelse, VD och personal.
Extrovert (utåtriktad) ledning, utvecklingsbenägen VD, bra
administration. kunnigt vaktmästeri, mobil utrustning, numera en
offensiv ledning med både marknads- och ekonomiskt kunnande.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
AKAB 2013-12-13 § 63
Ks 2014-05-05 § 107

Utdragsbestyrkande
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Sida

2014-06-30

135

Dnr 00049/2014

051

Taxa för upplåtelse av
Kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 141 fastställt lokala föreskrifter för
offentlig plats i Arvidsjaurs torghandel (torgstadtga) samt taxa för upplåtelse av offentlig plats i
kommun
Arvidsjaurs kommun.
Förslag till tillägg i taxan har 2014-02-11 upprättats av planingenjör Britta
Lundgren;
Inom Arvidsjaur tätort finns ett antal parkeringsplatser som är anlagda på
kommunens mark men som disponeras av privata aktörer. I något enstaka
fall finns ett arrendeavtal som reglerar nyttjandet men i övriga fall sker detta
i dagsläget avtalslöst och utan ersättning.
Aktuella områden utgör i detaljplanen allmän plats, vilket innebär att
kommunen inte kan förfoga över platsen civilrättsligt. Utarrendering av
marken bör därmed ej ske. För att få använda offentliga platser till annat än
vad de är avsedda för krävs tillstånd från polisen. Aktörerna kan därför välja
att ansöka om tillstånd från polisen för nyttjande av offentlig plats, varpå
kommunen sedan kan upplåta marken enligt ordningslagen.
För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt
de grunder som kommunfullmäktige har beslutat. Fullmäktige beslutade
2011-10-31, § 141 om en uppdaterad taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan innefattar dock ej upplåtelser för parkeringsplatser. Tekniska kontoret
föreslår därför ett tillägg i taxan.
Tekniska kontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om följande
tillägg i taxa för upplåtelse av offentlig plats:
”Upplåtelser för parkeringsplatser, 500 kr per plats och år”
Kommunstyrelsens beslutade 2014-03-26 § 81 att återremittera ärendet för
att se över om avgift för upplåtelse av parkeringsplatser krockar med
upplåtelse av marknadsplatser under vår- och höstmarknad.
Planingenjör Britta Lundgren har 2014-04-08 upprättat tjänsteyttrande i
ärendet.

forts.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-05-05§ 109
Tjänsteskrivelse med bilagor, Britta Lundgren

Utdragsbestyrkande
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Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (fp)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg under rubriken
Övriga upplåtelser:
Detta gäller inte för verksamhet som kräver bygglov.
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att
kommunfullmäktige bifallit båda förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 141 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Tekniska
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-05-05§ 109
Tjänsteskrivelse med bilagor, Britta Lundgren

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-30 § 99.

1 (2)

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Torghandel,
Johannaparken,
1 dag:
1 vecka:
1 månad:

Taxa/plats

Taxa/2 platser

300 SEK
1 500 SEK
(5 x 300)
4 500 SEK

600 SEK
3 000 SEK
(5x 600)
6 750 SEK
(4 500 + 4 500/2)

(3x 1500)
Torgplats vid
Medborgarhuset
1 dag:
1 vecka:
1 månad:

Föreslagen taxa/stor
plats
500 SEK
2 500 SEK
(5x500)
5 500 SEK
(3x2500-rabatt)

Elström, 1 fas, 10 ampere, ingår i priset där det finns tillgängligt.
Ideella föreningar som bedriver verksamhet för att få in pengar som ska finansiera verksamheter
för barn- och ungdomar, handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer, har möjlighet
att hyra en torgplats utan kostnad. Detta gäller även skolklasser. En plats utan kostnad kan
upplåtas max två veckor per år till samma sökande.
Upplåtelser för uteserveringar
500 kr på yta 0 – 40 kvm (pris/maj-okt).
1 000 kr på yta 40 – 70 kvm (pris/maj-okt).
Försäljningskiosk (ex korv, glass m.m)
2 500 kr/månad.
Öltält och liknande **)
11kr/m2 och dygn.
Hyra av torget alt annan större offentlig plats i kommunen *)
1 dag 600 kr, efterföljande dagar 300 kr.
Banderoller
200 kr/vecka.
Övriga upplåtelser
5 kr/m2 och dygn, minimum 300 kr. Detta gäller inte för verksamhet som kräver bygglov.
Upplåtelser för parkeringsplatser
500 kr per plats och år
El-avgift
50 kr/dag/uttag.
__________

*) Här ingår tidigare taxa för marknadsplats.
**) Ölförsäljning som sker inom marknadsområde
ingår ej i avgift som betalas av marknadsanordnaren.
Avgiften ska betalas av tillståndsinnehavaren av
serveringen direkt till kommunen.

Bilaga

Torgplatseer Johannaaparken

Torgplatseer Medborrgarhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kf § 100
Delårsbokslut 2014-04-30
– Hela kommunen
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Delårsbokslut för Arvidsjaurs kommun perioden 2014-01-01--2014-04-30
har upprättats.
Periodens resultat uppgår till 1,8 Mkr och prognosen för helåret 2014 visar
på ett resultat på 4,1 Mkr vilket är 0,3 Mkr sämre än budget.
Nämndernas resultat för perioden är ett underskott mot budget på 1,5 Mkr.
Budgeten är här beräknad som 4 månader av tolv, vilket innebär att alla
månader skulle vara lika. Helårsprognosen i nämnderna visar på ett
underskott jämfört med budget om 0,5 Mkr.
Kommunstyrelsen har i prognos -0,2 Mkr gentemot budget. Barn-och
utbildningsnämnden +0,3 Mkr samt socialnämnden -0,6 mkr. Miljö-, byggoch hälsoskyddsnämnden beräknas nå budgetmålet.
Skatteintäkterna i budget och helårsprognosen innehåller såväl effekt av
skattehöjning om 50 öre fr o m 2014 samt även den intäkt som berodde på
mindre befolkningsminskning 2013 än vad som budgeterats.
De finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat tack vare en god
likviditet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Delårsbokslut 2014-04-30 godkänns.
Kommunstyrelsen och socialnämnden ska upprätta åtgärdsplaner med
anledning av prognostiserat underskott.

_____

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 135 2014-06-11

Utdragsbestyrkande
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Driftbudgetramar 2015 och Förslag till Budget och Långtidsplan för åren 2016-18 har upprättats.
Långtidsplan 2016-18
Förslaget innefattar ett besparingskrav på nämnderna om totalt 3 443 Mkr.
Enligt kommunallagens 8 Kap 8 § ska budgeten fastställas av fullmäktige
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Förslag under sammanträdet
Karl-Gustaf Lindström (s)
Beslutet formuleras enligt följande;
Preliminära budgetramar för styrelser och nämnder 2015 antas.
Långtidsplan för 2016-18 antas.
Slutliga budgetramar för 2015 fastställs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Leif Andersson (c)
Centerpartiet har utformat ett eget förslag till driftbudgetramar och
Bilaga ./. långtidsplan. Utifrån det dokumentet ställs skriftligt yrkande, se bilaga.
Lars Lindström (fp)
Preliminära budgetramar för 2015 samt Långtidsplan 2016-18 fastställs tills
vidare mot bakgrund av ett oförändrat befolkningstal.
Propositionsordning
1. Kommunstyrelsens förslag (utgör huvudförslag)
2. Leif Anderssons förslag mot Lars Lindströms förslag
3. Vinnande förslag under punkt 2 ställs mot huvudförslaget
4. Karl-Gustaf Lindströms ändringsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Leif Anderssons förslag och Lars
Lindströms förslag, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat
bifalla Lars Lindströms förslag. Det innebär att Lars Lindströms förslag
utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställs proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars
Lindströms förslag. Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 137

Utdragsbestyrkande
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Till sist ställer ordföranden Karl-Gustaf Lindströms ändringsförslag under
proposition. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Preliminära budgetramar för styrelser och nämnder 2015 antas.
Långtidsplan för 2016-18 antas.
Slutliga budgetramar för 2015 fastställs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.

_____

Reservationer
Leif Andersson (c), Bo Lundmark (c), Sven-Olov Granlund (c),
Martin Nilsson (c), Mats Klockljung (c), Lennart Wigenstam (c), Kristina
Lundberg (c) och Ann-Karin Sörmo (c).

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 137

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-30 § 101.

Budget 2015 samt långsiktsbudget 2016-2018
Bakgrund
Centerpartiet lämnade vid Kommunstyrelsesammanträdet (KS) 2014-06-11 ett
tilläggsyrkande till Ekonomiutskottets förslag till budget för 2015 och långsiktsbudget för
2016-2018.
I samband med den diskussion som uppkom med anledning av tilläggsyrkandet,
framkom att Centerpartiets förslag inte skulle vara finansierat, då den minskade
utgiften för arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år eller äldre än 65 år, har använts
för att finansiera bl.a. löneskatter med ca 2,5- 3 miljoner och 1-1,5 miljoner till
"oförutsedda utgifter".
Socialdemokraterna och inte minst Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen i debatter
framfört att kommunens ekonomi är en effekt av Alliansregeringens skattesänkarpolitik.
Av naturliga skäl har det därför inte varit angeläget att redovisa att den förda
Allianspolitiken innebär att mer än fyra miljoner kronor årligen har kunnat
användas i kommunens verksamhet i stället för till arbetsgivaravgifter till staten.
De besparingskrav som ålagts nämnderna skulle sammantaget varit mer än fyra miljoner
större om den politik som S och V förordar i höstens val blir verklighet. förhållande som
gällt med lite olika procentsatser sen 2007.
2009 sänktes arbetsgivaravgiften för alla anställda med en procent, vilket för Arvidsjaurs
kommun inneburit att minst 2,4 miljoner/år i lägre avgifter, som har kunnat användas till
vård, skola och omsorg.
Ekonomichefen har tydliggjort att alla tillgänglig resurser har fördelats i det underlag som
ekonomiutskottet föreslaget. Centerpartiet har ingen annan uppfattning. Centerpartiet
har inte i något sammanhang antytt eller på annat sätt ifrågasatt uppgifterna i
underlaget. Centerpartiet har också yrkat bifall till förslaget, med ett tilläggsyrkande.
För Centerpartiet är ordning och reda i ekonomin självklart, det är just av det skälet som
vi i tilläggsyrkandet vill utreda orsaken till varför Arvidsjaurs kommuns kostnader för
vård, skola och omsorg är ca 45 miljoner kronor dyrare än jämförbara kommuner.
Det är också självklart för Centerpartiet att finansiering måste finnas för de förslag till
utgiftsökningar som föreslås.
Av underlaget till Kommunfullmäktige framgår att budgeten bygger på en
befolkningsminskning på minus 40 personer.
Prognoserna minus 40 är statistiskt relevant om man ser till medeltalet för de senaste
fem åren.

Dock finns nu underlag för att med stor sannolikhet anta att denna negativa trend har
brutits, senaste underlaget per 8 juni visar på plus 10 personer under årets sex första
månader. Därtill har Jägarbataljonen nyanställt mer än 40 personer i juni, vilket med
aktiva åtgärder ger goda förutsättningar för att befolkningsminskningen 2014 inte blir
negativ per 2014-11-01.
Födda

20
14
31

Avlidna

47

Inflyttade

102

Utflyttade

94

Invandrade

26

Utvandrade

8

män och kvinnor

Total

10

2
0
2
5
3

2
0
2
5
3

9
8
3
7

7
8
4
7

9
1
5
9
4

8
1
5
1
8

Avser perioden 01-08 --06-08 årligen

Centerpartiet har inte tillgång till beräkningskalkylen. Enligt SKL:s prognos för
Arvidsjaur 2015 innebär 40 personer en ökad intäkt på 62 027 kr per person, vilket
innebär 2,481 miljoner i högre intäkt för kommunen. Därtill finns 1,5 miljoner inom KS
ram som inte är definierade.
Centerpartiet yrkar att:

 budgetprognosen för 2015 skall utgå ifrån att befolkningsminskningen blir NOLL.
 Centerpartiets tilläggsförslag därmed är finansierat genom ökade skatteintäkter
och skatteutjämningsbidrag samt en ramminskning för KS med en 1,5 miljoner.
 Ekonomiutskottets budgetförslag för 2015 och långsiktsplan för 2016-2018 med
Centerpartiets tilläggsförslag antas.
 Aktiva åtgärder vidtas för få nyanställda vid inte minst Armåls jägarbataljon att
folkbokföra sig i Arvidsjaur före 1 nov. 2014.
__________
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Förslag till investeringsbudget för år 2015 har upprättats.
Investeringsbudget 2015
samt Långtidsplan 2016-18
Under kommunstyrelsens sammanträde föreslogs smärre ändringar som
- (hela kommunen)
framgår av bilaga.
Förslag under sammanträdet
Bo Lundmark (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, men när det gäller investeringar till
Camp Gielas bör kommande ställningstagande (fullmäktiges beslut) till
centerpartiets motion om försäljning av Camp Gielas beaktas.
Leif Andersson (c)
I konsekvens med beslutet om Driftbudgetramar 2015 med Långtidsplan
2016-18 beslutas;
Preliminär investeringsbudget för 2015 antas.
Långtidsplan för 2016-18 antas.
Slutlig investeringsbudget för 2015 fastställs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Propositionsordning
Förslagen ställs under proposition var för sig.
Proposition
Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen förklarar hon att
kommunfullmäktige beslutat bifalla samtliga förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.
Bilaga ./.
Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Sara Wanhatalo
. Berörda

1.
2.
3.
4.

Preliminär investeringsbudget för 2015 antas.
Långtidsplan för 2016-18 antas.
Slutlig investeringsbudget för 2015 fastställs vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Vid investeringar till Camp Gielas bör kommande ställningstagande
(fullmäktiges beslut) till centerpartiets motion om försäljning av Camp
Gielas beaktas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 137

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-30 § 102.

Investeringsbudget 2015-2019

1(16)

5 -årig plan

Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö, e=ekonomi, l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet

Belopp i tkr
Förslag
TEXT
ÅR 2015
FASTIGHETER
e, ök Energieffektivisering
Energieffektiviseringsåtgärder enligt utförda projektutvecklingsrapporter och
1 500
fastighetskontorets prioriteringslista.
l, ök Tillgänglighetsanpassningar
Det är en skyldighet enligt lag att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på publika lokaler och
allmänna platser för att göra dessa mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Ingen total inventering är gjord och inte heller någon
100
kostnads-uppskattning. Åtgärder utförs i samråd med handikapprådet
ök
Förbättring av larminstallationer
På ett flertal ställen är larmcentraler, larmsändare, rökdeckare m.m omoderna och bör
uppgraderas för att få en säkrare larmöverföring och -mottagning. Larmmottagning bör styras
över från Räddningstjänsten till exempelvis SOS-alarm för en säkrare hantering. Larm via IP
överföring är snabbare och säkrare än via telefonnätet.
Investeringsbeloppet en miljon är inte beräknat utan endast uppskattat. För att göra en
kostnadskalkyl måste en riskanalys samt en noggrann genomgång göras för att bestämma
statusen på varje anläggning. Utan åtgärder så uppfylls inte försäkringskraven och
försäkringspremien kommer därför stiga med cirka 10 - 30 % per fastighet där vi väljer att inte
1 000
ha godkända larm.
l, ny Golvvårdsmaskin
v, a, Maskinen ska finnas på alla större arbetsplatser enligt arbetsmiljöverket och blir ett skallkrav vid
en eventuell inspektion. Den minskar långtids-sjukskrivningar som förslitningsskador samt
ök
förlänger livslängden på golvmaterialet. Den ger också kunden ökad kvalité i form av bättre
50
inomhusmiljö eftersom den inte lämnar vattenansamligar där microorganismer trivs.
ök, a, Polermaskin/Highspeed
Används för periodiskt underhåll i golvvården. Det är en ergonomisk metod som ersätter årlig
m
renovering av golvmaterialet. Den bygger upp en smutsavisande yta och förbättrar ytskiktet. Den
skonar vår yttre miljö, vi slipper använda en massa onödiga kemikalier. Ekonomin förbättras
genom mindre användning av våta metoder samt åtgång av kem och minskar de tunga
25
arbetsmomenten vid renovering av golvmaterialet.
SUMMA FASTIGHETER
2675

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

0

0

1500

100

100

0

0

300

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

50

0
100

0
100

0
0

0
0

25
2875
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Belopp i tkr
TEXT

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

300

300

0

0

0

600

400

400

400

400

400

2000

0

950

0

0

0

950

GATUAVDELNINGEN
e, l,
Belysningsarmaturer LED
m, ök 2015 inträder en ny lag som som förbjuder försäljning av kvicksilverljuskällor (Hg). Vi har
ca 250 Hg armaturer kvar inom Arvidsjaur kommun som måste bytas ut
ök
Belysningskabel vid markförläggning
Buffertpengar så att vi snabbt kan vara med i samband med att vattenfall markförlägger sin
kabel där vi också har kabel i Vattenfalls stolpar. Tar Vattenfall bort sin kabel så övertar vi
drift och underhållsansvaret för det stolpar vi har kvar vår belysnings-kabel. Penarna
används bara vid sådana tillfällen där detta uppstår.
ök
Fiskarvägen 370 m
Gatan är väldigt ojämn på vissa delar och kan inte åtgärdas med annat än urgrävning.
Om/när va-ledningarna åtgärdats så gräver man ur Fiskarvägen delen
Villavägen/Nyborgsgatan och gör en ny överbyggnad och gångbanor. VA-enheten tar
kostnaden för delen där ledningarna ligger och Gatuenheten tar övrig del av gatan.
ök
Dekorbelysning Arvidsjaurs samhälle
Utöka dekorbelysningen på samhället. Garantitiden för storgatan går ut sommaren 2014. Då
är inte NCC längre ansvarig för bland annat belysningsstolpar. Då kanske vi kan få sätta upp
dekor-belysning i dessa stolpar för att utsmycka samhället ännu mer.
ök
Ombyggnad av Prostgatan delen Gamla Landsvägen/Domängatan ca 100 m
Prostgatan är väldigt ojämn delen Gamla Landsvägen/Domängatan. Troligtvis är det
upptryckande stenar och klen överbyggnad. Urgrävning, muddring av sten och ny
överbyggnad.
ök
Ombyggnad av Basvägen delen Idrottsgatan/Skogsgatan ca 270 m
Gatan har deformationer som inte går att räta till utan urgrävning. Trottoaren är väldigt
ojämn. Gatan smalnas av till 6 m och ena gångbanan breddas motsvarande avsmalningen.
SUMMA GATUAVDELNINGEN

----------Struket---------0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0
700

0
1650

1350
1750

0
900

0
400

1350
5400
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Belopp i tkr
TEXT
ANLÄGGNINGAR

ök

ök

ök

ök

Utveckling Nyborgstjärn
Kontakt är tagen med LTU för att komma i kontakt med studenter som kan titta på hela
området runt Nyborgstjärn för att få en helhetssyn på hur området kan utvecklas.
Företagarna har ställt sig positiv till att vara delaktiga i ett sådant projekt. Parkenheten
undersöker möjligheten att söka bidragspengar till ett sådant projekt. Eftersom planen ej är
utarbetad är det svårt att lägga förslag till kommande investeringar.
Marklundsparken, upprustning damm
Dammen förminskas, tätas och får nytt ytskikt. Rännilen och pumpanläggningen ses över.
Ytan av dammen som tas bort stensätts.
Johannaparken
Johannaparken är kommunens mest centrala park. Den syns från Storgatan och är väl nyttjad
på sommaren. För att höja trivselfaktorn och få området trevligare föreslås att anlägga
perennrabatter runt fontänen. Befintlig mur och gräsyta tas bort och ersätts med
perennrabatt.
Investeringen skulle medföra en kostnad för att sköta om dessa rabatter men parken skulle få
ett ansiktslyft. Många missnöjda röster har hörts om att Johannaparken saknar blommor.
I dagsläget flödar rent dricksvatten genom fontänen och ut på avloppsnätet. VA-enheten har
förbjudit oss att fortsätta med detta from 2015 och därför behövs en tank med tillhörande
pump som möjliggör att vi kan cirkulera samma vatten i fontänen
Klocka med skyltar i Arvidsjaur centrum
KS beslutade 2012 att uppsättning av klocka och skyltar i Arvidsjaur centrum ska föras in i
investeringsäskandet i framtiden (kostnadsberäkning 56 tkr).
I dagens samhälle bör behovet av skyltning vara större än behovet av en klocka. Om endast
en stolpe för skyltar sätts upp slipper kommunen kostnaden för att dra fram el, vilket medför
en lägre investeringskostnad samt ingen driftkostnad förutom möjligen den vandalism eller
påkörningar som kan komma att ske. Det bör undersökas hur många företagare som är
intresserade av att skylta.
Kommentar: Återremitterat till dess att Arvidsjaurs kommuns skyltpolicy har antagits.

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

200

100

100

100

0

500

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

----------Struket----------
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ANLÄGGNINGAR, forts.

ök
ök
ök

ök

Utveckling/Upprustning av lekplatser
Utveckling/upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogram.
Utemiljö Medborgarhuset
Utveckling av området mot Storgatan, i anslutning till älgarna
Småbåtshamn Arvidsjaursjön
Förlängning av piren som står i vattnet. Inköp brygga, planering av upprustning båthusviken.
Marklundsparken, Boulébana
Flytt av befintlig boulébana vid Medborgarhuset till Marklundsparken. Detta skulle vara ett
steg i att utveckla parken till att bli en park för människor i alla åldrar. Inga driftskostnader
tillkommer då vi avvecklar en bana och gör en ny i stället.
SUMMA ANLÄGGNINGAR

Belopp i tkr
TEXT
CENTRUMBADET

ök

ök

Sand- och vattenlek i den gamla barnbassängen ute
Den gamla barnbassängen är helt slut. Målarfärgen lossnar och läckage finns också. Tanken
är att fylla sand i hela bassängen & göra ett sand och vattenland med hjälp av en stor
vattenstjärna som är gjord av plast. Liknande finns exempelvis vid Ansia vattenland i
Lycksele.
Kommentar: Investeringen stryks då man avvaktar utfall av renoveringsinsats 2014.
Nya minigolfbanor
Badets minigolfbanor är mycket slitna. De gamla golfbanorna är sedan 70-talet och är i
mycket dåligt skick.90 tkr beviljades för investering i nya minigolfbanor under i budget för
2014. Investering kommer inte att ske under 2014 utan beräknas till 2016.
SUMMA CENTRUMBADET

0

50

50

50

0

150

0

50

0

0

0

50

0

200

0

0

0

200

0

40

0

0

0

40

300

440

150

150

0

1040

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

----------Struket---------0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

150

0

150

0

0

0

150
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Belopp i tkr
TEXT
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inga kända externa bidrag finns för investeringarna.

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

ny v,
ök

Utbyggnad av infrastruktur för trådlöst nätverk i våra fastigheter
Utbyggnad av infrastruktur för trådlöst nätverk för hela kommunen.
Ett absolut behov i skolfastigheter från ht 2014 i samband med införande av digitala verktyg
i undervisningen. Utbyggnaden avser alla förvaltningar för att möta behovet av fler bärbara
enheter med trådlös nätverksuppkoppling i olika verksamheter. Projektet är påbörjat under
2014.

300

0

0

0

0

300

ny v,
ök

Ringelskolan/Fridhemsskolan/Parkskolan
Dataförvaring/laddningsskåp
Låsbara laddningsskåp för bärbara datorer för elevdatorer. 24 låsbara fack till
Fridhemsskolan samt 36 st låsbara fack till Sandbacka.

50

0

0

0

0

50

ök

Ringelskolan/Fridhemsskolan
Smartboard och bildkanoner
Fortsatt utbyggnad av Smartboards i klassrum. Kvaliteten på undervisningen höjs genom att
genomgångar och presentationer genomförs via Smartboard. Ljud, bild och animationer
nyttjas. Kalkylen bygger på tidigare upphandling 20 tkr / smartboard
Bildkanoner till klassrum som saknar detta.

150

135

135

0

0

420

ök

Fridhemsskolan
Nyinköp av utemöbler och cykelhopp
Förbättrad utemiljö för skolelever vid aktivitetsplanen. Nyttjas av elever / barn både under
skoltid och på fritiden. Kalkylen bygger på en uppskattad kostnad.

40

0

0

0

0

40

50

0

0

0

0

50

590

135

135

0

0

860

ök

Ringelskolan
Lekutrusning utomhus
Förbättrad utemiljö för skolelever vid aktivitetsplanen. Nyttjas av elever / barn både under
skoltid och på fritiden. Kalkylen bygger på en uppskattad kostnad
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

6(16)

Belopp i tkr
TEXT
SOCIALNÄMNDEN

a, ö

a, e

a, e

Ombyggnad toaletter på Ringelsta Svalan
Fastigheten blockhyrs av Arvidsjaurhem, toaletterna är små i förhållande till behoven hos
nuvarande hyresgäster. Om vi inte bygger om blir det problem att hjälpa de som har stora
rullstolar eller att två personal gör insatserna hos den boende. En annan möjlighet är att
Arvidsjaurhem tar investeringen och höjer hyran.
Utökad serverkapacitet
Vi har program som inte fungerar optimalt på grund av bristande serverkapacitet.
Konsekvensen är onödig tidsåtgång
Byte av larmsystem inkl hotellås Ringelsta
Larmsystemet är gammalt . De boende kan gå in till varandra om inte personalen håller
uppsikt hela tiden. Konsekvensen vid utebliven investering är en otrygg boendemiljö och
krav på högre bemanning.
SUMMA SOCIALNÄMNDEN

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

30

30

30

30

30

150

70

0

0

0

0

70

1500

0

0

0

0

1500

1600

30

30

30

30

1720
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a, e,
ök

a, e

a, e,
ök

Belopp i tkr
Förslag
TEXT
ÅR 2015
FRITID OCH KULTUR
Biblioteket
RFID-märkning mediebestånd
I bibliotekssamarbetet i Norrbotten är alla bibliotek sammanslagna och böcker lånas mellan de
olika biblioteken. Alla större bibliotek har redan RFID-märkning på sina böcker. RFID (Radio
Frequency Identification) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och
minnen som kallas taggar. Dessa fungerar som stöldskyddsmärkning men framförallt ger
systemet förbättringar av arbetsmiljön eftersom man vid utlåning/återlämning kan läsa av hela
boktravar utan behöva lyfta på böckerna. Man kan även avläsa om böcker står rätt i hyllorna
vilket underlättar, blir säkrare och går snabbare än med det mänskliga ögat. Låntagarna kan
dessutom erbjudas självutlån. Detta medför en stor arbetmiljöförbättring för personalen som
varje dag lyfter flera hundra böcker med förslitningsskador som följd. Dessutom frigörs arbetstid
som man kan lägga på att hjälpa låntagare eller ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter än in- och
utlåning. I samarbetet är de allra flesta bibliotek små och har inte denna märkning vilket ställer
till problem för de större biblioteken som då måste "tagga" alla böcker som kommer utan
märkningen. Vi har beslutat att göra detta tillsammans vilket betyder att priserna går ner genom
att volymen ökar. Vi kommer att kunna dela på kostnader för vissa hjälpmedel som hyrs in för
att arbetet skall fungera. Erfarenheter från de större biblioteken har samlats in och kostnaderna
har sammanställts.
300
Medborgarhuset
Bioduk
Medborgarhusets boisalong används till många olika aktiviteter och arrangemang som gör att
hela scenen måste flyttas Den bioduk vi har idag är väldigt otymplig och det krävs minst två
personer för att kunna flytta den. Ny bioduk som är fäst i taket och som lätt kan hissas upp eller
dras undan vid behov.
Elektroniska lås med kod
Föreningars nyttjande av lokaler i Medborgarhuset ökar och därmed ökar trycket på personalen
(100 % tjänst) för ut- och återlämning av nycklar. Det har varit mycket svårt att få till en bra
rutin eftersom tider för hämtning måste vara flexibla och anpassade till förhyrarnas önskemål.
Med den begränsade personalresurs vi har i Medborgarhuset har detta blivit ohållbart och vi ser
att vi skulle vinna mycket på att sätta in elektroniska lås med kod. Det blir både en
effektivisering, förbättrad arbetsmiljö för personalen och förbättrad service för förhyrarna. Ökad
säkerhet för huset där många nycklar har försvunnit genom åren
SUMMA FRITID OCH KULTUR

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

0

0

300

0

200

0

0

0

200

75

0

0

0

0

75

375

200

0

0

0

575
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Belopp i tkr
TEXT
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

a, ök

a, ök

Inköp av bullermätare
Investering i bullermätare ger ökad kvalitet och snabbare handläggning i tillsynsarbetet.
Ingen årlig effekt avseende kostnader eller intäkter. Alternativet till investeringen innebär
kostnader för hyra av bullermätare, cirka 8 tkr årligen. Inga möjligheter finns till externa
bidrag.
Släpvagn till räddningstjänsten
Investering i släpvagn till räddningstjänsten ger en hållbar och ur arbetsmiljösynpunkt säker
utryckning samt säkerställer räddningsinsatsernas utförande.
SUMMAMILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen
Stödfunktionen/ekonomienheten

e,ök

Nytt ekonomisystem
Under hösten-14 vidtar arbetet med upphandling av ett nytt ekonomisystem för installation
hösten -15. Det befintliga är svårtillgängligt och relativt kostsamt Priset för investeringen är
uppskattat utifrån investering gjord i Norsjö. Alternativet är en uppdatering av befintlig
programvara till version 10 till en kostnad av c:a 200 000kr. Detta alternativ kan vara det
närmaste då Aditro arbetar med förnyelse av programmet.
SUMMA EKONOMIENHETEN

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

40

0

0

0

0

40

40

0

0

0

0

40

80

0

0

0

0

80

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

1500

0

0

0

0

1500

1500

0

0

0

0

1500
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a, ök
a, ök

a, ök

a, ök

a, ök
a, ök

Belopp i tkr
Förslag
TEXT
ÅR 2015
Kommunstyrelsen
Kostenheten - Restaurang Ringelbiten
Restaurang Ringelbiten har den största produktions- volymen/dag och stängt helg- och röda
dagar Produktionsvolymen går ned när det bara är förskolans aktivitet kvar.
Ugn 16 GN med tillhörande värmeskåp till Restaurang.
En kombiugn med tillhörande värmeskåp, då de byggs matchande idag. Det finns kvar en ugn
som klassas för utbyte då funktionen sjunker och repkostnaderna ökar. Genomförd investering:
Produktionssäkerheten ökar och mindre risk för produktionsstopp samt minskade kostnader för
rep. Utebliven investering: Fler produktionsstopp med ökad risk för stress och större kostnader
för reparationer.
250
Kylbrynnar till salladen
Förbättrad salladshantering med säkrare temperatur och förenklat arbetssätt runt
salladserveringen.
50
Kostenheten - Restaurang Gläntan
Har den näst minsta produktionsvolymen och stängt helger samt 10 veckor över sommaren.
Gryta100 l med omrörare
Denna investering har vi lyckats skjuta framför oss i många år och den har börjat krångla i större
utsträckning. Det finns inte att få tag i reservdelar till grytan så när den slutar fungera är det bara
att kasta den. Motiv: Det behövs 2 större grytor för kokning av exempelvis pasta och köttfärssås
samtidigt. Ett byte av gryta innebär ett större driftsstopp och dess funktion är svår att ersätta.
Därför är det bra att man kan planera ett byte till de perioder då vi har produktionsstopp.
300
Ugn 16 GN med tillhörande värmeskåp
En kombiugn med tillhörande värmeskåp, då de byggs matchande idag. Det finns kvar en ugn
som klassas för utbyte då funktionen sjunker och repkostnaderna ökar. Genomförd investering:
Produktionssäkerheten ökar och mindre risk för produktionsstopp samt minskade kostnader för
rep. Utebliven investering: Fler produktionsstopp med ökad risk för stress och större kostnader
för reparationer.
250
Ugn 16 GN med tillhörande värmeskåp
En kombiugn med tillhörande värmeskåp, då de byggs matchande idag. Det finns kvar en ugn
som klassas för utbyte då funktionen sjunker och repkostnaderna ökar. Genomförd investering:
Produktionssäkerheten ökar och mindre risk för produktionsstopp samt minskade kostnader för
rep. Utebliven investering: Fler produktionsstopp med ökad risk för stress och större kostnader
för reparationer.
0
Stekbord
Befintligt stekbord är gammalt och slutar det fungera så finns det inga reservdelar att få tag i
0

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

0

0

250

0

0

0

0

50

0

0

0

0

300

0

0

250

0

0

250

0

0

250

0

0

0

125

125
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Belopp i tkr
TEXT
Kostenheten - Restaurang Spiskroken
Maskinparken på Restaurang Spiskroken används i störst utsträckning då vi har produktion
varje dag året runt.
Blandmaskin Binge 20l och 40l
Storköksmaskin Motiv: maskinen fyller inte arbetsmiljökraven, det är en gammal utgången
modell och det finns inga reservdelar till den. Konsekvens utebliven investering: Detta är en
maskin som används dagligen och det är fysiskt påfrestande att utföra den arbetsuppgiften
manuellt.
En utebliven investering innebär att vi bryter mot arbetsmiljölagens krav och jag ser ingen
annan utväg än investering.
Granuldiskmaskin (grovdiskmaskin)
Maskinen är i slutet av sin livslängd. Årliga reparationer på ca 25-30 tkr / år om den inte
byts ut. Långa leveranstider och en kraftigt ökad fysisk belastning vid bortfall av denna
maskinen, därför är det en fördel att det är ett planerat utbyte.
Ugn 8GN
Den börjar ha gjort sitt och är en enkel variant. Genomförd investering skulle innebära
ökade möljigheter till bredare tillagningsmetoder på viss specialkost. Samt ett automatiskt
rengöringsprogram som underlättar arbets-miljön och minskar riskerna för att komma i
kontakt med de starka rengöringsmedlen som används. Ej genomförd investering kommer
att innebära att verksamheten rullar på som tidigare och att ett ev produktionsstopp kan
påverka tillagningen av viss specialkost. Det är dock ingen längre leveranstid på en sådan
ugn.
SUMMA KOSTENHETEN

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

100

0

0

0

0

100

350

0

0

0

0

350

0

0

100

0

0

100

1300

0

350

0

125

1775
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Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen
IT-enheten

ök

ök

ök

ök

Övervakningssystem av IT-infrastrukur
Vi har idag inte något adekvat övervakningssystem av servrar och nätverk. Vi kan därmed
inte agera förebyggande, utan först när något hänt. För att öka säkerheten, tillförlitlighet och
tillgänglighet av våra IT-resurser och användardata är det viktigt att installera ett
övervakningssystem som dels kan larma när kritiska resurser närmar sig max-utnyttjande
och dels larma när till exempel ett av två redundanta system fallerat.
Ärendehanteringssystem för helpdesk
För att tillgodose våra användares önskemål vid felanmälan behöver vi installera ett
ärendehanteringssystem där felärenden dels registreras och dels automatiskt informerar
felanmälaren löpande om vad som sker med ärendet.
Byte av gammal nätverksutrustning
Vi har inlett upprustning av vår nätverksutrustning för att klara nya krav på säkerhet,
tillförlitlighet och tillgänglighet enligt regeringens direktiv i Sveriges Digitala Agenda. Men
vi har fortfarande stor andel utrustning som inte klarar vare sig de nya kraven på
funktionalitet eller den ökade prestanda som krävs idag.
Utbyggnad av trådlösa nät i kommunens lokaler (ej skola)
Allt fler användare kräver anslutning via trådlöst nätverk, i samband med att användarna blir
mer och mer mobila i sitt användande av kommunens verksamhetssystem. För att möta den
ökade efterfrågan behöver vi byta ut och utöka det trådlösa nätet i kommunens lokaler.
Skolan hanteras separat
SUMMA IT-ENHETEN
SUMMA INVESTERINGAR OCH INVENTARIER

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

70

0

0

0

0

70

50

0

0

0

0

50

60

40

40

40

40

220

300

0

0

0

0

300

480

40

40

40

40

640

9600

2745

2555

1120

595

16615
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Belopp i tkr
TEXT
AFFÄRSVERKSAMHETER
CAMP GIELAS, VATTEN OCH AVLOPP, AVFALLSENHETEN OCH STADSNÄT

e, ök

e, ök

ök

ök

CAMP GIELAS
Asfalterade infarter & ny gräsmatta på husvagnsparkeringen.
Asfalterade infarter & ny gräsmatta är ett stort önskemål från Camp Gielas gäster.
En fristående samlingslokal, TV- och matrum, cirka 50 kvm.
Camp Gielas gäster efterfrågar en samlingslokal som är placerad intill servicebyggnaden.
Detta kan leda till fler säsongsgäster eftersom den kategorin av gäster vill kunna umgås med
varandra. Exempelvis en fristående timrad stuga med några trinettkök.
Nya elcentraler med vippsäkring & jordfelsbrytare till stuglägenheterna
Stuglägenheterna har gamla elcentraler med så kallade propp-säkringar. Det finns inte någon
jordfelsbrytare i dagsläget. Investeringen leder till ökad säkerhet för gästerna.
Brandlarm till stugorna.
Idag har Gielas stuglägenheter endast brandvarnare. En optimal lösning är ett automatlarm i
alla stugor som kopplas ihop med befintligt larm som finns i sporthallsbyggnaden.
SUMMA CAMP GIELAS

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

300

0

0

0

0

300

150

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

150

500

0

0

0

0

500

1100

0

0

0

0

1100
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Belopp i tkr
TEXT
AFFÄRSVERKSAMHETER, forts.

ök

ök

ök

ARVIDSJAUR STADSNÄT
Utbyte central nätverksutrustning GPON
Vår centrala nätverksutrustning i huvudnoden är 7år gammal i år 2014. Den går inte längre
att bygga ut. Reservdelar måste införskaffas begagnade. Vi har idag behov av att utöka
noden med fler anslutningsmöjligheter, men hindras av den åldersstigna utrustningen. För att
kunna ansluta fler kunder och fortsätta bygga ut nätet i tätorten måste utrustningen bytas ut
Utbyta ADSL stationer
Vi har idag 9 st. ADSL stationer i drift. De är 7 - 8 år gamla. Några av dem kan behöva
bytas ut inom en snar framtid. Andra kan eventuellt stängas ner när när de tjänat ut, förusatt
att utbyggnaden av 4G-nätet genomförs i den takt som Telia och Net4Mobility aviserat.
Kostnad per station cirka 25 tkr.
Installation av nytt så kallat provisioneringssystem
I samarbete med två andra kommuner i Norrbotten avser vi att installera ett gemensamt
provisioneringssystem för våra respektive stadsnät. Systemet skall dels möjliggöra för
kunder att själva ansluta sig, välja abonnemang etc och dels minska de kostnader för drift
och underhåll vi idag betalar till kommunikations-operatören. Licenser och driftskostnader
av systemet bärs av intäkterna från nätet.
Vattenfall flyttar och / eller markförlägger el-ledningar
Vattenfall bedriver nu ett gigantiskt projekt som innebär att el-ledningar flyttas och att
elledningar markförläggs. Tillsammans med IT-Norrbotten gör kommunerna gemensam sak
mot Vattenfall för att få ekonomisk kompensation för de elledningar som flyttas. De
elledningar som markförläggs däremot, är vi tvingade av avtal att bekosta materiel för flytt, i
annat fall tvingas vi ta över stolpledingen. Omfattningen har vi nuläget ingen uppfattning
om. Under 2014 markförläggs elledning i Moskosel, Stadsnätet tvingas bekosta slang /
brunnar. Att dra fiber i kanalisationen blir alltså en ny installation, och den gamla fibern kan
eventuellt, i bästa fall, gå att återanvända
SUMMA STADSNÄT

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

300

0

0

0

0

300

25

25

25

25

25

125

125

0

0

0

0

125

250

250

250

250

250

1250

700

275

275

275

275

1800
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Belopp i tkr
TEXT
AFFÄRSVERKSAMHETER, forts.

m, ök
m, ök
m
m, ök

m, ök

a, ök

VATTEN OCH AVLOPP
Ledningsnät Hedberg Alternativ 1 Byte enbart renvattenledning
Hedbergs ledningsnät består av cirka 2500 m dricksvattenledning och 2500 m spillvattenledning.
Vi har lagat rätt många läckor där på senare år. Vattenledningen är i väldigt dåligt skick på
många ställen på grund av utvändig korrosion och behöver åtgärdas. Spillvattenledningens status
kommer att undersökas sommaren 2014 så att den eventuellt åtgärdas samtidigt som vattenledningen. Av totalsumman 4 mkr utgör 2,5 mkr investering i spillvattenledningen.
Ledningsnät Hedberg, Alternativ 2 Byte spillvatten och renvattenledning
Se ovanstående text
Markbäddar
I Arvidsjaur kommun har vi 17 täckta markbäddar. Dessa har en begränsad livslängd och måste
förnyas för att klara ritningskraven.
Bortbyggande av kombinerat system på Fiskarvägen och Hantverkargatan
I Arvidsjaur har vi ett antal kombinerade avloppssystem kvar. I ett kombinerat system går
spillvatten och dagvatten i samma ledning. Kostnaden är för byte av hela ledningsnätet.
Omgrävning 170 m VA-ledningar efter Järnvägsgatan vid Nyborgstjärn
Spillvattenledningen som går i Vägbanken mot Nyborgstjärn ligger så tokigt att den är i konflikt
höjdmässigt med dagvattenledningen som kommer väster ifrån, de krockar. Detta har medfört att
man sänkt spillvattenledningen så att den skall gå under dagvatten-ledningen vilket medfört
bakfall på den. Detta påverkar området på sandbacken negativt. En industrifastighet på
Villavägen får regelbundet vatten i källaren om vi inte spolar ledningen med spolbil regelbundet.
Vid omgrävning flyttas spillvattenledningen in på "parkeringen" där skoterleden går.
Dagvattenledningen som kommer väster ifrån måste också grävas om för att undvika den
konflikt det är idag mellan dessa ledningar.
Grovrensgaller Arvidsjaurs reningsverk
Grovrensgaller Arvidsjaurs reningsverk. Inkommande vatten till Arvidsjaurs reningsverk
pumpas idag upp i reningsverket utan förbehandling. Dessa pumpar sätts igen med jämna
mellanrum för att fel papper, trasor och annat ovidkommande material spolas ned trots att de har
så kallade friströmhjul. Friströmshjul klarar stora partiklar men har väldigt dålig verkningsgrad.
Därifrån går det till en renstvätt som skall ta hand om renset. Spaltvidden är tre mm. Denna
renstvätt stockar också igen av papper och trasor. För att få bort dessa driftproblem bör ett
grovrensgaller installeras före intagspumparna. Då skulle vi även kunna byta pumphjul till ett
med betydligt högre verkningsgrad.

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

4000

0

0

0

0

4000

90

90

90

90

90

450

0

4240

0

0

0

4240

700

0

0

0

0

700

0

0

800

0

0

800

15(16)

Belopp i tkr
TEXT
AFFÄRSVERKSAMHETER, forts.
VATTEN OCH AVLOPP
Ledningsnät Arvidsjaurs samhälle
Reinvestering av ledningsnät i Arvidsjaur samhälle. Vi måste börja förnya delar av ledningsnätet
i Arvidsjaur. Vi har totalt ca: 13 mil ledning inom tätorten. Vissa områden är väldigt gamla och
l, ök bör ses över.
Avloppsanläggningar Byar
Vi har fått anmärkningar av tillsynsmyndigheten på 13 av våra avloppsanläggningar i byarna. Vi
kommer 2014 att påbörja inventering av dessa enl. inlämnad åtgärdsplan. Ofta beror
överbelastning av avloppsanläggningar av inläckage av dag- och grundvatten i ledningsnätet. Vi
kommer att behöva göra åtgärder på dessa. I vilken omfattning kan vi ännu inte säga, men flera
l, ök av dem är inte åtgärdade sedan de byggdes.
Auktsjaur VV tryckstegringspumpar
Auktsjaurs vatten trycksätts med ett par hydroforer. Dessa håller på att vara dåliga. Även
renvattenpumparna är dåliga. Därför tänkte vi ta bort hydroforerna som finns där och sätta in 3
nya pumpar med frekvensstyrning som även kommer att fungera som trycksättare. Då kommer
vi inte att behöva några hydroforer som står varmt till, utan vi kan leverera ett kallare vatten med
e, ök mindre risk för bakterietillväxt.
Igångsättning Lärkans VV
Vi tittar på reservvatten i Arvidsjaur. I den utredningen ingår även Lyckans vattenverk som varit
vår reservtäkt, men inte i drift på flera år. Vi kommer att kapacitetstesta täkten i år (2014) och
analysera vattenkvalitén. Om det faller väl ut kommer vi att driftsätta det och behöver då byta ut
m, ök och komplettera utrustningen i det.
Kommunikation råvattenpumpstationer Arvidsjaur
Vi har ökade problem med kommunikationen med råvattentäkterna i Arvidsjaur. Nuvarande är
ök
ett gammalt 100 V likströmssystem. Vi måste hitta en rimlig lösning på detta.
Mät- och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk inklusive mätare
Nuvarande konstruktion för inkommande vatten medger inte möjlighet till att pigga
inkommande ledning till vattenverket. Piggning innebär att man rensar ledningen genom att
skicka en rensborste i ledningen upprepade gånger tills den är helt ren. Detta har aldrig gjorts på
intagsledningen och vi märker en ökning av avlagringar från ledningen i vattenverket. Bygger
ny v, man en brunn så kan vi också sätta in en "riktig" vattenmätare på inkommande vatten och styra
ök,
kalkinblandningen med bättre precision än vad vi gör idag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

500

2500

2500

5500

0

0

500

2000

2000

4500

130

0

0

0

0

130

0

300

0

0

0

300

0

200

0

0

0

200

0

250

0

0

0

250

16(16)

Belopp i tkr
TEXT
AFFÄRSVERKSAMHETER, forts.

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

160

0

0

0

0

160

300

0

0

0

0

300

5380

5080

1890

4590

4590

21530

70

100

150

150

0

470

70

0

0

0

0

70

140

100

150

150

0

540

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHETER

7320

5455

2315

5015

4865

24970

SUMMA TOTALT INVESTERINGAR, INVENTARIER OCH
AFFÄRSVERKSAMHET

16920

8200

4870

6135

5460

41585

VATTEN OCH AVLOPP
Stängsel, grind och fönstergaller Arvidsjaur vattenverk
För att öka säkerheten för vårt dricksvatten i Arvidsjaur mot sabotage och skadegörelse bör
a, ök, vi sätta ett stängsel runt det.
Stängsel och grind Industrihus 4
Vi har mycket stöldbegärligt material som vi förvarar utomhus vid kommungaraget vid IH4
a, e, som är lite dåligt placerat ur stöld-synpunkt. Vi behöver även ett instängslat område för
ök
saker som vi beslagtagit/flyttat, t.ex. bilar som vi blir ansvariga för när vi flyttat dem.
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP
AVFALLSENHETEN
Asfaltering av ytor samt sorteringsfickor m.m. på ÅVC
Anläggning av sorteringsfickor för exempelvis osorterade lass efterfrågas av personalen, det
är en arbetsmiljö- och kvalitetsfråga då det osorterade avfallet idag måste tas omhand genast
annars blåser avfallet runt på området. Eventuellt behövs ett mindre skärmtak.
Asfaltering av ytor för uppläggning av flisat trä för att höja kvalitén på träflis genom att det
inte blir inblandning av jord, sand och sten i träflisen.
ök, a, Inköp av container, idag hyrs 2 containers, hyreskostnader container 9 tkr år / st, totalt 18 tkr
e, m årligen. Ingen möjlighet finns till externa bidrag
Ändring av transportväg inne på ÅVC området
Ändring av färdvägen för kommunens traktor som tömmer avfallscontainers, idag möts
trafiken vilket kan orsaka incidenter. Alltså bredda vägen så att arbetsfordonen inte kommer
ök, a i kontakt med kunderna. Ingen möjlighet finns till externa bidrag
SUMMA AVFALLSENHETEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 103

Regler för uthyrning av
allmänna lokaler i
Arvidsjaurs kommun
- inklusive taxa

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

141

Dnr 00006/2014
00174/2014

287
051

Pensionärs- och handikapporganisationerna i Arvidsjaur har framfört
önskemål om att få lägre kostnader vid nyttjande av kommunens lokaler.
Frågan har diskuterats vid extra ekonomiutskott 2014-06-09.
För att kunna sänka taxan måste dokumentet ”Regler för uthyrning av
allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun – inklusive taxa” ändras.
De föreslagna ändringarna i taxan kommer att medföra en ökad kostnad för
Medborgarhusets verksamhet med ca 150 000 kronor.
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat yttrande i ärendet.
Förslag under sammanträdet
Karl-Gustaf Lindström (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att när övriga
personalinsatser (sidan 2) debiteras ska det specificeras på fakturan.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på Karl-Gustaf Lindströms
tilläggsförslag. Kommunfullmäktige säger nej till förslaget.
Sen frågar ordföranden om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Beslutet skickas till:
. Pensionärs- och
handikapporganisationer
. Berörda verksamheter

”Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun inklusive taxa” antas.
Merkostnader finansieras ur fritids- och kulturverksamhetens egen ram.
Taxan börjar gälla från och med 2015-01-01, varvid
kommunfullmäktiges beslut 2013-07-01 § 99 upphör att gälla.

_____

Jäv
Lotta Åman (s) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 138

Utdragsbestyrkande

Biilaga till kom
mmunfullmäktiges protokooll 2014-06-30
0 § 103.

Reg
gler
För uth
hyrning
g av alllmänn
na loka
aler
i Arvidsjaurs komm
mun
– inklu
usive ta
axa

Antagen
A
av kkommunfulllmäktige 20
014-06-30 § 103.
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Villkor för uthyrning


Kommunens grundregel är att ideella föreningar och organisationer i
Arvidsjaurs kommun hyresfritt skall kunna nyttja kommunala allmänna lokaler
för egen verksamhet.



Uthyrning sker för enstaka och/eller återkommande sammankomster, dock ej för
permanent verksamhet.



Verksamheter som bedrivs med vinstsyfte äger ej rätt till hyresfritt nyttjande.
Undantag gäller för ideella föreningar som bedriver verksamhet för att få in
pengar som ska finansiera verksamheter för barn- och ungdomar,
handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer.



Vissa lokaler kan nyttjas av privatpersoner.



Enskilda och kommersiella organisationer betalar hyra, liksom föreningar utom
kommunen, samt privatpersoner.



Kommunens egna verksamheter äger rätt att nyttja lokalerna utan erläggande av
hyra.



Lokalhållarens egna planerade verksamheter går före annan verksamhet.



Ideella föreningar med läns- och riksorganisation äger rätt att två gånger per år
kostnadsfritt disponera kommunalägda lokaler.



Ansvarig tjänsteman inom respektive verksamhet äger rätt att avgöra vad som
gäller i tveksamma fall.

Allmänna regler vid förhyrning
1. I lokalen skall det finnas myndig ansvarig ledare under hela aktiviteten.
2. Endast förhyrd lokal får disponeras.
3. Rökning får ej ske i lokalen. På skolor och förskolor gäller rökförbud på hela området
enligt tobakslagen.
4. Ledaren ansvarar för att ytterdörren hålls låst under hela tiden som verksamheten
pågår. Lokalen skall lämnas städad, se till möbler och materiel är tillbaka på rätt plats,
fönster stängda, ljuset släckt, vattenkranar avstängda och dörrar låsta.
5. Eventuella uppkomna skador skall omedelbart anmälas till felanmälan, tfn 155 78.
6. Ansvarig förhyrare får kvittera ut nyckel. Förhyraren ansvarar för nyckeln under hela
hyresperioden. Nyckeln skall återlämnas omedelbart efter upplåtelsetidens slut. Vid
utkvittering av nyckel kan ansvarig uthyrare ta ut en depositionsavgift på 500 kronor.
Depositionsavgiften återlämnas efter returnering av nyckel.
7. Förbrukningsmateriel och övrig utrustning som finns i lokalen eller på anläggningarna
får nyttjas efter överenskommelse med ansvarig uthyrare och mot erläggande av avgift.
8. Anmälan om trasigt material och utrustning ska omedelbart göras till uthyraren.
Ersättning för skada av material och utrustning skall göras omedelbart till uthyraren.
9. Specialsalar och lokaler för speciella verksamheter upplåts enligt särskilda regler som
varje verksamhet upprättar.
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10. Förhyrare ansvarar själva för personlig egendom.
11. Förhyrare som hyr lokal för kursverksamhet skall ha erforderlig ansvars- och
olycksfallsförsäkring som gäller för samtliga kursdeltagare. Kopia på försäkringen
skall överlämnas till uthyraren.
12. All uthyrning som kräver extra personalinsatser (städning, möblering, av- och
påkoppling av larm, iordningställande av datasal, IT-support etc.) debiteras med faktisk
timkostnad. Detta gäller även de som nyttjar lokalerna hyresfritt.
13. Kommunens lokaler är larmade. Förhyraren är skyldig att informera sig om vilka tider
som gäller för aktuell lokal. Om inbrottslarmet utlöses debiteras förhyraren en avgift
om 1 500 kronor.
14. Underlåtenhet att följa av kommunen fastställda regler medför avstängning och/eller
ersättningsskyldighet.

Särskilda regler för specialsalar, datasalar och lokaler för speciella
verksamheter
Specialsalar utlånas till föreningar och studieförbund efter särskild överenskommelse
med skolenhetens rektor eller annan verksamhetsansvarig. I vissa fall kan
självkostnad krävas för nyttjande av utrustning.
Lokaler för speciella verksamheter, till exempel datasalar eller liknande kan ställas till
förfogande efter överenskommelse med rektor eller annan verksamhetsansvarig som
särskilt godkänner kursledaren eller ansvarig förhyrare. I vissa fall kan självkostnad
krävas för nyttjande av utrustning. Vad gäller nyttjande av datasal skall alltid kontakt
tas med IT-ansvarig.
Livsmedelslagstiftningen och egenkontrollprogrammet (rutiner för t.ex. rengöring,
personalhygien, temperaturer och livsmedelsförvaring) påverkar verksamheten i
kommunens kök. Lokalansvariga beslutar i samråd med Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden vilka uthyrningsregler som gäller för tillagningskök respektive
utbildningskök för att kunna garantera goda hygieniska rutiner.

Regler för uthyrning av Medborgarhusets kök


Nyckel hämtas på avtalad tid då också lokalen med maskiner visas för
hyresgästen.



Privatpersoner betalar kontant i förskott vid utlämnandet av nyckel.



Tillträde till lokalen enligt överenskommelse med personalen.



Ska lokalen användas på normalt larmad tid (22.30-06.00) måste detta meddelas.
Eventuell utryckning som görs på grund av falsklarm där personalen ej
informerats bekostas av hyresgäst.
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KOMMUNALÄGDA LOKALER
Lokaler som uthyres och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag
eller tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal eller
anläggning.
Medborgarhuset

Fri lokalhyra har
 Ideella föreningar registrerade i Arvidsjaur som bedriver egen
verksamhet i icke kommersiellt syfte. Undantaget för
arrangemang i samarbete med privat näringsidkare som ej kan
påvisa att intäkten tillfaller hjälporganisation eller liknande.
 Kommunens egen verksamhet.
Extra utrustning samt övriga personalinsatser debiteras även de
som har fri lokalhyra.
Betalande hyresgäster och hyresgäster med fri lokalhyra har
möjlighet att ta med eget fika.
För kommersiell verksamhet debiteras per tillfälle (dygn) hyra
enligt prislista:
Biografen
2 500 kr
Danslokal
2 500 kr
Cafeteria
1 300 kr
Konferenser, långtidsuthyrning m m enligt offert
Priserna inkluderar grundstädkostnader; danslokalen 2 tim,
biolokalen 2 tim samt cafeterian 1 tim.
Övrig städkostnad debiteras med 250 kr/timme.

Medborgarhusets kök
Kommunal verksamhet
Privatpersoner, företag i samband med hyra av
annan lokal (Rotunda / Cafeteria)
Privatpersoner, Företag - enbart kök

300 kr/dag
1000 kr/dag
1500 kr/dag

I hyran ingår lån av porslin, bestick, glas, uppläggningsfat osv.
Fritt nyttjande av de maskiner/kylar/frysar som finns samt förbrukningsmaterial såsom
diskmedel, hushållspapper samt el.
I hyran ingår ej engångsartiklar såsom pappersbägare, servetter, bitsocker osv.
Innan lokalen lämnas ska den städas, allt porslin m.m. diskas och plockas tillbaka där det
togs samt att sopor ska avlägsnas. Om detta ej uppfylls debiteras en straffavgift på 1000 kr.
Detta gäller samtliga hyresgäster.
Avgift – nyttjande
av utrustning i
samband med
hyra av lokal på
Medborgarhuset

Mikrofon o enkel ljudutrustning
Mikrofon, trådlös (mygga)
Ljus
PA ljudanläggning

150 kr
350 kr
500 kr
4 000 kr
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Föreningar/kommun
Avgift - nyttjande
av utrustning i
samband med
hyra av lokal på
Medborgarhuset

Sporthallar

Barco projektor
Start
Timkost inkl maskinist

350 kr
450 kr

35 mm. projektor
Start
Timkost inkl maskinist

300 kr
300 kr

Företag

700 kr
900 kr

Särskilda regler gäller förutom de allmänna reglerna.
Enskilda och företag kan hyra sporthall för idrottsverksamhet
till en kostnad av 100 kronor/timme.
För kommersiell verksamhet debiteras 2 000 kronor/dygn.

Idéum

Hyresfritt har alla icke kommersiella föreningar och organisationer
inom kommunen samt kommunens egna verksamheter men faktisk
kostnad debiteras alltid för extra personalinsatser för möblering,
städning, av- och påkoppling av larm, iordningställande av datasal,
IT-support mm.
Kommersiell verksamhet, föreningar utom kommunen samt
enskilda:
Tingssalen
Torg
Kök/café/torg
Datasal

150 kr/tillfälle
150 kr/tillfälle
200 kr/tillfälle
* 60 kr/deltagare och dag/kväll/tillfälle

*) Debiteras även de som har hyresfritt.

Camp Gielas anläggningar
Anläggningarna kan hyras ut när verksamheten ej har behov av dessa. Särskilda regler för
uthyrning gäller eftersom anläggningarna nyttjas mer eller mindre säsongsvis och i
kommersiellt syfte.
Kommunstyrelsen beslutar om regler och avgifter, efter förslag från
verksamhetsansvarig.
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SKOLLOKALER
Lokaler som uthyrs och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag eller
tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal.

Lokal

Aktivitet

Hyra

Klassrum
Parkskolan3 salar

Kursverksamhet, möten och

Utan avgift

Sandbacka 4 salar

sammanträden för föreningar

Fridhem

4 salar
Kommersiell verksamhet och
föreningar utom kommunen

100 kr/ tillfälle
eller dygn

Samlingssal/
matsalar
Kursverksamhet, möten, sam- Utan avgift
manträden för föreningar inom
kommunen
Kommersiell verksamhet och
och föreningar utom
kommunen samt enskilda
Glommersträsk
Ringelskolan
Nyborgs fritids
Sandbackaskolan

(samlingssal)

200 kr/ tillfälle
eller dygn
500 kr / tillfälle
eller dygn
350 kr / tillfälle
eller dygn
500 kr / tillfälle
eller dygn

Anmärkning
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Salar för speciell verksamhet
Lokal

Aktivitet

Hyra

Anmärkning

Undervisningskök
Fridhemsskolan

Kursverksamhet, möten,
Utan avgift
sammanträden för föreningar
inom kommunen

Glommersträsk

Datasalar
Sandbacka

Textilslöjdsalar
Fridhemsskolan
Ringelskolan

i enlighet med
allmänna och
särskilda
regler

Kursverksamhet

60 kr/deltagare och
dag/ kväll/tillfälle. I
övrigt sker
debitering i enlighet
med allmänna och
särskilda regler.
Debiteras även de
som har hyresfritt

Kursverksamhet

Utan avgift

Kursverksamhet

Utan avgift

Glommersträsk
Trä- och metallslöjd

_________

Symaskiner är
undantagna
från uthyrning

ARVIDSJAURS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf § 104
Motion Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

142

Dnr 00299/2013

009

Stina Johansson (s) lämnade vid fullmäktiges sammanträde 2013-11-25
följande motion;
l 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.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mikael Renberg
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla

Ks 2014-06-11 § 139

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

143

Kf § 104, forts.

 Förslagsvis kan verksamheten starta i februari 2014 – februari 2015.
 Det bör göras en konsekvensanalys efter ett år, för att se utfallet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag en snabb handläggning för
beslut i kommunfullmäktige i februari 2014.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott gav 2014-01-21 kommunchefen i
uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer för körkortsstöd. Anledningen var
att inte tappa fart i beredningsprocessen om fullmäktige skulle besluta enligt
kommunstyrelsens förslag, att se över möjlighet till stöd i samband med
budgetarbetet 2015, vilket fullmäktige gjorde 2014-02-24. Förslag har
upprättats, daterat
2014-03-06.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-26 § 44 att ärendet skulle beredas
vidare i arbetet med ekonomiska prioriteringar inför upprättande av budget
2015.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen avslås.

_____

Beslutet skickas till:
. Stina Johansson
. Barn

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mikael Renberg
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla

Ks 2014-06-11 § 139

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 105
Borgensavgift för
Arvidsjaur Energi AB

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

144

Dnr 00175/2014

993

Kommunfullmäktige har i sitt beslut 2011-04-11 § 52 beslutat att anta
”Riktlinjer för kommunal borgen”.
Arvidsjaur Energi AB uppvisar goda resultat och beräknas uthålligt kunna
visa överskott på minst 1-2 Mkr under de kommande åren.
2013-12-31 uppgick eget kapital till 11,8 Mkr vilket är 1,8 Mkr mera än
registrerat aktiekapital.
Fråga är om man kan anse att det ligger ett egenvärde i att eget kapital ska
växa i Arvidsjaurs Energi AB (AEAB) när samtidigt kommunen själv har
svårigheter att nå det finansiella målet om 2 % på skatteintäkter och
generella bidrag.
För allmännyttiga bostadsaktiebolag som Arvidsjaurhem AB ska det enligt
lagstiftningen tas ut en borgensavgift för lån som upptagits med kommunal
borgen. Avgiften ska neutralisera de fördelar som bolagen har vid upplåning
jämfört med övriga bostadsföretag.
I riktlinjerna för kommunal borgen framgår att kommunen ska årsvis, i
efterskott, debitera Arvidsjaurhem AB borgensavgift med 0,35 % av
genomsnittlig upplåning under året.
För nyttjad koncernkredit skall debiteras 0,25 % ränta beräknad dag för dag.
För 2013 debiterade Arvidsjaurs kommun 716 tkr på Arvidsjaurhem AB.
En borgenavgift för Arvidsjaur Energi AB motsvarande Arvidsjaurhem AB
skulle innebära att energibolaget skulle debiteras c:a 273 tkr för 2014 och
kommunens intäkter ökar samma belopp.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag
. Ekonomi

1.
2.
3.

Arvidsjaurs Energi AB debiteras en borgensavgift med 0,35 % av
genomsnittlig upplåning under året.
För eventuell nyttjad koncernkredit skall debiteras 0,25 % ränta
beräknad dag för dag.
Detta skall gälla fr om avgift för 2014.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sara Eklund

Ks 2014-06-11 § 140

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 106
Budget år 2015 för
kommunalförundet
Partnerskap Inland Akademi Norr

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

145

Dnr 00168/2014

106

Budget för år 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland –
Akademi Norr tas upp till behandling.
I förbundsordningen § 12 står följande om ”Budget och ekonomisk
styrning”:
” Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till
medlemskommunernas.
Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret.
Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget
senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under
oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten
enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet
där budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer
direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till
förbundet. ”
Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna
möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten.
Den föreslagna budgeten innebär att medlemsavgiften för Arvidsjaur år
2015 är 80 000 kr.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Budget för år 2015 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.
Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.

_____
Beslutet skickas till:
. Akademi Norr
. Ekonomi
. Tillväxtenheten
. Arvidsjaur Lärcenter

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Akademi Norrs förslag till budget
Ks 2014-06-11 § 141

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 107
Ansvarsfrihet för
direktionen i Partnerskap
Inland / Akademi Norr år
2013

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

146

Dnr 00117/2014

106

Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2014-03-14.
Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett
kommunalförbund med direktion.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi
Norr beviljas ansvarsfrihet för 2013 års räkenskaper och förvaltning.

_____

Beslutet skickas till:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Protokoll 2014-03-14 Akademi Norr
Ks 2014-06-11 § 142

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 108

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

147

Dnr 00129/2014

458

Slamtömning i egen regi
Avtalet med privat entreprenör för slamtömning är på väg att gå ut. Avtalet
av kommunala brunnar och avser tömning av privata brunnar samt tömning av kommunens brunnar och
reningsverk
reningsverk. Av denna anledning har tekniska kontoret undersökt
möjligheten att i egen regi sköta slamtömningen.
Framtagen kalkyl visar på att kommunen kan utföra slamtömning billigare i
egen regi.
Gatuchef Mårten Enoksson och avfallschef Johan Åberg har 2014-04-30
inlämnat en tjänsteskrivelse i ärendet som också föredrar ärendet vid
sammanträdet.
Under sammanträdet diskuterades vikten av samverkan inom kommunkoncernen.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Återremiss för att i underlaget ta med den samverkan inom koncernen som
diskuterats under ärendets beredning.
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Hon finner att kommunfullmäktige beslutat
att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss för att i underlaget ta med den samverkan inom koncernen
som diskuterats under ärendets beredning.

_____
Beslutet skickas till:
. AKAB
. Kerstin Olla, VD AKAB

Jäv
Ingrid Thagesdotter (v) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mårten Enoksson / Johan Åberg
Ks 2014-06-11 § 143

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 109
Motion Satsning på nyttjande av
avfall till lokal produktion
av drivmedel

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

148

Dnr 00179/2013

009

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp lämnar följande motion:
FN's klimatpanel med en totalt överväldigande majoritet av värld ens forskare
påvisar i vetenskapliga studier att den höjning av temperaturen som sker på
jorden är på grund av mänsklig påverkan, Detta ökade utsläpp av koldioxid,
vilket i sin tur kan kopplas till mänsklighetens brukande av fossila bränslen av
typen olja och kol.
Här har vi alla ett ansvar inför kommande generationer att aktivt försöka ta
aktiva åtgärder för att rädda vår planet. Tyvärr kan vi se hur den borgerliga
regeringen totalt har kapsejsat när det gäller klimatfrågorna och i en aktiv
politik som kan rädda kommande generationers levnadsvillkor, Våra beslut
skall ses ur ett framtida perspektiv, det lättaste är inte att välja den borgerliga
regeringens perspektiv - att inte göra något och att i princip bara prata runt
frågan. Det världen behöver är handling och aktiva politiska beslut, för att våra
barn och barnbarn skall ha rimliga levnadsvillkor under sina liv.
Hela vårt samhälle lider under ett starkt oljeberoende, det gäller allt från
transportsektorn, tillverkningsindustrin, fordonsindustri och den storskaliga
jordbrukspolitiken. Vårt samhälles förståelse för detta beroendeförhållande av
billig energi från olja, kol är svår att bryta i det ekonomiska system som vi alla
lever under.
Men med beaktande av att det faktiska förhållandet att en liter olja motsvarar 19
dagars tungt fysiskt arbete aven människa och för att hålla ett normalhushålls
energibehov under dygnets högförbrukning under ett dygn så motsvarar det 64
elitcyklisters frenetiska trampande på cyklar med dynamo. Och i detta
refererade försök genomfört av BBC så orkade elitcyklisterna inte med att täcka
hushållets energibehov under dygnet!
Slutsatsen är att den stora utmaning som mänskligheten i sin helhet står inför så
måste vi som Socialdemokrater med ett långsiktigt förhållningssätt till
samhällets fortbestånd och framtida generationers välgång, vidta aktiva
åtgärder.
Detta är vårt ansvar för kommande generationer.
Ett litet steg i denna riktning är att vi i vår lilla kommun ser över möjligheten att
använda våra organiska sopor och avfall till att producera biogas på ett
småskaligt sätt. Detta för att användas som ersättning av andra bränslen för
drivmedel för alla de fordon vi använder i vår verksamhet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mårten Enoksson / Johan Åberg / Anki Vinka
Ks 2014-06-11 § 144

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

149

Kf § 109, forts.

Kommunens fordonspark består idag av 60 talet fordon som drivs av fossila
drivmedel.
Idag finns det småskaliga lösningar som ligger på en dygns produktion av 1000
liter drivmedel i ekvivalens till fossila drivmedel och som ger lägre kostnader
per ekvivalens än bensin o diesel.
Om vi lyckas med att kunna använda kommunens avfall från näringslivet, till
lokal drivmedelsproduktion av drivmedel så är vinsterna flera;
• Billigare drivmedel på medellång sikt och långsiktigt
• En kostnads effektiva brukande av avfall till lokal produktion i vår kommun,
istället för allt dyrare transportkostnader för hantering i storstäderna i kusten,
• Att vi kan bidra till en liten del i bemötandet av kommande generationers
klimatproblematik på grund av den globala uppvärmningen.
• Minskad sårbarhet för samhället i framtiden
• Tillskapandet av nya jobb
Yrkande utifrån motionen:
Att kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun beslutar att Arvidsjaurs
kommun utreder frågan om eventuella ekonomiska och klimatologiska
vinster med att uppföra lokal småskalig produktion av biogas från avfall
från kommunen och det privata näringslivet i samverkan.
Utredningen bör ligga på tekniska kontoret i samarbete med
tillväxtenheten.
Att yttrande skall lämnas till kommunstyrelsen inom 12 månader från
beslutsdatum.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 79 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Motionären
. Berörda tjänstemän

1.

Motionen avslås med hänvisning till att substratmängderna är alldeles för
små för att få någon volym och därmed någon lönsamhet.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse Mårten Enoksson / Johan Åberg / Anki Vinka
Ks 2014-06-11 § 144

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 110
Fullföljande av
konsultuppdrag KPMG
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

150

Dnr 00101/2014

069

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. ”

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 15 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar på medborgarförslaget:
Att anlita KPMG-konsulten Tommy Nyberg för att fullfölja sin
utredning om uppföljning, ansvar och styrning, är i dagsläget inte
aktuellt. Kommunstyrelsen anser att innan eventuell ny utredning
beställs, ska förvaltningarna göra en egen analys utifrån SKL:s
analysgrupps slutsatser.
Kommunstyrelsen bedömer att det inte är aktuellt i nuläget att
upphandla någon konsult.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Mårten Enoksson

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande Lotta Åman
Ks 2014-06-11 § 145

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 111
Kommunövergripande
handlingsplan för
ungdomspolitik i
Arvidsjaur

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

151

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.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 65 att återremittera ärendet för
förtydligande av vad pengarna som nämnderna ska avsätta ska användas till.
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har 2014-05-14 lämnat in
komplettering.
Förslag under sammanträdet
Kristina Taimi (s)
Återremiss för tydlig kostnadsredovisning för hur pengarna ska användas
samt vad halverat stöd skulle innebära.

Beslutet skickas till:
. Camilla Freedman
. Kristina Grubbström

Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Hon finner att kommunfullmäktige beslutat
att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss för tydlig kostnadsredovisning för hur pengarna ska
användas samt vad halverat stöd skulle innebära.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan
Tjänsteskrivelser Camilla Freedman
Ks 2014-06-11 § 146

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 112
Försäljning av fastigheten
Slalomåkaren 2 och 3
(Åkerbäret)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

152

Dnr 00081/2014

253

Huset som ligger på de två fastigheterna Slalomåkaren 2 och 3 byggdes
1985 och har förut använts som förskola och nu senast för social
dagverksamhet. Verksamheten flyttar under april 2014 ut ur lokalerna för att
samordnas med A-service verksamhet på Industrihus 2.
Från juni 2014 kommer därför lokalerna stå tomma, och ingen kommunal
verksamhet har anmält något behov av lokalerna.
Kommunstyrelsen har med anledning av ovanstående uppdragit till
fastighetschef Sara Persson att påbörja försäljningsprocessen. Fastigheterna
har lämnats till försäljning och tre anbud har kommit in;
Anbud 1 - 300 000 tkr
Anbud 2 - 710 000 tkr
Anbud 3 - 252 000 tkr
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Fastigheterna Slalomåkaren 2 och 3 säljs till högsta anbudsgivare,
anbud 2.
Förrättningskostnader och lagfart ska betalas av köparen.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att
underteckna erforderliga köpehandlingar.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Persson

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan
Tjänsteskrivelse Sara Persson
Ks 2014-06-11 § 147

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 113
Fusion av Arvidsjaur Test
& Training AB in i
Arvidsjaurs Flygplatsbolag
AB

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

153

Dnr 00176/2014

107

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om Arvidsjaur Test & Trainings
framtid. Centerpartiet Arvidsjaur har i skrivelse förslagit att bolaget läggs
ner, och styrelsen för Arvidsjaur Test & Training AB har skrivit till
moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB med synpunkter angående
bolagets framtid och den verksamhet som finns.
Arvidsjaur Kommunföretag AB behandlade ärendet 2014-05-19 och
beslutade att förorda kommunfullmäktige att Arvidsjaur Test & Training AB
fusioneras med Arvidsjaur Flygplats AB så snart som möjligt.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Fusionering av Arvidsjaur Test & Training AB in i Arvidsjaur
Flygplats AB ska verkställas skyndsamt.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Arvidsjaur Test & Training
. AKAB
. Sara Eklund
. Maria Marklund
. Kerstin Olla, VD AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
AKAB 2014-05-19 § 28
Ks 2014-06-11 § 148

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 114

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

154

Dnr 00094/2014

102

Entledigande som ersättare Elisabeth Backman (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
i socialnämnden –
ersättare i socialnämnden.
Elisabeth Backman
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Elisabeth Backman beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Platsen lämnas vakant under resterande del av befintlig mandatperiod.

_____

Beslutet skickas till:
. Elisabeth Backman
. Reception
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
Ks 2014-05-05 § 108

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 115
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Bo Holstein

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

155

Dnr 00296/2013

102

Bo Holstein begär omedelbart entledigande från sitt uppdrag i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bo Holstein beviljas entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot av kommunfullmäktige.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Bo Holstein
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 116
Bolagsordning för
Investeringar i
Norrbotten AB

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

156

Dnr 00183/2014

109

Med anledning av förändringar i kommunallagen behöver bolagsordningen i
Investeringar i Norrbotten AB revideras.
PwC har anlitats för att se över bolagsordningen. Förslaget har bearbetats av
landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på
ägarsamråd. Viktigt att poängtera är att ändringarna inte i sak förändrar
bolagets verksamhetsinriktning, utan är anpassningar till kraven i
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Enligt bolagsordningen måste ändringar godkännas av respektive ägares
fullmäktige innan fastställelse kan göras av bolagsstämma. Efter att alla
ägare godkänt den reviderade bolagsordningen hålls extra bolagsstämma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Investeringar i Norrbotten AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revidering av bolagsordning
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 117
Bolagsordning för
Informationsteknik i
Norrbotten AB
(IT Norrbotten)

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

157

Dnr 00183/2014

109

Med anledning av förändringar i kommunallagen behöver bolagsordningen i
Informationsteknik i Norrbotten AB har revideras.
PwC har anlitats för att se över bolagsordningen. Förslaget har bearbetats av
landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på
ägarsamråd. Viktigt att poängtera är att ändringarna inte i sak förändrar
bolagets verksamhetsinriktning, utan är anpassningar till kraven i
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Enligt bolagsordningen måste ändringar godkännas av respektive ägares
fullmäktige innan fastställelse kan göras av bolagsstämma. Efter att alla
ägare godkänt den reviderade bolagsordningen hålls extra bolagsstämma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bolagsordning för Informationsteknik i Norrbotten AB godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Informationsteknik i
Norrbotten AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revidering av bolagsordning
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 118

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

158

Dnr 00183/2014

109

Med anledning av förändringar i kommunallagen behöver bolagsordningen i
Norrbottens Energikontor AB revideras.

Bolagsordning för
Norrbottens
Energikontor AB
(Nenet)

PwC har anlitats för att se över bolagsordningen. Förslaget har bearbetats av
landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på
ägarsamråd. Viktigt att poängtera är att ändringarna inte i sak förändrar
bolagets verksamhetsinriktning, utan är anpassningar till kraven i
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Enligt bolagsordningen måste ändringar godkännas av respektive ägares
fullmäktige innan fastställelse kan göras av bolagsstämma. Efter att alla
ägare godkänt den reviderade bolagsordningen hålls extra bolagsstämma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Norrbottens Energikontor AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revidering av bolagsordning
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 119
Tillägg till
investeringsbudget 2015 Kommunal ledningsplats

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

159

Dnr 00172/2014

041

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
ledningsplatser för kommunledningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret att
stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra
förutsättningarna för effektiv och säker ledning under höjd beredskap.
Sådana förberedelser innebär också att ledningsförmågan vid svåra
påfrestningar på samhället i fred ökas.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besökte kommunen i
januari för att gå igenom investeringsbehoven för en väl fungerande
ledningsplats.
Beredskapssamordnare Erika Resin har fått i uppdrag att se över
åtgärdsförslag för kommunal ledningsplats. Pengar söks hos MSB för
åtgärder de anser vara nödvändiga, resten belastar kommunens
investeringsbudget. Bidrag från MSB är maximalt 50%.
Investeringarna omfattar det MSB anser att kommunen måste åtgärda samt
ombyggnation av reception (250 000 kr + härdat receptiondiskglas 50 000)
som är en frivillig åtgärd.
Totalt handlar det om 1 420 tkr. I varje delsumma är byggherrekostnader
med 17,5 % påslag inkluderade samt en buffert för oförutsedda kostnader
med 7, 5 % påslag.
Ekonomiutskottet har behandlat ärendet vid extra insatt sammanträde
2014-06-09. Där beslutades att undersöka möjligheten att förlägga
kommunens ledningsplats till räddningstjänstens nya lokaler.
Beredskapssamordnaren har lämnat uppgiften att förläggning till
räddningstjänstens lokaler blir en dyrare åtgärd eftersom bidrag inte utgår,
med hänvisning till närhetsprincipen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 150 att återremittera ärendet för
komplettering av faktauppgifter och mer information gällande passersystem
med sluss, samt om det är möjlighet att dela upp ansökan med bibehållet
bidrag.
forts.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 150
Ks 2014-06-30 § 157

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

160

Kf § 119, forts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inget att anmärka
på om att tillföra en inre sluss som går att låsa vid en kris- och hotsituation.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-30, efter förslag av Lotta Åman (s)
och Martin Nilsson (c), att den planerade säkerhetsslussen vid
kommunalhusets entré installeras vid ytterdörr (yttre sluss) och nuvarande
svängdörrar (inre sluss). Detta gör att de planerade slussarna mot korridorer
och trappor tas bort.
Kommunalhuset ska efter ombyggnation, fortsättningsvis vara öppet och
tillgängligt för medborgare och allmänhet.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.

Tillägg i investeringsbudget för 2015 samt Långtidsplan 2016-18
avseende kommunal ledningsplats antas enligt bilaga.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Wanhatalo
. Erika Resin

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2014-06-11 § 150
Ks 2014-06-30 § 157

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-30 § 119.

Investeringsbudget 2015-2019

1 (4)

5 -årig plan – Kommunal ledningsplats

Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö, e=ekonomi, l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad kvalitet
Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen - Krisberedskap
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för säker ledning
Arvidsjaurs kommun ansökte hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
via länsstyrelsen den 19 mars 2013 om genomförande av ledningsanalys, avseende
kommunhuset i Arvidsjaur. Analysen är nu genomförd av MSB och externa konsulter.
Resultatet pekar på en rad åtgärder som måste utföras för att säkerställa driften av
kommunhuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse.
Och för att uppfylla lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Åtgärdsförslaget bereds för närvarande av MSB som kommer att skicka ut ett officiellt
åtgärdsförslag för beslut till kommunen. Om kommunen beslutar att genomföra åtgärder
enligt förslag så kan kommunen skicka in en Ansökan om bidrag till kommunal
ledningsplats.
Förutsättningen för att kommunen ska beviljas bidrag från MSB är att alla åtgärder enligt
nedan beskrivna åtgärdas. För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som
täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är
genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
I kalkylen är byggherrekostnader med 17,5 % påslag inkluderade samt 7,5 % påslag för
a,l,ök oförutsedda kostnader

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

2 (4)

Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen - Krisberedskap

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

223500

0

0

0

0

223500

0

409000

0

0

0

409000

IT- Kommunal ledningsplats
Tekniska åtgärder för kommunala ledningsplatser i kommunhuset. (Uttag, Visualiseringsytor,
Antennanläggning).
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs
för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en
ledningsplats för kommunledningen.
En ledningsplats ska vara så tekniskt utrustad att kommunens ledningsgrupp ska kunna ha en
god ledningsförmåga vid kris. Kommunens lokaler för ledning under kris är idag utrustade med
installationer för el, tele och data men antalet el- och datauttag räcker inte för att användas vid
stabsarbete. Kommunen behöver komplettera med visuliseringsytor i form av TV och
projektorer samt en antennanläggning till RAKEL för att få effektivare kommunikation,
övervakning och dokumentation. Dessa hjälpmedel kommer även att vara betydelsefulla för
kommunens dagliga verksamheter. För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB
som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är
a,l,ök genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
IT – Serverrum
Brandskyddstätning, nytt kylsystem och installation av automatisk släckanläggning. Nya
belysningsarmaturer. Ny larmsändare.
Kommunens servrar är placerade i kommunhusets källare. Rummet uppfyller idag inte kraven på
brandsäkerhet (EI60) då det saknar tätningar vid kabelkanaler. Automatisk släckanläggning är
installerad 2004, av typen Hi-Fog, men täcker bara den delen av rummet som innehåller servrar.
Detsamma gäller detekteringen. Belysningsarmaturer är gamla och i dåligt skick.
Då lokalen endast delvis uppfyller kraven för en säker servermiljö ur brandsäkerhet och befintlig
anläggning är svår att komplettera så föreslås att en ny automatisk släckanläggning som är bättre
och enklare ur driftsynpunkt och som täcker hela ytan inom brandcellen ska installeras.
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna.
Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven
a,l,ök och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
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Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen - Krisberedskap

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

0

0

387500

0

309000

0

0

309000

Fastighet - Ombyggnation av reception
Kommunhusets entréhall byggs om och förses med en ny receptionsdisk kompletterad med
glaspartier. Receptionsdisken placeras mellan trapporna upp till kommunhusets övre plan.
Receptionspersonal sitter idag i oskyddat läge bakom en receptionsdisk. Kommunhuset och
ledningsrummen kan inte avskiljas från allmänhet och media vid behov och aktuell hotbild. Vid
uppkommen hotbild måste receptionen förses med ”nödknapp” för att snabbt kunna låsa alla
ytterdörrar via befintlig dörrkontrollanläggning.
Säkerhetssluss vid kommunalhusets entré
Entrédörr utgör yttre sluss. Inpasseringsslussen (inre sluss) installeras vid nuvarande svängdörrar
i kommunalhusets entré. (Detta ersätter tidigare planerade slussar mot korridorer och trappor).
Kommunalhuset ska efter ombyggnation, fortsättningsvis vara öppet och tillgängligt för
medborgare och allmänhet.
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB. Bidraget täcker 50 % av
kostnaderna. Maximal bidragsberättigad kostnad för byggnation av passersystem med sluss är
250 T kr. Härdat glasparti till receptionsdisk är också en bidragsberättigad åtgärd till ett
maxbelopp av 50 T kr. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda,
a,ök uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
387500
Fastighet - Strömförsörjning (reservkraft)
Kommunalhusets reservelverk utrustas med utrustning för avbrottsfri provkörning och åskskydd
monteras i instrumentskåp. Reservelverksrummet förses med ljuddämpande absorbenter på
väggar och tak.
Kommunhuset har ett stationärt reservelverk på 250 kVA placerat i reservelverksrum i källaren.
Reservelverket strömförsörjer hela kommunhuset och ska kunna försörja kommunens ledning
och de stödsystem som är en förutsättning för ledning under ett strömavbrott. Utrustning saknas
för avbrottsfri provkörning, vilket medför stora olägenheter för både driftpersonal och övrig
verksamhet att provköra på normala arbetstider och med verkliga belastningar. Ett
reservkraftsaggregat ska vara utrustad med sådan infasningsutrustning idag. Instrumentskåpet
saknar åskskydd. I reservelverksrummet saknas ljuddämpande absorbenter på väggar och tak.
Detta måste monteras för att problem med buller både för personal i huset och människor i
närliggande husbyggnader inte ska uppstå då verket är i drift.
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna.
Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven
a,l,ök och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
0
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Belopp i tkr
TEXT
Kommunstyrelsen - Krisberedskap

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Del-

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2017

ÅR 2018

ÅR 2019

summa

0

0

75000

0

0

75000

0

16000

0

0

0

16000

611000

425000

384000

0

0

1420000

Larm
Ny larmcentral, Ihoppkoppling av larm/centralisering.
Larmhantering för fastighetens prioriterade försörjningssystem och IT-utrustning är
bristfällig. Signaler från övervakning och larm från prioriterade försörjningssystem som
UPS, reservkraft, kyla, serverrum samlas upp till fastighetens larmutrustning. I den här
åtgärdsförslaget föreslås en ny larmsändare som är kompatibel med övriga system för en
gemensam hantering av larm och passagesystem.
För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av
kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller
a,l,ök funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".
Telefoni
Telefoner och omprogrammering av gruppnummer till upplysningscentral.
Kommunen måste anordna en upplysningscentral i händelse av kris och denna kommer att
placeras i sammanträdesrummet Snöstjärnan. Ett gruppnummer för de tre anknytningarna
som skall utgöra upplysningscentral anordnas. För samtliga åtgärder kan kommunen söka
bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då
åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en
a,l,ök "ersättningsbesiktning".
SUMMA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 120

Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-30

161

Dnr 00177/2014

214

Detaljplan för Gullön 13:1 Förslag till detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden har upprättats.
- Gvellikudden
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
etablering av biltestverksamhet med tillhörande hotell.
Planområdet är beläget cirka 5 mil väster om Arvidsjaur tätort och ligger
cirka 7 km norr om väg 45. Området omfattar del av fastigheten Gullön
13:1, del av fastigheten Inlandsbanan. För området finns i dag ingen
gällande detaljplan. Planens genomförande bedöms kunna medföra
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har
upprättas.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2014-05-21 § 41 § att
godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse samt
att göra planen tillgänglig för granskning.
Planen har varit tillgängligt för granskning under perioden 2014-05-23 2014-06-15.
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning) och granskningsutlåtande har upprättats 2014-06-18.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens har 2014-06-18 § 290 beslutat att
godkänna detaljplanen och detaljplanehandlingarna för Gullön 13:1 –
Gvellikudden och överlämna dem till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplan för Gullön 13:1 – Gvellikudden antas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Samrådshandlingar
Ks 2014-06-30 § 158

Utdragsbestyrkande

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2014-06-30

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning

§
Ja

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

_____

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)
(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

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

1
1
1
24

Lennart Wigenstam

Leif Enberg

Tycho Johansson
Frånvarande
Frånvarande
Tom stol

Bernt Vikström

4 ers 2 frånv. 1 tom stol

15
4
8
2
1
1
31

§
Nej Avst

Ja

Nej Avst

