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Kf § 1
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 2
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 3
Dnr 00282/2014
101
Svar på frågor som ställdes vid allmänhetens frågestund 24 november 2014
Kf § 4
Delgivningar
Kf § 5
Dnr 00001/2014
Sänkt hastighet till 30km/h mellan Tallbackaskolan/ Fridhemsskolan
(Medborgarförslag)

101

Kf § 6
Dnr 00001/2015
Belysning över återvinningsstation och soptipp i Moskosel
(Medborgarförslag)

101

Kf § 7
Dnr 00001/2015
Återställande av Johannaparken, borttagande av P-platser
(Medborgarförslag)

101

Kf § 8
Dnr 00001/2015
101
Fullmäktige sammanträden till allmänheten via ljudmedia på hemsidan
(Medborgarförslag)
Kf § 9
Dnr 00286/2014
Ändring av namn på omsorgsnämnden, tidigare socialnämnden
- Politisk organisation mandatperioden 2015-2018

102

Kf § 10
Dnr 00109/2014
Revisionsrapport – Tillväxt

007

Kf § 11
Dnr 00341/2014
Revisionsrapport – Granskning av effektiviteten inom grundskolan

007

Kf § 12
Dnr 00342/2014
Revisionsrapport – Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens
särskilda boenden

007

Kf § 13
Dnr 00286/2014
102
Fördelning av revisorsuppdrag för kommunens bolag och förvaltade fonder
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 14
Dnr 00353/2014
102
Kommunval huvudman i Sparbanken Nord mandatperioden 2015-2019
Kf § 15
Dnr 00352/2014
102
Ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk
förening mandatperioden 2015-18
Kf § 16
Dnr 00356/2014
701
Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan
landstinget och kommunerna i Norrbottens län
Kf § 17
Dnr 00186/2014
Motion - Utredning av hur många husdjur som får hållas per hushåll i
tätbebyggt område

009

Kf § 18
Dnr 00292/2014
Informationstavla i centrala Arvidsjaur (Medborgarförslag)

105

Kf § 19
Dnr 00069/2007
Samordnad fastighetsförvaltning - avslutning av ärende

107

Kf § 20
Dnr 00277/2014
Borgen för Arvidsjaur Energi AB

933

Kf § 21
Dnr 00033/2015
Investeringsredovisning för år 2014

042

Kf § 22
Dnr 00032/2015
Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015

042

Kf § 23
Dnr 00015/2015
Stämmodirektiv inför Kommuninvests stämma

107

Kf § 24
Dnr 00015/2015
Ökad insats till Kommuninvest

107

Kf § 25
Dnr 00306/2014
Taxa för borgerlig begravning

051

Kf § 26
Dnr 00306/2014
024
Arvode till borgerliga begravningsförrättare mandatperioden 2015-2018
Kf § 27
Dnr 00306/2014
Arvode till borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

024
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Kf § 28
Dnr 00281/2014
Riktlinjer och regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun

805

Kf § 29
Dnr 00250/2014
Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel

003

Kf § 30
Dnr 00339/2014
Fibernät till alla (Medborgarförslag)

005

Kf § 31
Dnr 000121/2014
Motion - Försäljning av Camp Gielas och Prästberget

009

Kf § 32
Dnr 00120/2014
Motion – Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan

009

Kf § 33
Dnr 00209/2014
Motion - Förenklade rutiner vid mottagande av motion i fullmäktige

009

Kf § 34
Dnr 00182/2013
Motion - Politiska möten på kvällstid

009

Kf § 35
Dnr 00208/2014
009
Motion - Fullföljande av genomförande av tidigare motion om infoskylt och
klocka vid torget med samarbete i form av samarbete med det lokala
näringslivet
Kf § 36
Dnr 00356/2009
Prolongering av kommunfullmäktiges gällande Arvodesreglemente
mandatperioden 2011-14

024

Kf § 37
Dnr 00330/2014
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige – Kerstin Sandbladh

102

Kf § 38
Dnr 00011/2015
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige – Ulf Starefeldt

102

________

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1
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.

Rikard Skiöld och Ylva Stråhle Andersson utses att justera protokollet.
Mats Klockljung och Bernt Vikström utses till ersättare.
Protokollet ska justeras tisdag den 3 mars klockan 15.00 i
förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 2
Allmänhetens frågestund

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00282/2014

101

Vid allmänhetens frågestund uppmanade tre medborgare fullmäktige att
beakta följande frågor;
* Ingen lättmjölk eller margarin till barnen i skolan
* Gör Järnvägsgatan som huvudled, samt förenkla utfarterna vid tidigare
Polarcenter och Hedmans motor
* Ett mera aktivt arbete för integration av kommunens utrikesfödda
medborgare
Inga direkta frågor ställdes i anslutning till ovanstående.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2015-02-24
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Dnr 00282/2014

101

Svar på frågor som ställdes Följande frågor ställdes vid fullmäktiges sammanträde 2014-11-24.
vid allmänhetens
Fullmäktige beslutade då att frågorna skulle besvaras vid dagens
frågestund 24 november
sammanträde.
2014
Frågor ställda till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Britt-Inger Hedman (v)
1. Vilka extra förutsättningar kan ges till skolan för att höja resultaten?
Svar:
Elevernas resultat är ett långsiktigt arbete som påbörjas redan i förskoleklassen. Kommunfullmäktige tilldelar pengar till skolverksamheten efter
förslag från kommunstyrelsen. Pengarna ska räcka till all kommunal
verksamhet. För år 2015 har barn- och utbildningsnämnden fått ökade
anslag. Utifrån den givna budgeten ska samtliga mål uppnås.
2. Finns en plan för det?
Svar: Ja.
3. Är ni beredda att lyssna till och samråda med personalen om det?
Svar:
I barn- och utbildningsnämnden tjänstemannaorganisation finns en
ledningsgrupp som ansvarar för det inre arbetet. Barn- och utbildningsnämnden och dess organisation lyssnar alltid på personalen.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2014-11-24 § 166

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 4
Delgivningar

Blad

8

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

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Omedelbara åtgärder för att få stopp på buskörning inom Arvidsjaurs
tätort (Medborgarförslag)
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2014-11-26 § 74



Länstransportplan för Norrbottens län 2014 - 2025 - Potter 2015
Länsstyrelsen i Norrbottens län



Avtal om lokala medborgarlöften år 2015
Polisen Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun



Uppföljning av Internkontrollplan för 2014 – Socialnämnden
Socialnämnden 2014-12-09 § 64



Delgivning - Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut
som ej är verkställda inom tre månader – 2014
Socialnämnden 2014-12-09 § 67



Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården
Socialnämnden 2014-12-09 § 73



Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2015
Statistiska Centralbyrån



Styrelseprotokoll 2014-12-08
Arvidsjaurs Kommunföretag AB



Utfall i utjämningssystemen 2015
Sveriges Kommuner och Landsting



Beslut om förordnande av begravningsombud för Arvidsjaurs kommun
mandatperioden 2015-18
Länsstyrelsen i Norrbotten

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 5

9

Dnr 00001/2014

101

Sänkt hastighet till 30km/h Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
mellan Tallbackaskolan/
” Jag vill att man sänker hastigheten på trafiken från 50km/h ner till 30km/h på
Fridhemsskolan
sträckorna runt skolområdena Fridhernsskolan/Tallbackaskolan.
(Medborgarförslag)
Hela området runt dessa 2 skolor är väldigt vältrafikerade. Farligast är det nog
runt Fridhemsskolan där "ungar" springer tvärs över vägen till Coop, både i
samband med raster samt när bussar kommer till busshållplatsen. I samband
när bussar kommer till busstationen så står det många bilar och väntar på att
plocka upp barn/skicka sina barn och det är allt annat än trafiksäkert för
någon ... Sen så har det inte blivit bättre av att Coops dåliga (värdelösa) utfart
mot Fridhemsskolan är direkt farlig för de som går, cyklar och kör bil förbi.
Sen på sträckan Villavägen (korsningen vid harens förskola), Domängatan
fram till Stationsgatan 34 behöver det också sänkas till 30km/h. Väldigt
vältrafikerad gata under skoltiden när föräldrar skjutsar sina barn till
Tallbackaskolan/Ringelskolan/Badet. Varför den är särskilt farlig är ju att
dessa trottoarer ofta är dåligt plogade, det går inte mötas 2 personer på
trottoaren och det går ofta barn på vägen helt enkelt och bilar kör förbi i 50
km/h. Detta gäller även när Fridhemsskolans elever går och käkar, alla måste
ju korsa Domängatan för att ta sig till maten. De flesta går rakt fram över
Domängatan och fortsätter till maten (Ringelskolan) genom att gå bakom
badhuset, men många svänger vänster efter Domängatan och går ofta på
vägen (de borde veta bättre men det är ju en klen tröst när någon till slut blir
påkörd).
Sen så är ju även korsningen vid Stationsgatan 34 inte världens säkraste
(understatement). Bilar blåser på rätt så bra där, både från Domängatan och
när de kommer från Storgatan efter Stationsgatan och kör mot skolorna i hög
fart. Även på Stationsgatan går många barn och korsar Domängatan, en riktigt
farlig korsning helt enkelt.
Alltså: sänk hastigheten snarast på detta område för att undvika att ett barn
blir påkört. Om nu någon tycker att jag är helt fel ute så kan vi följas en
tisdagsmorgon i januari när trottoarerna är dåligt plogade (som vanligt). Vi
kan även följas och kolla trafiksäkerheten vid lunchtid eller så ställer vi oss
vid Fridhemsskolan en fredagseftermiddag när eleverna slutar och bussarna
kommer samt att bilarna lämnar Coop ... ”

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Mbhn

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (tillika trafiknämnd) för beredning och beslut.

_________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2015-02-24

Kf § 6
Belysning över
återvinningsstation och
soptipp i Moskosel
(Medborgarförslag)

10

Dnr 00001/2015

101

Ett medborgarförslag har lämnats in avseende belysning över
återvinningsstation och soptipp i Moskosel.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 7
Återställande av
Johannaparken,
borttagande av P-platser
(Medborgarförslag)

11

Dnr 00001/2015

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Att kommunen så snart som möjligt påbörjar detaljplaneringen för
återställandet av Johannaparken i "anständigt" skick; d.v.s. borttagandet
av de P-platser som påtagligt naggat hörnet mot Petterssons Skor
(nordöstra hörnet), att man begränsar kioskens möjligheter att ytterligare
äta (!) sig in i parken.
Staketet mot Garvargatan håller på att ramla omkull och behöver
dessutom kompletteras med felande "länkar" och en passande entré mot
torget. Inne i parken finns föga eller intet skydd mot sol; fler och högre
buskar är det som behövs för att göra Johannaparken till något
lummigare än den nuvarande grus- och gräsöknen!
Kan ni dessutom göra något radikalt för att få bort trottoarparkeringen på
Garvargatans nordsida (hela vägen mellan Stationsgatan och
Västlundavägen) så blir resultatet att vi barmarkstid kan gå på trottoaren
med våra fötter, rollatorer, barnvagnar, gåkäppar och rullstolar, vintertid
kan trottoaren plogas (speciellt om man inför någon form av
nattparkeringsförbud vissa dagar eller varannan vecka.) ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 8
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Dnr 00001/2015

101

Fullmäktige sammanträden Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
återges till allmänheten via
” Någonstans i kommunens ljusa källarvalv finns det gamla
ljudmedia på hemsidan
ljudupptagningar gjorda på rullbandspelare av kommunfullmäktiges
(Medborgarförslag)
sammanträden. Kanske syftet var att skapa en bättre demokrati, öka
kommunmedborgarnas engagemang, intresse och medvetenhet och
dokumentera vad som avhandlades. Kanske gick det även för sig att som
kommunmedborgare i efterhand få komma in och lyssna på vad som
sades på fullmäktigesammanträdena. Jag hoppas att ljudupptagningar
gjordes i ljuset av det ansvar man som folkvald fullmäktigeledamot hade.
Att kunna ge medborgarna möjlighet att höra hur man argumenterat och
diskuterat sig fram till de beslut, som påverkade oss alla då och i en
framtid.
Därför föreslår jag följande:
 Att fullmäktigesammanträden i Arvidsjaur spelas in på ljudmedia och
presenteras på kommunens hemsida oredigerat och så snart som
möjligt efter sammanträdets avslutande.
Alla med en dator eller smartphone kan ju idag enkelt lägga upp bilder,
filmer, ljud och text med en knapptryckning, så den tekniska lösningen är
billig (ca 1000 – 4000 kr), enkel och okomplicerad även administrativt.
Genom att göra detta offentliga möte tillgängligt för betydligt flera
kommunmedborgare än idag, tror jag att det på sikt uppstår ett ökat
engagemang och intresse för vad som avhandlas i kommunen. Dialogen
mellan de folkvalda ledamöterna och övriga kommunmedborgare bör
kunna gynnas och fördjupas av detta. Den kommunala demokratin mår
såklart också bra av den ökade tillgängligheten. Kanske har man som
fullmäktigeledamot ett personligt ansvar att transparent visa hur man
förvaltar det förtroende man fått av sina väljare. ”
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 9
Ändring av namn på
omsorgsnämnden, tidigare
socialnämnden
- Politisk organisation
mandatperioden 2015-2018

13

Dnr 00286/2014

402

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 136 om politiskt organisation
för mandatperioden 2015-2018, där socialnämnden bytte namn till
omsorgsnämnd.
Förslag föreligger att nämnden behåller namnet socialnämnd. Anledningen
är att namnändringen medför en stor administrativ insats, som är både tidsoch kostnadskrävande (ändring i mallar, i databaser vid inrapportering av
statistik, rapportering till myndigheter etc).
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden.
Namnändringen tillförs beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2015-2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2015-02-24

Kf § 10
Revisionsrapport
- Tillväxt

Sammanträdesprotokoll

14

Dnr 00109/2014

007

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en uppföljande granskning av kommunens tillväxtarbete.
Den senaste granskningen gjordes 2011.
2014 års granskning har fokuserat på följande:
• Åtgärda brister som noterades i föregående granskning
• Definition av begreppet "tillväxt"
• Utvärdering av resultat och effekter
• Kommunstyrelsens styrning och kontroll
Granskningen visar att kommunstyrelsen i dagsläget inte bedriver
tillväxtarbetet på ett ändamålsenligt och tillräckligt aktivt sätt. Revisionen
bedömer vidare att den interna kontrollen är otillräcklig.
Kommunens revisorer påpekar att inför framtiden bör följande
rekommendationer prioriteras av kommunstyrelsen:
•

Att tydliggöra och kommunicera internt och externt vad tillväxt i
Arvidsjaurs kommun är och kräver av olika verksamheter för at skapa
tillväxt i kommunen.
• Att i det nya tillväxtprogrammet fokusera på mätbara mål och insatser
vars utveckling kan följas över tid för att underlätta att styrande och
korrigerande beslut kan tas när behov uppstår.
▪ Att införa regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen av hur
tillväxtarbetet fortskrider.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till
beslut.
Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ändring i andra beslutspunkten till att
redovisning ska ske vid fullmäktiges sammanträden i juni och november.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24
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Kf § 10, forts.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med Marcus Lundbergs
ändringsförslag. Han förklarar efteråt att fullmäktige bifallit båda förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med beaktande av revisorernas
rekommendationer
• upprätta en handlingsplan för hur tillväxtarbetet ska bedrivas på ett
mer aktivt sätt.
• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Kerstin Olla
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24

Kf § 11
Revisionsrapport
– Granskning av
effektiviteten inom
grundskolan

Blad

16

Dnr 00341/2014

007

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en granskning av effektiviteten inom grundskolan.
Granskningen visar att arbetet med att effektivisera grundskolan varken
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. God
styrning och kontroll saknas, vilket gör det svårt att bedöma om
verksamheten bedrivs på ett effektivt/ekonomiskt tillfredsställande sätt. I
granskningen redovisas några faktorer som indikerar att effektiviteten inom
grundskolan kan förbättras.
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen betonat vikten av att kommunens
verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, d v s sambandet mellan förbrukade
resurser och redovisad kvalitet. I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt.
Kommunens revisorer lämnar följande rekommendationer:
•

•

Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv
rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla
hur grundskolans verksamhet ska bedrivas enligt lagar och
förordningar.
Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så
att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till
beslut.
Förslag under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Förslaget till beslut stryks och ersätts med revisorernas rekommendationer.
En tredje punkt läggs till med följande lydelse;
Nämnden ska redovisa mål- och nyckeltal enligt anvisningarna i
”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning.
Kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 13.30-13.40 på begäran av
Leif Andersson (c).
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

17

Kf § 11, forts.

Kristina Bäckström (c)
Bifall till presidiets förslag med ändring i andra beslutspunkten till att
redovisning ska ske vid fullmäktiges sammanträden i juni och november.
Propositionsordning
Presidiets förslag mot Britt-Inger Hedmans förslag
Kristina Bäckströms ändringsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på presidiets förslag mot Britt-Inger
Hedmans förslag. Presidiets förslag vinner. Sedan ställer han proposition på
Kristina Bäckströms förslag. Han förklarar efteråt att fullmäktige beslutat
bifalla ändringsförslaget.
Fullmäktige har således beslutat enligt presidiets förslag med Kristina
Bäckströms ändringsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att med beaktande av
revisorernas rekommendationer
• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan
ska öka.
• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Annette Rylén
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 12
Revisionsrapport
– Granskning av
effektiviteten inom
äldreomsorgens särskilda
boenden

18

Dnr 00342/2014

007

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens
särskilda boenden.
Granskningen visar att arbetet med att effektivisera äldreomsorgens
särskilda boenden varken bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med
tillräcklig intern kontroll. God styrning och kontroll saknas, vilket gör det
svårt att bedöma om verksamheten bedrivs på ett effektivt/ekonomiskt
tillfredsställande sätt. I granskningen redovisas några faktorer som indikerar
att effektiviteten inom särskilda boenden kan förbättras.
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen betonat vikten av att kommunens
verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, d v s sambandet mellan förbrukade
resurser och redovisad kvalitet. I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt.
Kommunens revisorer lämnar följande rekommendationer;
•

•

Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv
rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla
hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och
förordningar.
Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så
att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnar nedanstående
förslag till kommunfullmäktige.
Förslag under sammanträdet
Ingrid Tagesdotter (v)
Bifall till presidiets förslag med ändring i andra beslutspunkten till att
redovisning ska ske vid fullmäktiges sammanträden i juni och november.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

19

Kf § 12, forts.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med Ingrid
Tagesdotters ändringsförslag. Han förklarar efteråt att fullmäktige bifallit
båda förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas
rekommendationer
• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom
äldreomsorgens särskilda boenden ska öka
• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Ann-Sofi Levander
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokoll Kf presidium
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 13
Fördelning av
revisorsuppdrag för
kommunens bolag och
förvaltade fonder

20

Dnr 00286/2014

102

Kommunfullmäktige ska utse revisorer för revisorsuppdrag inom
kommunen samt revisorer för fonder som förvaltas av kommunen.
Revisorerna har vid sammanträde 2015-02-12 § 1 lämnat förslag till
fördelning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

./. Bilaga

Fördelning av revisorsuppdrag för bolag och förvaltade fonder fastställs
enligt bilaga till protokollet.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Presidiets förslag
Revisorernas beslut 2015-02-12 § 1

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-042-24 § 13.

Fördelning av revisorsuppdrag för kommunens bolag och förvaltade fonder

Bolag

Ordinarie
lekmannarevisor

Ersättare

Arvidsjaurs Kommunföretag AB

Kenneth Fjellström

Åke Lindberg

Arvidsjaurs Energi AB

Erling Stenlund

Kenneth Fjellström

Arvidsjaurs Flygplats AB

Åke Lindberg

Jan-Olof Lundmark

Arvidsjaurhem AB

Ulf Starefeldt

Erling Stenlund

Arvidsjaur Test & Training AB

Jan-Olof Lundmark

Ulf Starefeldt

Fond

Ordinarie
lekmannarevisor

Ersättare

Stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond

Jan-Olof Lundmark

Kenneth Fjellström

Stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond

Kenneth Fjellström

Erling Stenlund

Stiftelsen Svea Karlssons donationsfond

Jan-Olof Lundmark

Kenneth Fjellström

Stiftelsen Arkens donationsfond

Kenneth Fjellström

Erling Stenlund

Inlandets konstfond

Erling Stenlund

Åke Lindberg

Stiftelsen R Steinwalls fond för unga musiker

Åke Lindberg

Ulf Starefeldt

Stiftelsen G Steinwalls fond för unga musiker

Ulf Starefeldt

Jan-Olof Lundmark

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 14
Kommunal huvudman i
Sparbanken Nord för
perioden 2015-2019
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Dnr 00353/2014

102

Mandattiden för kommunvalda huvudmän i Sparbanken Nord utgår i
samband med kommande sparbanksstämma i april 2015.
Sparbanken Nord anhåller om att kommunfullmäktige i Arvidsjaur väljer en
huvudman i Sparbanken Nord för perioden 2015-2019.
Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Lotta Åman utses som kommunal huvudman för Arvidsjaurs kommun.
Lars Ralph
Nina Ask utses som kommunal huvudman för Arvidsjaurs kommun.
Fullmäktige beslutar att valet ska ske med sluten omröstning eftersom
omröstningen avser personval.
Efter det att rösterna räknats har 20 röster avgivits för Lotta Åman och
8 röster för Nina Ask.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Som kommunal huvudman i Sparbanken Nord för perioden 2015-2019
utse Lotta Åman.

_____

Beslutet skickas till;
. Sparbanken Nord
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Sparbanken Nord

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 15
Ombud och ersättare till
föreningsstämma i
Kommuninvest ekonomisk
förening mandatperioden
2015-18

22

Dnr 00352/2014

102

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 § 16 om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala
bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla
finansiell service inom det kommunala området.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Sara Eklund utses som ordinarie ombud för Arvidsjaurs kommun till
Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden 2015-18.
Kerstin Olla utses som ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommuninvest
. Sara Eklund
. Kerstin Olla

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 16 2015-01-07
Tjänsteskrivelse Sara Eklund
Skrivelse Kommunivest

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2015-02-24

Kf § 16
Överenskommelse om
samarbete inom
missbruks- och
beroendevård mellan
landstinget och
kommunerna i Norrbottens
län

23

Dnr 00356/2014

701

Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den
1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå
gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel.
Syftet med lagändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och
kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för
målgruppen. Landstinget och länets kommuner har således ett gemensamt
ansvar för missbruks och beroendevården i Norrbotten.
Landstinget och länets kommuner har gemensamt ansvar för missbruks- och
beroendevården i Norrbotten. Personer med missbruk och beroende ska ges
stöd, vård och behandling av hög kvalitet.
En arbetsgrupp tillsatt av den politiska samverkansberedningen har lagt fram
förslag till överenskommelse om samarbete inom missbruks- och
beroendevården mellan landstinget och kommunerna. Förslaget tydliggör
ansvarsförhållandena inom och mellan huvudmännen avseende upptäckt och
tidig intervention, tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, behandling och
stöd samt uppföljning.
Förslaget till Överenskommelse omfattar även etablering av ett
Beroendecentrum för hela länet vilket är nödvändigt för en fungerande
vårdfläta för de personer som har behov av kompetenser som inte kan
tillgodoses på lokal nivå. För att Beroendecentrum ska ha möjlighet att
fullgöra sitt uppdrag fordras att basnivån, den lokala nivån, tar sin del av
ansvaret och att Beroendecentrums resurser efterfrågas först när basnivåns
kompetens inte räcker till.
Beroendecentrum har två syften:
•
Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling vid
komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som
inte kan klaras med närsjukvårdens och kommunernas kompetens.
•
Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner.
Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar kommunerna i länet
att anta överenskommelsen.
Överenskommelsen ska leda till en likvärdig missbruks- och beroendevård
av god kvalitet i Norrbotten.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 19 2015-01-07
Sn 2014-12-09 § 70
Styrelsebeslut med handlingar, Kommunförbundet Norrbotten 2014-09-18

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

24

Kf § 16. forts.

Förslaget innebär en fast kostnad för kommunerna. För 2015 beräknas
kostnaden till 12,26 kr per invånare, för Arvidsjaurs del 79 334 kr.
Pengarna kommer att belasta individ och familjeomsorgens internbudget.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.

Överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och
beroendevården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten
inkluderat ett Beroendecentrum i länet antas.
Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna gällande
Beroendecentrum i Norrbotten antas.
Förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Norrbottens läns landsting
. Kommunförbundet Norrbotten

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 16 2015-01-07
Sn 2014-12-09 § 70
Styrelsebeslut med handlingar, Kommunförbundet Norrbotten 2014-09-18

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 17
Motion
- Utredning av hur många
husdjur som får hållas per
hushåll i tätbebyggt
område

25

Dnr 00186/2014

009

Leif Enberg (v) lämnade följande motion vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-06-30:
En utredning görs om hur många husdjur man ska kunna ha i tätbebyggt
område (villaområden etc). Resultatet ska sedan införas i den lokala
ordningsstadgan.
Miljöinspektör Annika Lidström har lämnat tjänsteyttrande i ärendet daterat
2014-10-17. I tjänsteyttrandet framgår följande;
Det är folkhälsomyndigheten som ansvarar för den här typen av frågor på
central nivå.
Vid kontakt med folkhälsomyndigheten säger de att det inte går att ta ett
generellt beslut i frågan om hur många husdjur man ska kunna ha i
tätbebyggt område, (villaområden) utan kommunen (miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden) måste göra bedömningar i varje enskilt fall.
Ovanstående innebär att maximalt antalet djur som får hållas per hushåll i
tätbebyggt område inte går att reglera i den lokala ordningsstadgan.
Aktuell lagstiftning
I Miljöbalkens 9 kap 3 § finns möjlighet för kommunen att åtgärda en
störning som kan påverka hälsan negativt och som inte är att anse som liten,
eller som helt tillfälligt kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa
och därmed måste åtgärdas.
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (§ 36) anges att
husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så
att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Beslutet skickas till:
. Motionären
. Mbhn

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås med hänvisning till att det enligt gällande lagstiftning
inte går att ta ett generellt beslut om hur många husdjur som får hållas
per hushåll i tätbebyggt område.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 20 2015-01-07
Tjänsteyttrande, Annika Lidström

Utdragsbestyrkande

Kf 2014-06-30 § 8
Motion

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24

Kf § 18
Informationstavla i
centrala Arvidsjaur
(Medborgarförslag)

Blad

26

Dnr 00292/2014

105

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 129 att överlämna
nedanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning;
” Vi har ju två stycken fina informationstavlor i början på samhället (en vid
rondellen och en vid Laukervägskälet). Jag tycker att vi borde sätta upp en
likadan tavla i centrala Arvidsjaur. Varför behövs en sådan mitt i smeten
då? Jo jag har några anledningar, finns garanterat fler men här är några:
l. Så man inte missar någon rolig/intressant aktivitet, samt att de som är
duktiga att anordna aktiviteter får mer deltagare just för att man har sett
den på tavlan och pallrar sig dit.
2. Vissa har inte internet och kan läsa om denna aktivitet på Arvidsjaurs
hemsida. Sen så ligger ju inte alltid denna information på Arvidsjaurs
hemsida, utan ibland är det enda sättet att veta att just den aktiviteten
sker är att se informationen på tavlorna.
3. Man ska ju inte behöva starta bilen och okynnesköra ut från samhället
för att titta på tavlorna om det finns någon aktivitet man kan delta på, vi
tänker väl på miljön? :-) ”
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Trafikverket anser att elektronisk bildväxlande reklam intill vägar är
olämpligt då bildväxlingar och rörliga bilder kan distrahera en
fordonsförare så mycket att de riskerar att orsaka en olycka.
Trafikverket anser därför att bildväxande skyltar bör undvikas intill
vägar.

Beslutet skickas till:
. Motionären
. Mbhn

Justerandes sign

_____

Beslutsunderlag
Ks § 21 2015-01-07
Mbhn 2014-11-26 § 73

Utdragsbestyrkande

Kf 2014-10-27 § 129
Medborgarförslag

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 19
Samordnad
fastighetsförvaltning
- avslutning av ärende

27

Dnr 00069/2007

107

Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23 § 8 om gemensam fastighetsdrift
i enlighet med "Förvaltningsavtal med Arvidsjaurhem AB" i utredningen
Översyn, Organisation fastighetsdrift.
Beslut togs också om att fastighetsdriften skulle upphandlas. Upphandlingen
avbröts med anledning av att samtliga inkomna anbud översteg kommunens
självkostnadspris.
Under hösten 2009 initierade dåvarande kommunchef att kommunfullmäktige åter skulle ta ställning till gemensam fastighetsförvaltning inom
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2009-11-09
§ 274 i avvaktan på ny lag om offentlig upphandling under 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14 § 188 att ge kommunchef Kerstin
Olla i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för samordnad fastighetsförvaltning inom koncernen.
Kerstin Olla har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet där hon redogör för att
koncernledningen under 2014 har gjort den bedömningen att
verksamheterna var för sig redan effektiviserat sitt arbete mycket och att det
därför endast finns små vinster att göra genom att samordna allt i en och
samma organisation. Kommunstyrelsen och Arvidsjaur Kommunföretag AB
har vid möte diskuterat frågan där de kom till samma slutsats.
Förslag under sammanträdet
Sven-Olov Granlund (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
Fortsättningsvis ska samordningsvinster inom koncernen löpande ses över.

Beslutet skickas till;
. Kerstin Olla
. Fastighetsenheten
. Kommunfullmäktige
. AKAB
. A-hem
. Arvidsjaurs Energi
. Arvidsjaur Flygplats

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Sven-Olov
Granlunds tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller bägge förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.

Ärendet avslutas med hänvisning till att intentionen med en samordnad
fastighetsförvaltning nu har uppnåtts genom de effektiviseringar som
skett, och den koncerngemensamma samverkan inom området som
fortlöpande sker.
Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-23 § 8 upphör att gälla.
Fortsättningsvis ska samordningsvinster inom koncernen löpande ses
över.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ks § 45 2014-02-11

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 20
Borgen för Arvidsjaur
Energi AB

28

Dnr 00277/2014

933

Arvidsjaurs kommun har ett borgensåtagande för Arvidsjaurs Energi AB
under 10 år upp till 100 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-06-20. Bolaget ansöker
nu i god tid om förlängning av borgensåtagandet och har i sin begäran satt
ned borgensbelopp samt ränta och kostnader till 85 100 000 kronor.
Arvidsjaurs Energi AB har per den 2014-08-31 en skuld till Kommuninvest
som löper med kommunal borgen om 79 700 000 kr samt upplupen ränta
om
293 638 kr, totalt 79 993 638 kr.
Totalt ursprungligt lånebelopp är 85 100 000 kr
Då bolaget inte står för större investeringar, som kräver extern upplåning,
bedömer man att borgensutrymmet kan begränsas till 85 100 000 kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Enligt kommunens ”Riktlinjer för borgen” skall borgen lämnas till helägda
kommunala bolag. Detta ger bättre lånevillkor och förbilligar på så sätt
finansiering av sådan verksamhet och service som är av intresse för
kommunen. Beslut om borgen skall omfatta högst 10 år.
Borgensåtagande bör i god tid förnyas så att inte upplåningen under någon
tid äventyras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag
. Ekonomi

Borgen ingås såsom för egen skuld för Arvidsjaur Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 85 100 000 kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
borgensförbindelsen, med kontrasignering i enlighet med beslut om
teckningsrätt för Arvidsjaurs kommun.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sara Eklund
Ks § 46 2015-02-24
Ansökan om borgen, Arvidsjaur Energi AB

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 21

29

Dnr 00033/2015

042

Investeringsredovisning för Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över de gångna
årets investeringar.
år 2014
Färdigställda investeringar redovisas med beslutad anläggningsutgift samt
med den slutliga investeringens storlek inklusive eventuellt
investeringsbidrag.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
I kommunstyrelsens reglemente regleras att ”Kommunstyrelsen äger rätt att
själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit all styrelsen, inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna
beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.”
Beslutad investering av gator i Moskosel med 750 tkr ströks och har
överförts till köp av hjullastare utan att beslut fattats av kommunstyrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslås ytterligare två beslutspunkter:
 Kommunstyrelsen ska utreda varför investering av hjullastare gjorts med
medel avsatta för enskilda vägar Moskosel.
Redovisning ska ske till kommunfullmäktiges sammanträde i april.
 Kommunstyrelsen ska se över rutiner för uppföljning av investeringar
inom sitt verksamhetsområde.
Redovisning ska ske till kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Leif
Anderssons tilläggsförslag. Han förklarar efteråt att fullmäktige bifallit båda
förslagen.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Bilaga ./.

3.

4.

Fastställa investeringsredovisning för 2014 i enlighet med bilaga 1.
Godkänna redovisningen av färdigställda investeringar 2014 i enlighet
med bilaga 2.
Kommunstyrelsen ska utreda varför investering av hjullastare gjorts
med medel avsatta för enskilda vägar Moskosel. Redovisning ska ske
till kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Kommunstyrelsen ska se över rutiner för uppföljning av investeringar
inom sitt verksamhetsområde. Redovisning ska ske till
kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 47 2015-02-24

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-24 § 21.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Barn-och utbildningsnämnden
Inventarier grundskolan
Projektet är färdigställt.

21

21

0

774

47

727

1 100

1089

11

1 895

1 157

738

Lekutrustning utomhus Ringelskolan är färdigställt under året.
Under året är omfördelning gjord mellan projekt Inventarier
grundskolan och Fritidsavdelning Kullen med 274 tkr.
Ombudgeteringen har gjorts från:
 Lärplattform (Grundskola/Förskola) 30 tkr
 Smartboard/Magicboard (Fridhem) 60 tkr
 Ljudanläggning till bildkanoner klassrum (Fridhem) 40 tkr
 Bildkanoner med ljudanläggning till förskolor 60 tkr
 Smartboard/Magicboard (Ringelskolan) 75 tkr
 Lekutrustning utomhus (Ringelskolan) 8,5 tkr

Fritidsavdelning vid försäljning av Kullen
Projektet ej färdigställt.
Byggnationerna är påbörjade och kommer att avslutas under mitten
av januari. Slutbesiktning planerad till 22 januari.
Hela återstående anslag om önskas överföras till 2015 när projektet
färdigställs.

Infrastruktur för trådlöst nätverk
Projektet ej färdigställt
Slutbesiktning kommer att ske i slutet av januari. Projektet beräknas
bli ca 80 tkr högre än budgeterat.
Hela återstående anslag önskas överföras till 2015 när projektet
färdigställs
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Kultur-fritid
Kreativ mötesplats Humlan och föreningslokaler
Den nya kreativa mötesplatsen har utrustats för att fungera på bästa
sätt; inköp av inventarier och annan utrustning för undervisning har
införskaffats och kompletterar redan befintlig utrustning.
Resterande belopp skall användas för att anpassa föreningslokalerna
på Medborgarhusets nedre plan (bland annat före detta Galaxen)
men har inte kunnat sättas igång i avvaktan på beslut om
användningen av lokalerna.

350

222

128

350

222

128

1 208

1 208

0

81

81

0

Vi vill göra detta under 2015:
-fasta hörslingor i två av mötesrummen
-komplettering av möbler och belysning
-förbättring av förrådsutrymmen för föreningarna så att de kan
förvara delar av sin utrustning
Beräknad kostnad: 130.0 tkr
SUMMA KULTUR - FRITID

Socialnämnden
Larm till Länsmansgården
Projektet är färdigställt.
Omfördelning av budget för 2014 enligt skrivelse till
Socialnämnden om täckning av budgetposter.
Omflytt av medel:
30 tkr från proj. läsplattor (Urspr. 50 tkr)
Inventarier minskas till 40 tkr
Investeringar inom hälso- och sjukvården minskas med 160 tkr.
(Urspr. 500)

Bladderscan
Inköp av apparat för att undersöka urinblåsan.
Projektet är färdigställt.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Spoldesinfektorer vård och omsorgsboende.
Projektet ej färdigställt, vi behöver köpa in ytterligare två
spoldesinfektorer under 2015.

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

342

241

101

20

0

20

40

0

40

1 691

1 530

161

40

0

40

Vi vill avvakta eventuellt förvärv av fastigheten Arvidsjaurs
hälsocentral innan vi bestämmer var de nya apparaterna ska
placeras.
Vi ansöker om att överföra kvarstående medel i
investeringsbudgeten, 161 tkr till 2015(innehåller även det som inte
förbrukats till läsplattorna och inventarierna)

Läsplattor till pers.ass.grupper
Projektet avbröts då vi fick tillgång till läsplattor via Remodem
projektet och Kommunförbundet Norrbottens e-hälsoprojekt.
Återstående medel slås samman med projekt Spoldesinfektorer för
investering 2015

Övriga inventarier
Återstående medel slås samman med projekt Spoldesinfektorer för
investering 2015

SUMMA SOCIALNÄMNDEN

Centrumbadet
Lekutrustning Centrumbad
Ingen investering är genomförd. Planen var att köpa in nya
Trampoliner (studsmattor) till lekområdet vid utebassängen. Den
befintliga utrustningen har används denna sommar. Om utebadet
ska hållas öppet sommaren 2015 måste trampolinerna bytas ut.
Därför finns önskemål om en överflyttning av pengarna till år 2015.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Utrustning Sporthallen
Skolans idrottslärare har inspekterat den befintliga
gymnastikutrustningen som finns i sporthallen. Investeringar har
gjorts av de sporthallsinventarier som var i störst behov av
förnyelse.

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

40

26

14

Minigolfbanor
Investeringsmedlen redan omförda till 2016.

90

0

90

SUMMA CENTRUMBADET

170

26

144

VDI
Pga tidsbrist, långtidssjukrivning mm. har vi ej hunnit färdigställa
upphandling av utrustning i detta projekt.
Planeras att ske under första kvartalet 2015

350

0

350

Datalagring inkl reservplats
Pga tidsbrist, långtidssjukrivning mm. har vi ej hunnit färdigställa
upphandling av utrustning i detta projekt.
Planeras att ske under första kvartalet 2015

950

0

950

Gemensam server inkl. reserv
Pga tidsbrist, långtidssjukrivning mm. har vi ej hunnit färdigställa
upphandling av utrustning i detta projekt.
Planeras att ske under första kvartalet 2015

200

0

200

1 500

0

1 500

15

7

8

15

7

8

Projektet anses avslutat.

IT Avdelningen

SUMMA IT-AVDELNINGEN

Tillväxtenheten
Inventarier Tillväxtenheten
Inköp av videokonferensutrustning, kamerastativ.
Projektet är avslutat.
SUMMA TILLVÄXTENHETEN
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Sandbackaskolan
195

184

11

195

184

11

Ugn
Är inköpt och på plats.
Kostnaden för investeringen blev 68 tkr lägre än beräknat.
Projektet är avslutat.

200

132

68

Värmeskåp
Är inköpt och på plats.
Kostnaden för investeringen blev 21 tkr lägre än beräknat.
Projektet är avslutat.

50

29

21

Omföring från 2013, inventarier Kostenheten
Kostenheten avsäger sig kvarstående medel.

79

0

79

SUMMA KOSTENHETEN

329

161

168

Inventarier Sandbacka
Fordon för vaktmästeriet inköpt.
Omprioriterat tidigare planerade inköp:
 Digital utrustning för videokommunikation 100 tkr, istället
för nyinköp nyttjas en begagnad utrustning som tidigare
fanns på en annan skolenhet.
 Smartboard 75 tkr.
Projektet färdigställt
SUMMA SANDBACKASKOLAN

Kostenheten
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Fastighet
Brandstation
 Processionsväg och belysning har utförts, staket och häck
kvarstår att utföra.
 färdigställande av utemiljö samt utvändig målning kvarstår
för att slutförande av entreprenaden med
 Resterande anslag överförs till nästa år.

660

208

452

Energieffektivisering
 Utbyte av ventilationsaggregatet på Sandbackskolan hus C
har utförts.
 Byte av termostater och termostatventiler på
Sandbackaskolan hus A och C.
 Rening av hetvattensystem på kommunhuset slutfört.
 Inköp nya energieffektiva armaturer och ljuskällor för att
byta ut utvändiga kvicksilverarmaturer har påbörjats
 under nästa år fortsätter utbyte av utebelysning samt utbyte
inomhus i div. byggnader påbörjas.

969

969

0

M-sel 3:57 Tallkotten
 Iordningställande av utemiljö samt flytt av lekutrustning har
utförts.
 Projektet slutfört.

189

178

11

Larm
 Nya larm på Fridhemsskolan, Sandbackaskolan och
Medborgarhuset ska installeras. Upphandlingen har dock
överklagats så inget arbete har kunna startas.
 Anslaget överförs till nästa år.

1500

0

1500

Utemiljö Skogsbackens förskola
 Ingen investeringsåtgärd kommer att vidtas. Förbättring av
asfaltering tas som underhåll istället.
 Projektet avslutas.

150

0

150

Projektet fortsätter 2015 med för år 2015 beviljade medel.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Utemiljö Glommersträsk förskola
 Ingen förbättring av utemiljön har utförts.
 Projektet avslutas

100

0

100

Utemiljö Nyborgs förskola
 Åtgärder för att anpassa asfaltytor och sätta nya
dagvattenbrunnar var planerat att utföras under hösten, men
hanns inte med.
 anslag överförs till nästa år samt ett tilläggsanslag på 50 tkr
ombudgeteras från projekt Utemiljö Tallbackaskolan.

150

0

150

Utemiljö Tallbackaskolan
 Eftersom endast 50 tkr av 200 tkr erhölls har ingen
förbättring av utemiljön kunnat utföras då åtgärderna måste
utföras i en helhet. Pengarna kan bättre satsas på
Nyborgsskolan utemiljö.
 Projektet avslutas.

0

0

0

100

0

100

3 818

1 355

2 463

Beviljad budget för 2014, 50 tkr, har omförts till projekt
Utemiljö Nyborgs förskola.

Tillgänglighetsanpassning
 Åtgärder (till exempel tillgänglighetsanpassning av entré till
Förskolan Haren) har inte hunnits med under året.
 Anslag överförs till nästa år.
SUMMA FASTIGHETER
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Gatuenheten
0

0

0

Hjullastare
En ny Hjullastare är köpt och den gamla är såld.
Projektet är avslutat.

1500

1492

8

Ombyggnad Gamla Landsvägen
Sträckan är Färdig Däremot är det en del anmärkningar som inte är
åtgärdade och kommer att åtgärdas i vår.

500

417

83

Rondeller Järnvägsgatan
En rondell av två har byggts. Sten och skyltmaterial till nr 2 har
inhandlats. 2015 byggs nr 2 i korsningen
Skillnadsgatan/Järnvägsgatan

1800

1087

713

Belysningsarmaturer
Vi har bytt ut 100 kvicksilverarmaturer mot LED.
Projektet är beviljat nya medel 2015, resterande medel överförs.

300

292

8

4 100

3 288

812

Upprustning gator Moskosel
Inga investeringar kommer att göras på enskilda vägar enligt
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-11 §132
Beviljad budget för 2014, 750 tkr, har omförts till projekt
Hjullastare.

SUMMA GATUENHETEN
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Anläggningar
Leasingbilar
Lösen av 2 leasingbilar, 47 tkr och 40 tkr.
Projektet är avslutat.

87

87

0

Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn
Inköp och anläggning av klätterställning med tillhörande fallskydd.
Idéum har tillverkat hinderbana under hösten och vintern.
Anläggandet av den kommer att ske sommaren 2015. Fotbollsmål är
inköpta.

250

243

7

18

2

16

40

41

-1

395

373

22

14 458

8 303

6 155

7 tkr överförs till 2015, nya medel för 2015 beviljade.

Upprustning Skarinslunden
På grund av yttre omständigheter kommer arbetet inte att påbörjas
under 2014, investeringen väntas genomföras under 2015. Sarg till
plantering är inköpt i år.
Ansöker om överföring av återstående anslag till 2015.

Kallförråd för krukor
Förvaring av krukor har löst sig i våra nya lokaler. Pengarna har
använts till inköp av takplåt till ett skärmtak.
Projektet är färdigställt.
SUMMA ANLÄGGNINGAR

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt
Affärsverksamhet

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Vatten & Avlopp
Inv/Proj ledning Glommersträsk
Vi har kört rök och färgat vatten i ledningsnätet för att söka
inläckage av dagvatten i spillvattenledningarna. Vi har även filmat
några delsträckor. Åtgärdsplan skall tas fram. Projektet är avslutat.

106

41

65

Ny reservtäkt Arvidsjaur
Provpumpning av Lärkans vattentäkt och provtagning av
vattenkvalitén har utförts. Vi har även kontrollerat området kring
råvattentäkt 6 där vi har ett vatten med väldigt hög kvalité. Där har
vi gjort en så kallad resistivitetsmätning (motståndsmätning). Då
kan man se om, vart och på vilket djup det kan finnas vatten.
Därefter borrar man på de ställen där vattentillgången verkar vara
god och provpumpar.
Kvarvarande medel omförs till 2015.

500

125

375

Järvträsk Stora Avloppsanläggning
En ny avloppsanläggning har byggts och avloppsledningarna
renoverats. Anläggningen är inte slutbesiktigad och allt
återställningsarbete är inte utfört. Därav innehåller vi 5 % av
kontraktssumman till 2015. Vi har inte heller fått fakturan på
elanslutningen samt elinstallationer.

2000

1841

159

Södra Sandträsk avloppsanläggning
En ny avloppsanläggning har byggts i Södra Sandträsk. Däremot har
vi inte gjort något åt spillvattenledningen. Inläckaget är måttligt och
skall inte påverka funktionen av avloppsanläggningen och
ledningen i ok skick. Anläggningen är inte slutbesiktigad och allt
återställningsarbete är inte utfört. Därav innehåller vi 5 % av
kontraktssumman till 2015. V har inte fått in fakturan för
elinstallationerna.

1 750

588

1 162

Proj Fiskarvägen - Hantverkargatan
Utredningen är klar. Ledningarna är filmade, flödesmätningar och
flödesberäkningar är gjorda. Eventuella felkopplade takavvattningar
är noterade mm. Åtgärdsförslag framtagna.

300

243

57

4 656

2 838

SUMMA VA-ENHETEN

1 818
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt
Affärsverksamhet

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Avfallsenheten
Köp av slambil Avfallsenheten/Va-enheten
Slambil inköpt.
Budget 2014 har omfördelats från projekt Energieffektivisering /
EMU.

1 760

1 760

0

Markköp Moskosels ÅVC
Ägande av marken kan underlätta framtida förändringar i
verksamheten. Finansiering sker genom att fastighetskontoret
avsäger sig investeringar år 2014 på 108 tkr som överförs på detta
projekt.

108

0

108

150

64

86

150

5

145

Kostnader för att köpa marken:
70 tkr Köp av mark
35 tkr Lantmäterikostnader
1 tkr
Lagfart
2 tkr
Stämpelskatt
Summa: 108 tkr
108 tkr överförs till 2015.

Asfaltering ÅVC
Asfaltering slutförd, billigare än beräknad då ytan blev mindre.
Projektet är färdigställt.

Försäljningstält ÅVC
Tältet var beställt för att levereras i juni 2014 men har inte
levererats ännu. Halva tältet kom under mellandagarna och enligt
försäljaren kommer tältduken under januari 2015 och då monteras
även tältet. Betalning ska ske 30 dagar efter monterat tält. Summan
som är använd är 5 tkr och är avgiften för bygglovet.
145 tkr överförs till 2015.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt
Affärsverksamhet

Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall
Byggnaden för mellanlagring av hushållsavfall skulle varit klart för
slutbesiktning vecka 48, 2014 enligt den tidsplan som fanns med i
entreprenörens inlämnade anbud. Entreprenören är dock försenad
och slutbesiktning är framflyttad.

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

2 500

77

2 423

4 668

1 906

2 762

49

49

0

533

66

467

2 423 tkr överförs till 2015.

SUMMA AVFALLSENHETEN

Stadsnät
Utbyggnad bredband
På grund av osäkerhet kring val av framtida teknik i samband med
att avtalet med OpenUniverise upphörde 2014, och nu förlängs med
3mån i taget utförs enbart mindre och/eller akuta åtgärder. Ingen
regelrätt utbyggnad sker förrän utredningen med IP-Only är klar1).
Beräknas klar 1:a kvartalet 2015.
Investeringsprojekt Utbyggnad bredband och Förtätning stadsnät
bör betraktas som ett och samma projekt. Projekt Förtätning
stadsnät ombudgeteras till 2015.

TV i nätet
På grund av osäkerhet kring val av framtida teknik i samband med
att avtalet med OpenUniverise upphörde 2014, och nu förlängs med
3 mån i taget ersätts enbart trasig utrustning. Ingen utbyggnad sker
förrän utredningen med IP-Only är klar. Beräknas klar 1:a kvartalet
2015.

_______________________________________
1)

De priser som IP-Only nämner i samband med utbyggnad i tätorten är något högre än de vi beräknat.
Men de har räknat in marknadsföring/försäljning, en kostnad som inte vi har med. Vi har därför avsiktligt
valt att inte bygga ut i någon större omfattning under 2014 för att inte skapa förvirring kring
prissättningen.

Bilaga 1
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt
Affärsverksamhet

Förtätning stadsnät
På grund av osäkerhet kring val av framtida teknik i samband med
att avtalet med OpenUniverise upphörde 2014, och nu förlängs med
3mån i taget utförs enbart mindre och/eller akuta åtgärder. Ingen
regelrätt utbyggnad sker förrän utredningen med IP-Only är klar 2).
Beräknas klar 1:a kvartalet 2015.

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

171

0

171

275

0

275

1 028

115

913

Investeringsprojekt Utbyggnad bredband och Förtätning stadsnät
bör betraktas som ett och samma projekt. Projekt Förtätning
stadsnät ombudgeteras till 2015.

Kompl teknik stadsnätet
På grund av osäkerhet kring val av framtida teknik i samband med
att avtalet med OpenUniverise upphörde 2014, och nu förlängs med
3 mån i taget ersätts enbart trasig utrustning. Ingen utbyggnad sker
förrän utredningen med IP-Only är klar. Beräknas klar 1 kvartalet
2015.
Vi har dock överenskommelse med IP-Only 3) om att ersätta delar av
vår centrala utrustning som saknar reservdelar och inte längre
säljs/supportas, för att klara den utbyggnad som krävs för att klara
tillkommande kunder under början av 2015.
SUMMA STADSNÄT

_______________________________________
2)

De priser som IP-Only nämner i samband med utbyggnad i tätorten är något högre än de vi beräknat.
Men de har räknat in marknadsföring/försäljning, en kostnad som inte vi har med. Vi har därför avsiktligt
valt att inte bygga ut i någon större omfattning under 2014 för att inte skapa förvirring kring
prissättningen.
3)

Vi vill i nuläget undvika att investera i utrustning som inte IP-Only har i sin befintliga teknik-miljö, för
att undvika onödiga kostnader som då kan uppstå om IP-Only tvingas byta ut, av oss, nyinförskaffad
utrustning.
.
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Investeringsbudget 2014 Arvidsjaurs kommun
Slutredovisning 2014‐12‐31
Investeringsprojekt
Affärsverksamhet

Budget
2014
(tkr)

Investerat Kvar
t.o.m.
av
2014-12-31 budget
2014

Camp Gielas
Camp Gielas

500

500

0

500

500

0

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHETER

10 852

5 359

5 493

SUMMA INVESTERINGAR 2014

25 310

13 662

11 648



Camp Gielas har bytt ut samtliga ”Tjocktvapparater” till
platta. 190 tkr



Anläggningens IT-utrustning har bytts ut till nya
accesspunkter som har den senaste tekniken. Fiberkabel har
dragits och installation av Wifi har genomförts i
Stockstugan. 136 tkr



Soffor, bord & fåtöljer har köpt in. 130 tkr



Kyl & varmluftsugn har havererat. En akut investering har
genomförts. 44 tkr

Projektet anses avslutat
SUMMA CAMP GIELAS

*) Investeringsbidrag har erhållits med 450 tkr från Trafikverket för projekt Rondeller Järnvägsgatan.
Bidraget minskar inte investeringsprojektets värde enligt RKR 18.

Bilaga 2

Slutredovisade investeringar 2014


SLUTREDOVISADE INVESTERINGAR 2014
Beloppen anges i tkr

KF anslag Tilläggs2014

Flytt av

Totalt

Utfall

Avvikelse

anslag

anslag

anslag

2014

mot budget

2014

2014

2014

INVENTARIER
Barn- och ungdomsnämndens
inventarier

295

0

-274

21

21

0

Sandbackaskolans inventarier

175

20

0

195

184

11

Kostenhetens inventarier

250

79

0

329

161

168

Inventarier Tillväxtenhet

0

15

0

15

7

8

720

114

-274

560

373

187

Utrustning sporthallen

40

0

0

40

26

14

Nya minigolfbanor

90

0

0

90

0

90

SUMMA INVENTARIER
INVESTERINGAR

M-sel 3:57 Tallkotten

0

189

0

189

178

11

Utemiljö Skogsbackens förskola

0

150

0

150

0

150

100

0

0

100

0

100

Utemiljö Tallbackaskolan

50

0

-50

0

0

0

Upprustn gator i Moskosel

750

0

-750

0

0

0

Hjullastare

0

1500

0

1500

1492

8

Leasingbilar

0

87

0

87

87

0

40

0

0

40

41

-1

1 070

1 926

-800

2 196

1 824

372

500

0

0

500

500

0

Utemiljö Glommersträsk förskola

Kallförråd för krukor

SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
AFFÄRSVERKSAMHET- CAMP GIELAS, VA,
AVFALL OCH STADSNÄT
Camp Gielas
Utbyggnad bredband

0

39

10

49

49

0

Inv/Proj ledn Glom.träsk

0

106

0

106

41

65

Slambil

0

1760

0

1760

1760

0

Asfaltering ÅVC

150

0

0

150

64

86

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET - VA,
AVFALL OCH STADSNÄT

650

1905

10

2565

2414

151

2 440

3 945

-1 064

5 321

4 611

710

SUMMA INVENTARIER, INVESTERINGAR
OCH AFFÄRSVERKSAMHET

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 22
Ombudgetering av
investeringar från 2014
till 2015

30

Dnr 00032/2015

042

De investeringsobjekt som inte blivit färdigställda eller påbörjats under
föregående år ska bli föremål för ombudgetering i samband med bokslutet.
Tilläggsbudgeten omfattar;
- beslutade ej färdigställda objekt
- ej påbörjade objekt
- inventarier
Ombudgeteringen innebär även att investeringsbudgeten för 2015 revideras.
Av 2014 års investeringsbudget återstår 11 648 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Av 2014 års investeringsbudget återstår 11 648 tkr.
Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015 görs med
11 387 tkr.

_____

Beslutet skickas till;
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 48 2015-02-24

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-24 § 22.

Ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015

OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR 2014
Beloppen anges i tkr

KF anslag Tilläggs2014

Flytt av

Totalt

anslag

anslag

anslag

2014

2014

2014

Utfall

Avvikelse

2014

Budget

Tilläggs-

2015

budget
2015

INVENTARIER
Kulturnämndens inventarier, kreativ mötesplats

150

200

0

350

222

128

0

Socialnämnden inventarier, spoldesinfektorer

701

990

0

1691

1 530

161

0

128
160

SUMMA INVENTARIER

851

1 190

0

2 041

1 752

289

0

288

727

INVESTERINGAR
Fritidsavdelning vid försäljning av ABC-huset

500

274

0

774

47

727

0

1 100

0

0

1100

1 089

11

300

11

40

0

0

40

0

40

0

40

VDI

350

0

0

350

0

350

0

350

Datalagring inkl reservpl

950

0

0

950

0

950

0

950

Gemens servar inkl reserv

200

0

0

200

0

200

0

200

0

660

0

660

208

452

0

452

3 000

1 424

-3 455

969

969

0

1 500

0

0

1 500

0

1500

0

1500

0

1500

100

50

0

150

0

150

0

150

Infrastruktur för trådlöst nätverk
Lekutrustning centrumbad

Brandstation
Energieffektivisering/EMU
Larm
Utemiljö Nyborgs förskola
Tillgänglighetsanpassning

100

0

0

100

0

100

100

1 800

0

0

1800

1087

713

0

1 163*)

Ombyggn Gamla Landsvägen

500

0

0

500

417

83

0

83

Belysningsarmaturer

300

0

0

300

292

8

300

8

Fortsatt utv av Nyborgstjärn

250

0

0

250

243

7

200

7

Upprustning Skarinslunden

18

0

0

18

2

16

0

16

9 208

3 908

-3 455

9 661

4 354

5 307

2 400

5 757

0

533

0

533

66

467

0

467

Rondeller Järnvägsgatan

SUMMA INVESTERINGAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

100

AFFÄRSVERKSAMHET- CAMP GIELAS, VA,
AVFALL OCH STADSNÄT
TV i nätet
Förtätning stadsnät

100

81

-10

171

0

171

225

50

0

275

0

275

0
0

171

Kompl teknik stadsnätet
Ny reservvtäkt Arvidsjaur

500

0

0

500

125

375

0

375

Järvträsk Stora avlanlägg

2 000

0

0

2000

1841

159

0

159

Södra Sandträsk avlanlägg

2 000

0

-250

1750

588

1162

0

1162

Proj Fiskarv.-Hantverkarg

300

0

0

300

243

57

0

57
108

Markköp Moskosels ÅVC

275

0

108

0

108

0

108

0

150

0

0

150

5

145

0

145

Byggnad för mellanlagring

3 000

0

-500

2500

77

2423

0

2423

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET - VA, AVFALL
OCH BREDBAND

8 275

772

-760

8 287

2 945

5 342

0

5 342

18 334

5 870

-4 215

19 989

9 051

10 938

2 400

11 387

Försäljningstält ÅVC

SUMMA INVENTARIER, INVESTERINGAR
OCH AFFÄRSVERKSAMHET

*) I summan ingår statsbidrag med 800 tkr.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 23
Stämmodirektiv inför
Kommuninvests stämma

31

Dnr 00015/2015

107

Den 16 april äger Kommuninvests stämma rum i Stockholm. Sara Eklund är
kommunens valda ombud med Kerstin Olla som ersättare.
På dagordningen står frågan om stadgeändring angående insats till
Kommuninvest. De tänkta nya formerna för kapitalförstärkning och en
samtidig reformering av modellen för medlemsinsatser förutsätter att
nuvarande stadgar ändras.
Under åren 2012-2014 har Kommuninvest lämnat utdelning till sina
medlemmar. Samtidigt har kommunerna varit pliktiga att inbetala hela eller
delar av beloppet som insats till Kommuninvest.
Rådet för Kommunal redovisning, RKR, har i ett yttrande sagt att
kommuner inte skall intäktsföra utdelningen. RKR anser att utdelningen
inte kommer kommunen tillgodo genom samtidig utbetalning för höjd insats
till Kommuninvest. Kommunen kan intäktsföra beloppen om det i ett senare
skede visar sig att andelarna i Kommuninvest överstiger det bokförda
värdet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Stämmodirektiv för Arvidsjaurs kommun inför Kommuninvest stämma
är att bifalla förslaget om ändrade stadgar gällande regler om insats.

_____

Beslutet skickas till;
. Samtliga bolag
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sara Eklund
Ks § 50 2015-02-11
Information om insatskapital och förslag till nya stadgar, Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24

Kf § 24
Ökad insats till
Kommuninvest

Blad

32

Dnr 00015/2015

107

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde, § 23, att som
stämmodirektiv till Kommuninvests stämma bifalla förslaget om ändrade
stadgar gällande regler om insats.
För Arvidsjaurs kommun uppgår insatsen idag till 3 733 064 kr. Den nya
högsta nivån om 900 kr per invånare skulle med 6 471 invånare motsvara
5 823 900 kronor. Således fattas 2 090 836 kr eller c:a 2,1 Mkr.
Ej intäktsförda belopp i Arvidsjaurs kommun för åren 2012-14 är
3 388 321 kronor.
Med hänsyn till god likvid prognos är det fullt möjligt att inbetala 2,1 Mkr i
ökad insats efter stämman 2015. Det möjliggör att Arvidsjaurs kommun
därefter kan höja sitt resultat med utdelning som kommer från
Kommuninvest.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Under förutsättning av beslut om stadgeändring vid Kommuninvests
stämma 2015, ska resterande belopp upp till högsta insats betalas in.

_____

Beslutet skickas till;
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sara Eklund
Ks § 50 2015-02-11
Information om insatskapital och förslag till nya stadgar, Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 25
Taxa för borgerlig
begravning

33

Dnr 00306/2014

051

Efter utträde ur Svenska kyrkan upphör rätt till en kyrklig
begravningsceremoni. Ett alternativ är en borgerlig begravning. Med
borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något
regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den
avlidnes önskemål.
Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör
Svenska kyrkan eller annat samfund. Det vanligaste är dock att den avlidne
själv önskat sig en borgerlig begravning och dessutom visat det genom att
inte tillhöra Svenska kyrkan eller något annat samfund. Vem som helst kan
förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det
kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från
begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda begravningsförrättare.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 134 om 4 000 kronor i taxa för
borgerlig begravning. Taxan tas upp för ny prövning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Taxa per begravningsförrättning fastställs till 4 000 kronor. Kostnaden
debiteras beställaren.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 134 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till;
. Borgerliga begravningsförrättare
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 51 2015-02-11
Presidiets beslut

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 26

34

Dnr 00306/2014

024

Arvode till borgerliga
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 134 om arvode för borgerliga
begravningsförrättare
begravningsförrättare för resterande del av mandatperioden 2010-14.
mandatperioden 2015-2018 Arvodet sattes till ett heldagsarvode samt rätt till förlorad arbetsinkomst
samt reseersättning.
Borgerliga begravningsförrättare utses av länsstyrelsen efter nominering av
kommunen. Arvidsjaur har två begravningsförrättare utsedda av
länsstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3
4.

Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode.
Förrättarna har rätt till förlorad arbetsförtjänst och ersättning av
resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg.
Beslutet läggs till kommunens arvodesreglemente som bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 134 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till;
. Borgerliga begravningsförrättare
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 52 2015-02-11
Presidiets beslut

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 27
Arvode till borgerliga
vigselförrättare
mandatperioden
2015-2018

35

Dnr 00306/2014

024

Länsstyrelsen utser vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet.
De personer som utses till vigselförrättare får ett förordnande.
Arvidsjaurs kommun har för innevarande mandatperiod ändrat antalet
borgerliga vigselförrättare från sex till fyra. Tre har förordnande för
mandatperioden och en har ett tillsvidareförordnande, vilket länsstyrelsen
beslutade om innan ändring i äktenskapsbalken trädde i kraft 2009.
Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen efter nominering av
kommunen.
Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Återremiss för att utreda följande;
 Utreda uppskattad kostnad för arvode och reseersättning
 Undersöka i vilken utsträckning vigselförrättare är arvoderade hos andra
kommuner
 Undersöka om det eventuellt bör införas en taxa i likhet med den som
beslutats för borgerliga begravningsförrättare.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till;
. Kommunstyrelsen

1.

Ärendet återremitteras med följande utredningsdirektiv;
- Uppskattad kostnad för arvode och reseersättning
- I vilken utsträckning vigselförrättare är arvoderade hos andra
kommuner
- Eventuellt införande av taxa

_____

Jäv
Britt-Inger Hedman (v) deltar varken i överläggning eller beslut.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 53 2015-02-11
Presidiets beslut

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 28

36

Dnr 00281/2014

805

Riktlinjer och regler för
Kommunfullmäktige antog 2010-03-29 § 58 ”Regler för bidrag till
föreningsstöd i Arvidsjaurs föreningar”.
kommun
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har föreslagit justering i
reglerna enligt följande;
Kommunens verksamhetsstöd kan beviljas föreningar som bedriver
verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år. Systemet för idrottsföreningar
bygger på att stödet fördelas utifrån föreningens procentuella andel av det
statliga LOK-stödet som Riksidrottsförbundet beviljar. Där har
åldersgränsen höjts till 25 år och därmed måste också kommunens
åldersgräns höjas till samma ålder för att fördelningssystemet skall fungera.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Riktlinjer och regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29 § 58 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 54 2015-02-11
Ks § 24 2015-01-07 - Återremiss

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1 (3)

Riktlinjer och regler för föreningsstöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-24-§ 28

Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun
Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år:
 Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom
och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller
ledarledd.
 Kommunstyrelsen ansvarar för fördelning och utbetalning av det ekonomiska stödet och att
utvärdering genomförs.
 Det ekonomiska stödet betalas ut per kalenderår med ett - fyra utbetalningstillfällen
beroende på bidragssumma
 Förändringen förslås träda i kraft from 1/1 2015
Tillhandahållandet av anläggningar:
 Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kommunstyrelsen.
 Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar bör eftersträvas. Ersättningen skall
anpassas efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också
tas till om verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.
Tillhandahållande av lokaler och andra stöd:
 Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt enligt särskilda regler antagna i
kommunfullmäktige.
 Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna
Föreningsstödet skall användas för att


uppnå kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2 (3)

Riktlinjer och regler för föreningsstöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-24-§ 28

REGLERNA
Vem kan få föreningsstöd
För att en förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara
uppfyllda:
*

Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

*

Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och
regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

*

Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.

*

Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande
kategorier:
-

ekonomiska föreningar
politiska föreningar
elevföreningar (gäller ej skol - IF)
trossamfund
föreningar knutna till svenska försvaret
stödföreningar (supporterklubbar m fl.)
föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet

Stödformer
Följande stödformer tillämpas:
Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler
 Subventioneringsgraden av lokaler och anläggningar fastställs inför varje nytt budgetår.
Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet
65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % till övrig barn- och
ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.


Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan
erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala
bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.



De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter
till kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6
åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp .
Dessa summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av
varje förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.



Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd
baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen.
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Ansökan om ekonomiskt stöd
Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 28 februari
innevarande verksamhetsår.
Ansökan skall innehålla:
 föregående års verksamhetsberättelse inklusive balansräkning
 utvärdering av föregående verksamhetsår
 uppgifter om föreningen enligt den blankett som används
 verksamhetsplan
Det kontanta stödet utbetalas normalt vid fyra tillfällen per år.
Stöd som understiger 10.000 kronor utbetalas vid ett tillfälle per verksamhetsår.

Utvärdering
Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig
att föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet
avräknas från kommande års stöd.
___________
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Vattenkraftverken betalar varje år ut pengar som ersättning till de bygder
som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraften, så kallade
vattenregleringsmedel.
I Norrbottens län lämnas vattenregleringsmedel inom Arjeplogs,
Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Jokkmokks och Luleå kommuner. Pengarna
ska användas till allmänna ändamål som främjar näringsliv eller service i
bygden eller på annat sätt är till nytta för denna.
Det årliga belopp som tillfaller Arvidsjaurs kommun är tillsammans drygt
600 000 kronor och är ersättningar som kommer från reglering av älvar i
Norrbotten och Västerbotten.
Varje kommun beslutar om riktlinjer och prioriteringar för hur
vattenregleringsmedlet ska användas. Ansökan görs hos länsstyrelsen och
kommunen får sedan ansökningarna för yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 17 om ”Riktlinjer för bidrag ur
vattenregeringsmedel”.
Förslag till ändring i riktlinjerna har upprättats.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Punkten A1 - Sista meningen stryks.
Punkten A2 – Stryks.
Punkten B1 – ”i andra hand” i första meningen samt hela andra meningen
stryks.
Lotta Åman (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Leif Anderssons
ändringsförslag under proposition. Ordföranden förklarar därefter att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 55 2015-02-11
Kf § 144 2014-10-27 - Återremiss
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla

Utdragsbestyrkande
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Voteringsproposition
Ordföranden ställer frågan om voteringen kan avgöras med
handuppräckning, vilket fullmäktige godkänner.
Efter avslutad omröstning har 17 röster avgivits för kommunstyrelsens
förslag och 11 röster för Leif Anderssons förslag.
Fullmäktige har sådeles beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 17 upphör att gälla.

_____

Reservation
Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c), Kristina
Lundberg (c), Sven-Olov Granlund (c), Rikard Skiöld (c),
Mats Klockljung (c), Lennart Wigenstam (c), Samuel Wigenstam (c) och
Lars Ralph (m).

Beslutet skickas till;
. Föreningar
. Kommunstyrelsen
. Kerstin Olla

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 55 2015-02-11
Kf § 144 2014-10-27 - Återremiss
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla

Utdragsbestyrkande
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Allmänt om förfarandet
Vattenregleringsmedel kan aldrig utgå till driftskostnader eller lageruppbyggnad.
Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar beslut.
Kommunstyrelsen utger remissvar utifrån nedanstående riktlinjer.
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott när det gäller ansökningar som hör till punkt B.
Utöver dessa riktlinjer regleras användandet av vattenregleringsmedel i Förordning (1998:928)
om bygde- och fiskeavgifter samt i enlighet med gällande regler och riktlinjer från
Länsstyrelsen.
Vattenregleringsmedel kan användas som nationell offentlig medfinansiering för projekt med
annan extern finansiering, exempelvis EU-projekt.
A. Främjande av sysselsättning och näringsliv i hela kommunen
1.

Vattenregleringsmedel ska användas för att främja sysselsättning, tillväxt och näringsliv i
hela kommunen.
För dessa åtgärder ska kommunen stå som sökande.

2.

50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras för ovanstående, och ska användas till:
- medfinansiering av projekt
- konsulttjänster
- marknadsföring
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B. Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i kommunen
1.

Vattenregleringsmedel ska användas för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och
gemensamma intressen i hela kommunen. 50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras
för detta syfte.

2.

Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs kommun
och/eller som arbetar för att värna kommunens kulturhistoriska arv kan ansöka om
finansiering ur dessa medel om de är inregistrerade och har ett organisationsnummer.

3.

Målsättningen ska vara tillväxt i någon form. Ansökningar där de sökta
vattenregleringsmedlen utgör hela eller en del av den nationella offentliga
medfinansieringen för ett större projekt med annan extern finansiär har prioritet.

4.

Ansökan om bidrag skall vara åtföljd av kostnadsberäkning samt protokollsutdrag där
följande framgår:
- att projektet är av allmänt intresse
- att aktiviteter, insatser och åtgärder har ett tillväxtbefrämjande fokus
- tidsplan för projektets genomförande
- plan för uppföljning
- projektets målsättning

5.

Bidrag kan beviljas med upp till 70% av verifierad stödberättigad kostnad.

6.

Beslutsinstans för kommunens remissvar vad gäller inkomna ansökningar är
kommunstyrelsen.

Ansökan om bidrag skall vara inlämnad enligt nedan;
* Ansökningsomgång 1 - senast 25 mars det aktuella året.
* Ansökningsomgång 2 - senast 15 oktober det aktuella året.
Gäller endast om pengar finns kvar från ansökningsomgång 1.
7.

Ansökan om bidrag skall göras innan arbetet påbörjats.
Bidrag lämnas ej till redan utförda arbeten.

8.

Med hänsyn till den karaktär som de olika projekten kan ha, förbehåller sig kommunen rätt
att göra erforderliga prioriteringar och bedömningar.

9.

Den organisation eller förening som beviljats bidrag ansvarar för de åtgärder för vilka
bidrag har beviljats.

10. Ansökningarna om vattenregleringsmedel ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län,
på anvisad e-blankett som finns på Länsstyrelsens hemsida.
Kommunstyrelsens förvaltning kan vara behjälplig om så önskas.
__________
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Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Jag vill att man bygger ut fibernätet till ALLA som vill ha det i
Arvidsjaur, oavsett hur många hushåll per område som vill ansluta sig. Det
är ju väldigt olyckligt om kommunen säger t ex minst 3 hushåll/område
måste ansluta sig för att vi ska dra fiber till det området. Om man då bor
på ett område som ej har fiber i dagsläget och där 8 hushåll av 10 inte
tycker att man behöver fiber så "länge som de bor kvar i huset" och därför
blir det inget fiber till detta område för någon ...
Sen så vill jag också säga att om man ska ha en "drive" för att locka
anslutare till nätet så bör man vara ute i god tid, tala väl om fördelarna (de
flesta vet nu att internet kommer att behövas för all framtid) och verkligen
försöka göra ett bra pris så att folket har råd att teckna sig. Vill bara nämna
fjärrvärmen som ett dåligt exempel, alltså att det blev för dyr
anslutningskostnad så att man hellre la på 50'och skaffade sig bergvärme
istället... och det var ju synd för alla, både vi som ville ansluta oss och
kommunen som fick färre anslutare ...
Följande text är saxat från IT-Norrbotten: "I den regionala
utvecklingsstrategin för Norrbotten är målet att "Alla i länet ska ha
tillgång till bredband med hög kapacitet, med strävan mot 100 Mbit/senast
2020". För att kunna nå detta mål är det viktigt att den utbyggnad som är
på gång av bredbandsinfrastruktur i länet fortsätter och ökar".
När jag läser detta är det nog inte bara dags att öka tempot utan mer att
sätta gasen i botten från årsskiftet för Arvidsjaur kommun. ”
Kommunfullmäktigebeslutade 2014-11-24 § 176 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren

Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.

Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga till protokollet.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 56 2015-02-11
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-24 § 30.

Svar på medborgarförslag - Fibernät till alla
Historiskt hade Arvidsjaur kommun och ytterligare fyra kommuner i Norrbotten ett avtal
med OpenNet. En kommunikationsoperatör (K.O) som skulle ta hand om drift av
stadsnätet och förse oss med tjänsteleverantörer.
För något år sedan förvärvades OpenNet av det Telenorägda OpenUniverse, vi var då i
slutet av avtalsperioden. OpenUniverse ville inte investera ytterligare pengar i de fem
stadsnäten om inte avtalen förlängdes avsevärt. Ett erbjudande kommunerna enades om att
inte godta.
Sedan dess har ett antal möjligheter utretts om hur kommunerna i Norrbotten ska gå vidare
med stadsnätsfrågorna, både vad gäller drift av de befintliga näten och även en utbyggnad
som beslutats om i den regionala utvecklingsstrategin. Det, tillsammans med begränsade
möjligheter till bidrag har gjort att få kommuner har fortsatt bygga ut nät i någon större
omfattning.
I nuläget förs förhandlingar med en extern organisation, som har både de tekniska och
ekonomiska resurserna att ta hand om och bygga ut stadsnäten i Norrbotten, för de
kommuner som är intresserade. Förhoppningsvis är dessa förhandlingar i hamn under
våren, så att utbyggnad kan starta så snart som möjligt.
Nya bidragspengar verkar vara på väg under 2015. Dessa är dock riktade till landsbygd,
d.v.s orter eller områden med färre än 2000 invånare. Orter som Arvidsjaur kan därför inte
räkna med några bidragspengar för fortsatt utbyggnad, utan måste bygga ut till
självkostnadspris.
Utbyggnad av fiber i villakvarter i tätorten kan genomföras oavsett antalet villor som
ansluter sig, kostnaden kan dock bli högre för de kvarter där få ansluter sig samtidigt
jämfört med kvarter där alla ansluter sig, vid samma tillfälle.
_____
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Mats Klockljung (c) lämnar följande motion:
Bakgrund
Folkpartiet har 2011 motionerat om försäljning av Camp Gielas.
Motionen ledde efter remiss yttrande från övriga partier, "till att KS 201210-15 § 222, beslutade "att campinganläggningen Camp Gielas - med
Prästberget, skidspår och de skoterspår Camp Gielas har ansvar för idag
- blir en egen resultatenhet".
Dåvarande kommunchefen valde att Camp Gielas fortsatt skulle lyda under
Tekniska förvaltningen, som en egen resultatenhet.
Syftet med att göra Camp Gielas till en egen resultatenhet var att skapa
underlag för beslut om fortsatt drift i kommunal regi eller försäljning.
I beslutet framgår som en punkt, "att som inriktningsbeslut, inför en
eventuell framtidaförsäljning av campinganläggningen,
kontinuerligt ha uppsikt över anläggningens marknadsvärde".
Noterbart är att någon sådan uppsikt inte har redovisats för
kommunstyrelsen, årsredovisningen för 2013 är inte redovisad enligt
kommunstyrelsens beslut § 222. Under hela 2013 har inte vid något tillfälle
Camp Gielas funnits med som ett ärende på KS dagordning avseende
ekonomisk utveckling eller marknadsvärdesanalys. Inte heller har
förvaltningschefen vid något tillfälle till KS redovisat att verksamheten inte
bär sina kostnader. Kommunstyrelsens beslut har sålunda inte haft någon
annan inverkan på verksamheten än att redovisningen internt skett som en
egen resultatenhet. Verksamheten har drivits på löpande räkning. Ingen
kritik mot personalen på Camp Gielas, tvärtom, ett föredöme avseende
service inriktning och omtanke om gästerna.
Bokslutet för 2013 visar i likhet med bokslutet för 2012 på minusresultat.
Under 2013 gjordes på uppdrag av kommunstyrelsen, 2013-04-29 § 118, en
"Utvecklingsplan" för Camp Gielas, denna redovisades för
kommunstyrelsen 2013-11-11 § 226. Planen utgjorde mer en
”renoveringsplan” än en utvecklingsplan. Kommunstyrelsen beslutade att
lägga planen till handlingarna samt att ”förslag till utvecklingsplan
upprättas till kommunstyrelsens junisammanträde 2014."
Centerpartiet i Arvidsjaur konstaterar med anledning av ovanstående och
det, i likhet med övriga kommunfastigheter eftersläpande underhållet, så
finns inga förutsättningar för kommunen att med tillgänglig ekonomi
långsiktigt driva och utveckla Camp Gielas.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 57 2015-02-11
Utvecklingsplan Camp Gielas,
Katarina Landstedt

Tjänsteskrivelse, Sara Eklund
Kf 2014-04-14 § 48
Motion

Utdragsbestyrkande
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Skall utvecklingen av besöksnäringen, som det finns såväl politisk enighet
kring som ett stort stöd för i näringslivet, kunna ske så är fortsatt
kommunal drift ingen framkomlig väg. Fortsatt drift i Kommunal regi,
riskerar att bli som med badhuset.
Kommunen har stora utmaningar framför sig kring välfärdsfrågorna, som
är kommuns kärnverksamhet. Skall Arvidsjaur utveckla besöksnäringen
ytterligare så krävs en annan lösning för Camp Gielas, helst innefattande
såväl Prästberget, Vittjåkk och ev. skidspåren.
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar därför att:
 Camp Gielas snarast och senast 2015-06-30 försäljs.

 Försäljningen kan omfatta enbart stugbyn och campingen eller innefatta
såväl Prästberget anläggningen, Vittjåkk anläggningen och
skidspåren.
 Försäljning skall kunna ske som helhet eller i delar Ärendet behandlas så
att Kommunfullmäktiges juni sammanträde kan behandla ärendet.
 Erhållna intäkter från försäljningen avsätts för framtida del av
driftskostnader av ett nytt bad/sport/allaktivitetshus i en uppstartsfas
under några år.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Bifall till motionen.
Britt-Inger Hedman (v)
Motionen avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt
och verksamhetsmässigt möjligt.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att
kommunstyrelsen bifallit Britt-Inger Hedmans förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är
ekonomiskt och verksamhetsmässigt möjligt.
____

Reservation
Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c), Kristina
Lundberg (c), Sven-Olov Granlund (c), Rikard Skiöld (c),
Mats Klockljung (c), Lennart Wigenstam (c) och Samuel Wigenstam (c).
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 57 2015-02-11
Utvecklingsplan Camp Gielas,
Katarina Landstedt

Tjänsteskrivelse, Sara Eklund
Kf 2014-04-14 § 48
Motion

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

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

-

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

-

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

-

Trafiksäkerhetsanalysen i de olika alternativen skall redovisas.

-

Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur
köpmannaförening.

-

Redovisningen skall föreligga senast 1 okt. 2014.

-

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

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 240 att inhämta synpunkter från
kommunens näringslivsgrupp – konsekvenser för handeln vid en begräsning
av geomfartstrafiken på Storgatan. Barnperspektivet ska också beaktas.
T.f näringslivschef Stina Johansson har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet där
det framgår att kommunens näringslivsgrupp anser att det skulle drabba
besöksnäringen hårt om all tung trafik skulle ledas förbi i utkanten av
samhället. Undantaget är fordon med farligt gods, som skulle kunna ledas
via Järnvägsgatan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ks § 58 2015-02-11
Tjänsteskrivelse Mårten Enoksson
Minnesanteckningar 2012-05-31

Yttranden från remissinstanser
Kf § 47 2014-04-14
Motion
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Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Bifall till upprättat förslag med ändring i första beslutspunkten;
Uppdra till kommunstyrelsen …..
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Marcus
Lundbergs ändringsförslag. Kommunfullmäktige bifaller bägge förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.

Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kommunens
trafiknämnd att påbörja en utredning om vad det innebär att göra
Järnvägsgatan till huvudled och väg för transport av farligt gods.
I utredningen ska även rondeller på väg 95 vid Dollarstore, OK och
f.d Polaris Experience Center tas med.
Utredningen redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträdet närmast
efter det att den färdigställts.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Mårten Enoksson
. Näringslivsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ks § 58 2015-02-11
Tjänsteskrivelse Mårten Enoksson
Minnesanteckningar 2012-05-31

Yttranden från remissinstanser
Kf § 47 2014-04-14
Motion

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 33
Motion
- Förenklade rutiner vid
mottagande av motion i
fullmäktige

44

Dnr 00209/2014

009

En motion har inlämnats av Jerry T Johansson (s) med följande innehåll:
”

En motion kan innehålla mycket text och därmed vara långa att läsa upp
i sin helhet.
Man bör kunna hitta enklare och snabbare rutiner för hantering av detta
i fullmäktige.
En motion med rubrik skulle man kunna bara läsa upp rubriken och ifall
rubrik saknas kan andemeningen eller yrkandet läsas upp. Motion finns
sedan uppsatt en vecka på någon anslagstavla i Foajén för
genomläsning i sin helhet. Motion som inkommer i god tid innan
kommunfullmäktige bör distribueras så fort som möjligt per e-post eller
info genom kommunens hemsida.
Motionären yrkar på att:
Man utreder ett snabbare system för hantering av motioner vid
mottagande i fullmäktigemöten. ”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med följande motivering:
Ett viktigt verktyg i den enskilde fullmäktigeledamotens politiska arbete
är rätten att lämna en motion och ges möjlighet att själv presentera den
inför fullmäktige. Detta är en del i den demokratiska processen. Det
bedöms därför i dagsläget inte aktuellt att införa de nya rutiner som
motionären föreslår.
_____

Beslutet skickas till:
. Motionären

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 59 2015-02-11
Tjänsteskrivelse, Kerstin Olla

Utdragsbestyrkande

Kf § 51 2014-04-14
Motion

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2015-02-24

Kf § 34
Motion Politiska möten på
kvällstid

Sammanträdesprotokoll

45

Dnr 00182/2013

009

Leif Enberg (v) har lämnat följande motion:
Jag föreslår att alla extra möten inom kommunalpolitiken (kortare än 3 tim)
skall ske på kvällstid och utan arvoden (endast förlorad arbetsförtjänst den
som skulle ha arbetat ska utgå).
Allt för att spara pengar till skattebetalarna!
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med följande motivering:
I de fall där extra politiska möten behöver sättas in är det oftast de
praktiska förutsättningarna som får avgöra när det passar att mötet hålls.
Många gånger blir det på kvällstid. Det bedöms dock som svårt att slå
fast att dessa möten enbart får hållas på kvällstid, eftersom det finns
tillfällen då detta inte är möjligt.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 60 2015-02-11
Tjänsteskrivelse, Kerstin Olla

Utdragsbestyrkande

Kf § 81 2013-07-01
Motion

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 35
Motion - Fullföljande av
genomförande av tidigare
motion om infoskylt och
klocka vid torget med
samarbete i form av
samarbete med det lokala
näringslivet

46

Dnr 00208/2014

009

Jerry T Johansson (s) har lämnat följande motion:
En motion/medborgarförslag har tidigare lämnats in om uppförande av en
informations skylt och klocka vid torget. I det behandlade förslaget som
beretts, har kommunen ej utifrån rådande ekonomiskt läge kunnat prioritera
denna åtgärd.
I de mål som är nedbrutna från fullmäktiges övergripande mål finns ett om
att hitta fler samarbetsprojekt mellan offentlig och privat sektor.
Det privata näringslivet som finns efter vägen ned mot järnvägsstationen har
framfört starkt intresse utav att en infoskylt skall uppföras vid
torget/rondellen. Det finns även intresse från det privata näringslivet efter
gatan att stå för en del av kostnaderna vid uppförande.
Jag finner det mycket intressant att detta med en infoskylt och klocka vid
torget/rondellen skulle kunna vara ett projekt i samverkan mellan kommun
och privat näringsliv. Att stationsgatan. blir mer levande som handels- och
servicestråk ligger helt i de strategier om handelsutveckling som sakkunniga
inom organisationen svensk handel förespråkat. Alla blir vinnare,
kommunen blir mer attraktiv, handel och service efter gatan blir mer
uppmärksammad och helheten i vår stadskärna blir mer sammanhållen med
expansionsmöjligheter för framtiden.
Motionären yrkar därför följande:
Att tekniska med sina ritningar i samarbete med tillväxtenheten tar kontakt
med organisationen företagarna / svensk handel i Arvidsjaur / näringsliv
efter berörd gata och tar fram ett konkret ekonomiskt samarbetsförslag för
genomförande.
Kommunens del kan klaras genom omdisponeringar i investeringsbudgeten.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Motionären

1.

Kommunens näringslivsgrupp, som näringslivskontoret leder, har som
ett av sina uppdrag att verka för den typ av samverkan som motionären
föreslår. Motionen har därför vidarebefordrats dit som inspiration och
som ett förslag på tänkbara aktiviteter.

2.

Motionen är därmed besvarad.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 61 2015-02-11
Tjänsteskrivelse, Kerstin Olla

Utdragsbestyrkande

Motion
Kf § 51 2014-04-14

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 36
Prolongering av
kommunfullmäktiges
beslut gällande
Arvodesreglemente
mandatperioden 2011-14

47

Dnr 00356/2009

024

Kommunfullmäktiges beslut gällande arvodesreglemente för
mandatperioden 2011-14 upphörde att gälla vid mandatperiodens slut
2014-10-15.
I kommunallagens 4 Kap 12-14 §§ regleras fullmäktiges skyldighet att anta
regler om ersättningar och arvoden. Kommunfullmäktige initierade
utarbetning av nytt reglemente för mandatperioden 2015-18 vid
sammanträde 24 november 2014.
Presidiet och de politiska gruppledarna har utarbetat förslag till
arvodesreglemente och lämnat över det till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till personal- och arbetsutskottet
vid sammanträde 11 februari.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Ge arvodesreglementet för föregående mandatperiod förlängd giltighet
med retroaktivitet.
Giltigheten gäller enligt 2014 års nivåer för arvoden som regleras med
inkomstbasbelopp
Giltigheten gäller längst till fullmäktiges sammanträde i april 2014.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Peter Rydfjäll

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 37

48

Dnr 00330/2014

102

Entledigande som ersättare Kerstin Sandbladh (c) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
i kommunfullmäktige
– Kerstin Sandbladh
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kerstin Sandbladh beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Kerstin Sandbladh
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2015-02-24

Kf § 38

49

Dnr 00011/2015

102

Entledigande som ersättare Ulf Starefeldt (m) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
i kommunfullmäktige
– Ulf Starefeldt (m)
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ulf Starefeldt beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2015-02-24

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

Kenneth Bäcklund
(v)
Britt-Inger Hedman (v)
Bernt Vikström
(s)
Linda Stenvall
(s)
Johan Althén
(fp)
Martin Nilsson
(c)
Kristina Lundberg
(c)
Bjarne Hald
(c)
Håkan Sandgren
(v)
Ingrid Tagesdotter
(v)
Stina Johansson
(s)
Kristina Taimi
(s)
Roine Gustavsson
(sd)
Tom stol
(sd)
Pernilla Granberg
(c)
Leif Andersson
(c)
Lena Karlsson
(s)
Marcus Lundberg
(s)
Lina Karlsson
(s)
Ylva Stråhle Andersson (s)

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

22
23
24
25
26

Lars Ralph
Ann-Karin Sörmo
Kristina Bäckström
Johan Lundgren
Lotta Åman

(m)
(c)
(c)
(s)
(s)

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

SUMMA

_____

23

Lars Lindström

Rikard Skiöld

Anneli Jorsell

Samuel Wigenstam

Mats Klockljung

5 ersättare,
1 tom stol

12
4
9
1
1
2
29

§
Nej Avst

Ja

Nej Avst

