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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 18.00-22.10

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

25

Johan Althén, Roine Gustavsson, Kenneth Bäcklund, Kristina Lundberg och Lars Ralph.
Tjänstgörande ersättare:
Lars Lindström, Leif Enberg, Jonas Granberg och Annika Öberg.

Övriga närvarande

Kerstin Olla Grahn, kommunchef
Ann-Sofi Levander, socialchef § 33
Liselott Sandström, sekreterare
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Björn Lundberg och Martin Nilsson
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Kf § 21
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
Kf § 22
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 23
Dnr 00119/2016
Frågor ställda av Lars Ralph vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-02

101

Kf § 24
Delgivningar
Kf § 25
Dnr 00119/2016
Interpellation - Allmänna handlingar

101

Kf § 26
Dnr 00001/2016
Erbjudande om gratis broddar till alla över 65 år (Medborgarförslag)

101

Kf § 27
Dnr 00001/2016
101
Staket på baksidan vid Ringelsta för att möjliggöra för boende att vistas
utomhus (Medborgarförslag)
Kf § 28
Dnr 00001/2016
101
Text som komplement till trafikskylt om parkeringsförbud vid Garvaregatan
Kf § 29
Dnr 00005/2016
Taxa för renhållning (avfallhantering)

Justerandes sign

051

Kf § 30
Dnr 00108/2016
Revisionsrapport
- Granskning av handläggning och samverkan runt barn och unga som
riskerar att fara illa

007

Kf § 31
Dnr 00109/2016
Revisionsrapport - Granskning av chefernas arbetssituation

007

Kf § 32
Dnr 00009/2015
Rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 33
Dnr 00094/2016
Avgifter för serveringstillstånd

998

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-04-12
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Kf § 34
Dnr 00188/2015
Reglemente för kommunstyrelsen

003

Kf § 35
Dnr 00189/2015
Reglemente för socialnämnden

003

Kf § 36
Dnr 00190/2015
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

003

Kf § 37
Dnr 00191/2015
Reglemente för miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

003

Kf § 38
Dnr 00095/2016
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder

003

Kf § 39
Dnr 00184/2015
009
Motion - Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för kommunala bolag
Kf § 40
Ägarstyrningspolicy

Dnr 00096/2016

003

Kf § 41
Dnr 00130/2014
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun

019

Kf § 42
Dnr 00111/2016
007
Revisionsrapport - Granskning av styrelsens, nämndernas och beredningens
ansvarsutövande 2015

Justerandes sign

Kf § 43
Dnr 00055/2016
Årsredovisning år 2015 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 44
Dnr 00112/2016
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2015

042

Kf § 45
Dnr 00055/2016
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2015
- Vatten och avlopp (VA)

042

Kf § 46
Dnr 00056/2016
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019

042

Kf § 47
Dnr 00056/2015
Förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 (Hälsocentralen)

253

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 48
Dnr 00059/2016
Borgen för Arvidsjaur Flygplats AB – Hyrköp av pelletspanna

998

Kf § 49
Dnr 00104/2016
107
Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år
2016
Kf § 50
Dnr 00061/2015
041
Utökad ram - Investeringsbehov och drift - Bredband, utbyggnation digital
kommunikation
Kf § 51
Dnr 00060/2016
Riktlinjer för särredovisning av stadsnät

005

Kf § 52
Dnr 00100/2016
Taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen

051

Kf § 53
Dnr 00101/2016
Inriktningsbeslut om utbyggnad och anslutningsavgift till stadsnätet

051

Kf § 54
Dnr 00102/2016
005
Pengar till medfinansiering samt utbyggnad av fiber och/eller kanalisation
- Stadsnätet
Kf § 55
Dnr 00073/2015
Arbetsordning för kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och
demokratiberedning

003

Kf § 56
Dnr 00321/2015
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppdrag

007

Kf § 57
Dnr 00120/2013
Ändring av kommunstyrelsens utskottsorganisation

001

Kf § 58
Dnr 000103/2016
107
Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige i
Arjeplog 28 april
Kf § 59
Dnr 00294/2015
Val av ersättare i kommunstyrelsen

102

Kf § 60
Dnr 00125/2016
Entledigande som revisor – Kenneth Fjellström

102

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 21
Val av justeringsmän samt Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av
tid och plats för justering
dagens protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Björn Lundberg och Martin Nilsson utses att justera protokollet.
Ingrid Tagesdotter och Pernilla Granberg utses till ersättare.
Protokollet i förvaltningsbyggnaden tisdag 19 april kl. 15.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 22
Allmänhetens frågestund

30

Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Följande fråga ställs till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s):
Jag ömmar stort för att landstingets simbassäng vid Hälsocentralen ska vara
kvar. Jag har under dagen varit i kontakt med tre forskare för att få fram
värdet av bassängträning inom olika sjukdomsområden. De sänder mig
material som jag kommer att sända över till kommunen.
Mina frågor är:
1. Vad kostar det att driva bassängen vid Hälsocentral om kommunen tar
över den?
2. I vilket skick är bassängen och vad skulle en eventuell reparation kosta?
3. Om kommunen tar över, vad blir kostnaden för varje enskild individ
som nyttjar den?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 23
Frågor ställda av Lars
Ralph vid
kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-02

31

Dnr 00119/2016

101

Lars Ralph (m) ställde två frågor vid fullmäktiges sammanträde
2016-03-02 under rubrikerna ” Boendes möjlighet att påverka maten vid
olika boendeformer” samt ” Kontroller av ensamkommande ungdomars
ålder”. Kommunfullmäktige beslutade att frågorna skulle besvaras vid
dagens sammanträde.
Lars Ralph har inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde, varför
han gärna ser att frågorna besvaras vid fullmäktiges junisammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågorna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-12

Kf § 24
Delgivningar

Justerandes sign

Blad

32

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

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Månadsuppföljning till och med februari 2016
Ekonomichef Sara Eklund

*
-

Mål-, resultat och verksamhetsplan 2016 – Socialnämnden
Socialnämnden § 77 2015-12-07

*
-

Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018
Socialnämnden § 79 2015-12-07

*
-

Utvärdering - Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården
Socialnämnden § 80 2015-12-07

*
-

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är
verkställda inom tre månader - 2015
Socialnämnden § 81 2015-12-07

*
-

Volontärer (Medborgarförslag) Dnr 306/15
Socialnämnden § 9 2016-03-14

*
-

LOSSA – samverkan i mottagandet av nyanlända
Sveriges Kommuner och landsting

*
-

Nyhetsbrev
Kommunförbundet Norrbotten

*
-

Månadsuppföljning till och med november 2015
Ekonomichef Sara Eklund

*
-

Lokala medborgarlöften Arvidsjaur 2016
Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun

*
-

Riktlinjer för rekrytering och introduktion
Kommunstyrelsen 2016-03-22 § 30

*
-

Ta bort granhäcken efter Järnvägsgatan (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2016-03-22 § 32

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 24, forts.

33

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

*
-

Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsen 2016-03-22 § 38

*

Avrop av lån – Arvidsjaurs Flygplats AB
Kommunstyrelsen 2016-03-22 § 41

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 25
Interpellation
- Allmänna handlingar

34

Dnr 00119/2016

101

Lars Lindström (l) har lämnat en interpellation med följande innehåll:
”Med anledning av uppmärksamheten kring hanterandet av en
redovisningen av en utredning inom kommunförvaltningen vill jag ha en
debatt i frågan, och bland annat höra vad kommunalrådet anser vara en
allmän handling samt hur handläggningen av en sådan ska ske.”
Kommunalrådet Lotta Åman (s) redogör för vad en allmän handling är och
hur det aktuella ärendet handlagts. Kommunalrådet och interpellanten håller
därefter debatt i ämnet.
______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 26
Erbjudande om gratis
broddar till alla över 65 år
(Medborgarförslag)

35

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll;
” Mitt förslag baseras på ett besök i Stuvsta kommun, som hade infört
en lysande idé. De erbjöd alla som hade fyllt 65 år att gå och hämta
ut ett par broddar till skor.
Detta skulle medföra att en massa benbrott, fallolyckor och andra
kroppsskador kunde undvikas.
Förslag: Gör en upphandling med Apotek, Sportaffär eller annan
aktör som säljer broddar – allt för ett bra pris. Detta skulle på sikt
kunna minska en massa sjukresor till bland annat Piteå och
Sunderbyn – nu när nästan alla våra egna vårdplatser i Arvidsjaur
håller på att försvinna.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget och
föreslår att det överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 27
Staket på baksidan vid
Ringelsta för att
möjliggöra för boende att
vistas utomhus
(Medborgarförslag)

36

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll;
” Har uppmärksammat att utemiljön för de som bor på Ringelsta är i
stort sett obefintlig och för att man ska kunna nyttja den eldstad (som
är det enda som finns) och kunna grilla så måste det vara flera
personaler så man ska kunna ha god tillsyn på de som är ute.
Förutom de som har hemtjänst så bor det nästan 50 st. på de fyra
avdelningar som har dygnet runt bemanning (Svalan, Björken,
Rönnen och Blåklockan). Bland dessa så finns det flera som har olika
grader/former av demens, flera som har svårt att förflytta sig
självständigt och så flera som sitter i rullstol och alla har de olika
hjälpbehov. Det åligger ordinarie personal som jobbar att se till att de
boende får utevistelse och i dagsläge så blir det inte många minuter
(om ens några) per boende som de vistas ute. Detta lider både boende
och personal av.
Nu till förslaget: Om man på baksidan av Ringelsta sätter upp ett fint
staket (behöver inte vara så högt för de lär inte klättra över) från båda
dörrarna d.v.s. från Blåklockan och från Rönnen/entrén fram till
parkeringen och så ut till lappstan och så till hörnet av huset mot OK.
Innanför staketet gör man lite gångar, sätter ut bänkar och bord
anpassade så att även de med rullstol kan sitta vid borden, en liten
eldstad där man kan koka kaffe, grädda våfflor och grilla en
korvsnärt. Man kan plantera några bärbuskar, göra en liten vedstapel
och kommunen planterar ju redan i krukor utanför Ringelsta så dessa
blommor skulle ju då hamna så de boende kunde njuta av dem, man
skulle även kunna sätta några pallkragar med ex smultron och
jordgubbar. Givetvis skulle man nyttja området även vintertid med ex
skotta lite snö, sopa och grilla.
Gör man på det sättet så kan dörrarna stå öppna och de boendena
kunde få gå in och ut själva utan att behöva känna sig övervakade
och skulle förmodligen räcka med att det är en personal ute som har
tillsyn då man kan larma om man behöver hjälp. Som det är nu är det
få boende som kan vistas ute själv. Livskvalitén och glädjen hos de
äldre skulle sannolikt öka samtidigt skulle personalens dåliga
samvete och stress minska avsevärt då vi gärna skulle vara ute mer
men tiden saknas så är sällan den möjligheten finns.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12
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Kf § 27, forts.

Möjligheterna på vad man skulle kunna göra är många och det
behövs bara lite fantasi. Och vore väl underbart om våra äldre fick
uppleva årstiderna ute istället för bakom en fönsterruta. Satsar
kommunen på att vara den bästa kommunen då det gäller skolan så
borde man åtminstone vilja bli en bra kommun för de äldre.
Dessutom har Idéum många kreativa och duktiga personer som med
små medel skulle kunna hjälpa till att skapa en fantastisk miljö för de
äldre.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget och
föreslår att det överlämnas till socialnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 28
Text som komplement till
trafikskylt om
parkeringsförbud vid
Garvaregatan

38

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll;
” Att kommunen ÄNTLIGEN sätter upp ett anslag på Garvargårdens vägg
mot Garvargatan med en text som talar om för bilisterna att det är
förbjudet att parkera på trottoaren!
Samtidigt förnyar jag mitt gamla förslag om att den SÖDRA sidan av
Garvargatan mitt emot sagda Garvargård förses med markerade
parkeringsrutor (Gärna inkräktande på halva trottoarbredden). Hitta
dessutom på ett bra sätt att tala om för bilisterna att man skall parkera på
höger sida i färdriktningen - något man har svårt för även framför
Johannaparken.
Johannaparken ja... snart får vi döpa om den till Johannatjärn med tanke
på de enorma snömassor som tippas där, inte minst av Torggrillen.
Och apropå Torggrillen - vem/vilka var det i kommunen som hade så
dåligt omdöme att man SÅLDE en stor bit av parken till dem? Halva
entrén till parken är ju fördärvad! Gå dit och titta!
Till slut:
- återställ parken litegrann genom att ta bort P-platserna i Torggrillens
förlängning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 29
Taxa för renhållning
(avfallhantering)

39

Dnr 00005/2016

051

Kommunfullmäktige antog 2015-06-23 § 116 "Taxa för renhållning".
Avfallschef Johan Åberg har i tjänsteyttrande föreslagit revidering av taxa
för renhållning. Anledning är att täcka upp för kommunens ökade kostnader
som uppkommit vid bl.a. de senaste upphandlingarna inom avfallsenheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-02 § 13 att återremittera ärendet för
översyn av taxor i de olika verksamheterna med anledning av att de ska vara
kostnads/intäktsneutrala. Det vill säga att de ska svara mot
självkostnadsprincipen (KomL 8kap 3c§).
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Återremiss för översyn av taxor i de olika verksamheterna med anledning av
att de ska vara kostnads/intäktsneutrala. Det vill säga att de ska svara mot
självkostnadsprincipen (KomL 8kap 3c§).
Bjarne Hald (c)
- Rubriken Taxa för renhållning ändras till Taxa för avfallshantering.
- Förslaget om taxehöjning avslås, förutom taxa för tillfälliga arrangemang
samt taxa för bomkörning (ex låsta brunnar och bommar).
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Bjarne Halds
förslag. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Tekniska
. Johan Åberg
. Marina Voronova

1. Taxa för renhållning (avfallshantering) antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-23 § 16 upphör att gälla.
_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c), Pernilla Granberg (c), Martin
Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Kristina
Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c) och Annika Öberg (m) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Beslutsunderlag
Ks § 73 2016-04-04
Tjänsteskrivelse kompl Sara Eklund
Tjänsteskrivelse med förslag till taxa samt komplettering, Johan Åberg
Tjänsteskrivelse, Heikki Kairento

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxa för renhållning
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 29

Taxa för renhållning
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Taxa för renhållning
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 29

ALLMÄNT
Renhållningsavgiften skall täcka kommunens kostnader för en mängd aktiviteter: behållare,
insamlingsarbete, transport, behandling, återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga
avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning samt planering,
administration m.m.
Avfallshanteringen skall ha full kostnadstäckning.
Sophämtning sker var fjortonde dag på fast veckodag i hela kommunen.
Fastighetsägare som bor inom 500 m från sopbilens färdväg ansluts automatiskt till den
kommunala sophämtningen. Fritidshus har frivillig anslutning
För hushållsavfall från verksamheter såsom livsmedelsbutiker, restauranger och
livsmedelsindustri kan tätare hämtningsintervall erhållas mot förhöjd taxa.
Fastighetsägare/fritidshus som är belägna mer än 500 m från sopbilens färdväg ges möjlighet att
anslutas till kommunal sophämtning. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på
hämtningsdagen.
Fastighetsägaren kan välja storlek på sopkärlet samt antal. För att uppmuntra kompostering finns
en reducering av taxan för dem som har godkänd kompostering av hushållsavfall.
Det finns tre återvinningscentraler i kommunen. En i Moskosel, Glommersträsk och Arvidsjaur
för mottagning av hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. Återvinningscentralen i Arvidsjaur
utgör också mottagningsstation för farligt avfall och verksamhetsavfall.
Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och
behandlingsavgift.
Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för administration, drift av
återvinningscentralerna mm.
Hämtnings- och behandlingsavgiften avser själva sophämtningen och omhändertagande av det
avfall som lämnas i sopkärlen.
Vid tillfälligt uppehåll i sophämtningen reduceras hämtnings- och behandlingsavgiften.
Grundavgiften kvarstår och debiteras enligt taxa.
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1. Grundavgift
En- och tvåbostadshus (villa, radhus)
Verksamhets/företagslokal
Flerbostadshus – lägenhet
Fritidshus

exkl. moms

inkl. moms

575 kr/år
575 kr/år
320 kr/år
200 kr/år

719 kr/år
719 kr/år
400 kr/år
250 kr/år

2. Taxa för hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet
Hämtnings- och behandlingsavgift
Avgiften avser tömning av kärl var 14:e dag enligt fastställt schema
Kärl

80 l
190 l
370 l
660 l
K80 l *)
K190 l *)
K370 l *)

Avgift/år
exkl. moms

Avgift/år
inkl. moms

928 kr
2071 kr
2771 kr
4835 kr
556 kr
1243 kr
1663 kr

1 160 kr
2 589 kr
3 464 kr
6 044 kr
695 kr
1 554 kr
2 079 kr

*) Avgift för fastigheter med godkänd kompost för matavfall. Kompostering av hushållsavfall får ske på den
egna fastigheten i godkända kompostbehållare. Anmälan måste dock göras till miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden och godkännande utfärds innan nedsättning av avgiften enligt ovan erhålls.
____________

Avgift för extrahämtningar
Behållare

80 l
190 l
370 l
660 l

Avgift/kärl
exkl. moms

60 kr
92 kr
130 kr
217 kr

Avgift/kärl
inkl. moms

75 kr
115 kr
163 kr
271 kr

Taxa för tillfälliga arrangemang- 120 kr exkl moms+kostnaden för extratömning för aktuellt
kärl(se ovan). Kund hämtar och lämnar tillbaka kärl. Kommunen tillhandahåller kärl och rengör
dem efter återlämnande.
Säsongshämtning från fritidshus – 671 kr inkl. moms
Sophämtning sker 15 maj-15 oktober med 14-dagars hämtning. Sopkärlet placeras intill
sopbilens färdväg på hämtningsdagen. Före respektive efter perioden skall fritidshusägaren ha
sopkärlet undanställt.
Tillfälliga hämtningar – rastplatser m.m. - Företag, m.fl. kan begära säsongshämtning under
tiden 15 maj-15 oktober - Kommunen debiterar enligt taxa för de särskilda hämtningsrutiner som
krävs.
Kärlbyte – 180 kr inkl. moms.
Kostnadsfritt om kunden själv rengör och ombesörjer byte av kärl.
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Taxa på Återvinningscentralen:
Avlämning på kommunens Återvinningscentraler av sorterat grovavfall, trädgårdsavfall,
elektronik och farligt avfall från hushållen ingår i grundavgiften. Asbest räknas inte som ett
hushållsavfall eller grovavfall, asbest räknas som bygg eller rivningsmaterial.
Avgifterna för mottagning av avfall bygger på kostnader för behandling och transporter.
Föreslagna avgifter för nedanstående avfallsslag inkluderar en administrativ avgift på 10 %.
Avfall från hushåll
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall
Osorterat avfall från hushåll

gratis som tidigare
522 kr/m3 inkl. moms,

Latrin:
Latrinhämtning - 250 kr/inkl. moms för engångskärl inkl. hämtning.
Endast latrinbehållare märkta ”Arvidsjaurs kommun” godkänns. Dessa finns att köpa via ÅVC
eller Ånyo. Latrinbehållaren ska placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen.

3. Taxa för annat avfall än hushållsavfall
Avfall från företag och verksamheter samt avfall från privatpersoner som ej räknas som
hushållsavfall (ex.asbest och kyldiskar).
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Mottagningsavgift på Återvinningscentralen i Arvidsjaur:
Kyl och frys, hushållsmodell .................................................................................................. 0 kr
Ej hushållslika kyl och frys (ex frysdiskar) .................................................................... 800 kr/st
Elektronik med producentansvar ............................................................................................ 0 kr
Elektronik (ej prod.ansvar) ..............................................................................................10 kr/kg
Mindre mängd div. avfall (max. en släp) som sorteras av avfallslämnaren .............. 598 kr/gång
Brännbart avfall < 0,8 m ........................................................................................... 1 254 kr/ton
Brännbart, överstort material .................................................................................... 1 710 kr/ton
Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart) ............................................... 1 955 kr/ton
Järn och metallskrot ........................................................................................................... Gratis
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Träavfall, impregnerat- ......................................................................................... se farligt avfall
Träavfall, behandlat .................................................................................................... 650 kr /ton
Träavfall, rent, obehandlat ........................................................................................... 250 kr/ton
Trädgårdsavfall, ris ...................................................................................................... 250 kr/ton
Trädgårdsavfall, gräs, löv ............................................................................................ 100 kr/ton
Betong och tegel, krossad ........................................................................................... 150 kr/ton
Jord och schaktmassor *) ............................................................................................ 150 kr/ton
Aska från ved- flis- och torveldning .......................................................................... 1000 kr/ton
Container slaktavfall .................................................................................................... 420 kr/ton
Avfall till sortering
>10 m3 ............................................................. 1400 kr/ton + 4000 kr
10-20 m3 ....................................................... 1400 kr/ton + 8000 kr
20-40 m3 ..................................................... 1400 kr/ton + 16000 kr
*) För konstruktionsarbete inom området. Tas endast emot om det finns behov.
____________

Farligt avfall
Spillolja........................................................................................................................... 4 kr/liter
Oljefat (200 l) fullt inkl. tomfat ...................................................................................... 900 kr/st
Oljefat tomt ..................................................................................................................... 100 kr/st
Oljefilter ..........................................................................................................................15 kr/kg
Absorbenter förorenade med olja ....................................................................................15 kr/kg
Impregnerat trä ......................................................................................................... 1 800 kr/ton
Asbest *) ............................................................................................................................5 kr/kg
Kvicksilver, instrument, komponenter ..........................................................................250 kr/kg
Aerosoler .........................................................................................................................10 kr/kg
Färg- och lackavfall ................................................................................................ 15 kr/liter, kg
Lösningsmedel .................................................................................................................40 kr/kg
Bekämpningsmedel .........................................................................................................40 kr/kg
Vattenbaserad lösning med glykol ..................................................................................10 kr/kg
Småkemikalier .................................................................................................................80 kr/kg
*) Endast små mängder tas emot, ska vara inplastat och väga max 30 kg/gång.
____________

Övriga tjänster
Vägningstjänst (utan avfallsleverans)................................................................ 130 kr/vägning
Skrotning av husvagn / inkl. intyg .............................................................................1 500 kr/st
Maskinarbete med chaufför ....................................................................................... 600 kr/tim

4(6)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

5(6)

Taxa för renhållning
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 29

4. Taxa för slamtömning
Tömning av slamavskiljare / tank < 3m3
Tömning av slamavskiljare / tank 3 – 6 m3
Tömning av fettavskiljare < 6 m
För slamavskiljare > 6 m3
Extra avgift för slanglängd mer än 15 m
Tillägg för tunga brunnslock,> 0,8 m
Ej utmärkt brunn
Bomkörning (ex, låsta brunnar och bommar)
Timkostnad

exkl. moms
1 051 kr/gång
1 539 kr/gång
1 539 kr /gång
Timkostnad *)
593 kr
210 kr
200 kr
320 kr
1 539 kr/tim

Inkl mom
1 314 kr
1 924 kr
1 924 kr
741 kr
262,5 kr
250 kr
400 kr
1 924 kr

*) Kommunens självkostnadspris
____________

Enligt renhållningsföreskrifterna ska hämtning av slag från enskilda tankar, slamavskiljare
och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god
funktion.
Extra tömning utförs på begäran mot särskild avgift.
Längre tömningsintervall kan medges, efter ansökan hos kommunens miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd. Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt
vid tömningstillfället. Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg ska vara väl
markerade. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till
anläggning måste en farbar väg för tömningsfordonet finnas. Är avstånd mellan
uppställningsplats för hämtningsfordon och slambrunn sådant att slang längre än 15 m
måste användas debiteras extra avgift enligt taxa.

OBS!
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att
eventuella uppkomna skador åtgärdas.
Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa
tömningstillfälle.
Ungefärliga tömningstider meddelas på Arvidsjaur kommuns hemsida och annonseras i ett
antal tidningar. Avvikelser från angivet tidsintervall kan förekomma.
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5. Bestämmelser
Bestämmelser för avfallshantering har införts i Renhållningsordning för Arvidsjaurs och
Arjeplogs kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 205 och trädde i kraft
2012-01-01.
Hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall debiteras månadsvis av kommunen.
Grundavgift samt sophämtning för fritidshus och slamtömning debiteras en gång per år av
kommunen. Övriga avgifter debiteras löpande under året.
Fastighetsägaren är betalningsansvarig. Detta kan dock överföras på nyttjanderättshavare
om det finns en sådan skriftlig överenskommelse.
För tillämningen av taxan ansvarar tekniska kontoret/Avfallsenheten. När taxan i övrigt
saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall särskilt avtal upprättas.
__________
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Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa.
Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och
väsentlighet.
Revisorernas granskning visar att arbetet med handläggning och samverkan
runt barn och unga som riskerar att fara illa i begränsad utsträckning sker på
ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är bristande. Resultat
och underlag för gjorda bedömningar redovisas i revisionsrapporten med
undantag för stickprovskontroll.
Rapporten kommer att kompletteras efter genomförda stickprovskontroller
under våren 2016.
För framtiden lämnas följande rekommendationer:
• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i
barn- och ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbussamarbetet, sker på avsett sätt.
• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i
syfte att kvalitetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och
utredning i barn- och ungdomsärenden.
• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår
uppgifter som ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i
handläggning och samverkan i barn- och ungdomsärenden.
Presidiet har berett ärendet och föreslår att socialnämnden ska arbeta för att
verkställa revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Kommunstyrelsen
. Presidiet
. Revisorer

Justerandes sign

1.
2.

Socialnämnden ska arbeta med att verkställa revisorernas
rekommendationer.
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges oktobermöte.

______

Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Beslut presidiet

Utdragsbestyrkande
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Revisionsrapport
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
- Granskning av chefernas chefernas arbetssituation. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en
arbetssituation
bedömning av risk och väsentlighet.
Revisorernas granskning visar att kommunstyrelsen, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden endast i begränsad utsträckning har säkerställt
att kommunens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Miljö-,
bygg- och hälsoskyddsnämnd bedöms till övervägande del ha säkerställt att
nämndens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Den interna
kontrollen bedöms vara bristande. Resultat och underlag för gjorda
bedömningar redovisas i revisionsrapporten.
För framtiden lämnas följande rekommendationer:
-

Styrelsen och nämnderna prövar vilka behov som finns av att mäta och
utvärdera chefernas arbetssituation i syfte att kunna identifiera
utvecklingsområden, samt att styrelsen och nämnderna säkerställer att
resultat och slutsatser av mätningar/undersökningar av chefernas
arbetssituation hanteras på ett sätt som ger möjligheter att kunna vidta
aktiva åtgärder utifrån resultat/slutsatser.

-

Styrelsen och nämnderna ser över det administrativa stödet till cheferna i
syfte att skapa förutsättningar till att leda och utveckla verksamheten.

Presidiet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna
ska arbeta för att verkställa revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Kommunstyrelsen
. Presidiet
. Revisorer

Justerandes sign

2.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta med att verkställa
revisorernas rekommendationer.
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges oktobermöte.

______

Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Beslut presidiet

Utdragsbestyrkande
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Som ett led i att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål för
medarbetare är en strukturerad process för rekrytering och introduktion en
förutsättning för framgång.
Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig uppgift, som
kräver kompetens och vars resultat måste ses som en långsiktig och
omfattande investering. Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att
finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Genom att satsa
tid, engagemang och resurser skapas en god kvalitet genom hela
rekryteringsprocessen.
I och med att en ny struktur för styrande dokument har antagits av
kommunfullmäktige 2015-10-27 § 14, innebär det att det nuvarande
personalpolitiska handlingsprogrammet kommer att delas upp i olika
policydokument och riktlinjer. Som ett led i den nya strukturen för styrande
dokument är rekryteringspolicyn det första dokumentet som bryts ur.
Förslaget har varit på remiss hos de politiska partierna. Vid remisstidens
utgång hade inget yttrande inlämnats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Rekryteringspolicy för Arvidsjaurs kommun antas.
Rekryteringspolicy, som fastställdes av fullmäktige som en del i det
personalpolitiska handlingsprogrammet 2012-10-29 § 147, upphör att
gälla.

_____
Beslutet skickas till:
. Politiska partier
. Kommunens bolag

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 42 2016-03-22
Tjänsteskrivelse, Kerstin Olla
Förslag till policy, Ulrica Lundgren

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Arvidsjaurs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera nya
medarbetare och att behålla och motivera befintliga medarbetare.
Arvidsjaurs kommun ser positivt på intern rörlighet och vill möjliggöra alternativa karriärvägar
för medarbetare inom organisationen.
Som ett led i att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål för medarbetare är en strukturerad
process för rekrytering och introduktion framtagen. Rekrytering är en stor investering och det är
därför viktigt att rekryteringsarbetet planeras och genomförs på ett professionellt sätt.
Genom att satsa tid, engagemang och resurser skapas en god kvalitet genom hela rekryteringsprocessen.
Arvidsjaurs kommun ska uppfattas som EN arbetsgivare och rekryteringsprocessen blir samtidigt
ett tillfälle att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Mål
Målet med rekryteringen är att rekrytera rätt person, till rätt plats och i rätt tid.
Genom att vara ett föredöme både när det gäller att rekrytera ny personal och att erbjuda
utvecklingsmöjligheter för den befintliga personalen ökar förutsättningarna för kommunen att
ha kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

Syfte
För att uppnå målet är det viktigt att klargöra vilka utgångspunkter som gäller vid rekrytering av
nya medarbetare.
Policyn anger ramarna för Arvidsjaurs kommuns rekryteringsprocess och avser alla rekryteringar
och gäller oberoende av kollektivavtalsområde.
Riktlinjerna anger hur rekryteringsförfarandet går till och är ett stöd till rekryteringsansvarig för
att kvalitetssäkra, förtydliga och förenkla Arvidsjaurs kommuns rekryterings- och
introduktionsarbete.

Ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om rekryteringspolicyn.
Kommunstyrelsen ansvarar för policyn och följer upp densamma.
Riktlinjer för rekrytering fastställs av kommunstyrelsen.
Förvaltningschef/vd i kommunägt bolag ansvarar för att policyn och riktlinjen är känd i
organisationen.
Chef med personalansvar företräder arbetsgivaren och ansvarar för rekryteringsarbetet. Vid
rekrytering ska de fackliga organisationerna alltid involveras.
Personalenheten bistår med råd och stöd när det gäller såväl annonsering och urval som
arbetsrättsliga aspekter.
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Grundläggande värderingar
Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och har rättvisa förhållande mellan
individer och grupper. Ingen ska diskrimineras och all rekrytering inom Arvidsjaurs kommun ska
ske med beaktande av dessa värderingar och gällande lagstiftning.
Inom Arvidsjaurs kommun tar vi ansvar och bemöter alla som söker arbete hos oss med respekt.
Vi har ett professionellt förhållningssätt som ger sökande en positiv bild av Arvidsjaurs kommun
som arbetsgivare.
Med hjälp av de värderingar och målsättningar som uttrycks i rekryteringspolicyn ökar
förutsättningarna för
- Att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna
- Att agera professionellt mot alla sökanden
- Mångfald och jämställdhet

__________
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Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan samt
för tillsynen av alkoholförsäljning. Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av
kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns beträffande
kommunala taxor.

Avgifter för
serveringstillstånd

Ansökningsavgiften ska erläggas innan utredning påbörjas.
Den avgift som tas ut för tillsyn beräknas enligt avgiftsklasser som följer
omsättningen på alkoholförsäljningen och inte efter antal tillsynstillfällen.
Omsättning på alkohol avser föregående år och ska lämnas in till
kommunen på restaurangrapporten. Debiteringen av tillsynsavgifterna sker
då restaurangrapporterna har kommit in till kommunen.
Avgifterna har legat på samma nivå under många år och eftersom
verksamheten ska finansieras med avgifter måste dessa höjas. Under 2015
har ca 70 tkr kommit in för olika avgifter enligt alkohollagen, en försiktig
beräkning är att höjningen bör innebära att intäkterna ökar med 20-30 tkr.
Antalet nyansökningar varierar mellan åren, liksom intäkterna.
Förslag till förändrade avgifter för serveringstillstånd har upprättats.
Socialnämnden har 2016-03-14 § 20 beslutat att förslå kommunfullmäktige
att anta förslag till avgifter för serveringstillstånd och att avgifterna föreslås
gälla från och med 2016-06-01.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Avgifter för serveringstillstånd fastställs.
Avgifterna börjar gälla 2016-06-01.

_____
Beslutet skickas till;
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 432016-03-22
Sn § 202016-03-14
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Avgifter för serveringstillstånd
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 33

Avgifter för
serveringstillstånd
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Avgifter för serveringstillstånd
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 33
Permanenta tillstånd

Nyansökan gällande servering, catering och provsmakning
Ägarbyte
Utvidgade tillstånd, catering, provsmakning, gemensam
serveringsyta, utökad serveringstid, ändrat alkoholutbud,
omregistrering till AB/HB
Kunskapsprov med möjlighet till två omprov (gäller även
tillfälligt tillstånd)

Nytt
förslag
8 000 kr
7 000 kr
3 000 kr

Nuvarande
avgift
5 000 kr
2 500 kr

1 000 kr

Tillfälliga tillstånd för allmänheten

Enstaka tillfälle 1-3 dagar
Tillfälle 2 – 5 om ansökan omfattar alla tillfällena

Nytt
förslag
4 000 kr
350 kr per
tillfälle

Nuvarande
avgift
3 500 kr

Nytt
förslag
1 000 kr
700 kr

Nuvarande
avgift
500 kr

Nytt
förslag
2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
6 000 kr
9 000 kr
12 000 kr

Nuvarande
avgift
1 400 kr
2 400 kr
3 400 kr
4 400 kr

Ytterligare tillfällen kan ej omfattas av ett tillfälligt tillstånd.

Slutna sällskap

Slutna sällskap (innefattar kunskapsprov)
Om sökanden avlagt kunskapsprov och sökanden är samma
person/er med betydande inflytande i sällskapet

Tillsynsavgifter
Årsomsättning
- 250 000 kr
250 000 kr - 500 000 kr
500 000 kr - 1 000 000 kr
1 000 001 kr - 2 000 000 kr
2 000 001 kr - 5 000 000 kr
5 000 001 kr -

________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2016-04-12

Kf § 34
Reglemente för
kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

44

Dnr 00188/2015

003

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och
har ett övergripande ansvar för kommunen, dess koncerns utveckling och
kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen, uppföljningen och
utvärderingen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för
samordningen inom koncernen. Samordningsansvaret innefattar även
förvaltningen av kommunens angelägenheter och uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också utöva uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i företagsform.
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).
Styrelsens och nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också
framgå direkt av lag. Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och
bygglagen.
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av
kommunfullmäktige reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg under § 2;
”Styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten enligt
lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor
med därtill hörande förordningar. Styrelsen fullgör även övriga uppgifter
som enligt lag ska fullgöras av den kommunala myndighet som svarar för
räddningstjänsten.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Bjarne
Halds tilläggsförslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med bägge förslagen.
Votering begärs.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 44 2016-03-22
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

45

Kf § 34, fors.

Voteringsproposition
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med Bjarne Halds
tilläggsförslag röstar nej.
Efter företagen omröstning har 14 ja-röster och 13 nej-röster avgivits.
1 ledamot är frånvarande och en stol är tom. Kommunfullmäktige har
således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Bilaga ./. Röstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Reglemente för kommunstyrelsen fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 73 upphör att gälla.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c), Pernilla Granberg (c), Martin
Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Kristina
Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c), Annika Öberg (m) och Lars
Lindström (l) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds förslag.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Förvaltningschef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-03-22 § 44
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för kommunstyrelsen
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 34

Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt styrelsen och
nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Utöver detta ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning.
§ 1 Styrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar planeringen, löpande förvaltningen och uppföljningen av
kommunens utveckling och ekonomi i alla avseenden.
Styrelsen ska i sin ledningsfunktion ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
I ledningsfunktionen ingår även att inom kommunen särskilt följa;
•
•
•
•
•

Socialtjänsten, och verka för att socialtjänstens mål uppfylls.
Hälso- och sjukvården, samt verka för en god hälso- och sjukvård.
Skolväsendet, och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls.
Miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö.
Verksamheten i gemensamma nämnder och kommunalförbund där kommunen ingår.

Styrelsen ska i sin styrfunktion leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Styrelsen ska i sin uppföljningsfunktion följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.
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§ 2 Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för kommunens
- bevakning av intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och
byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra ärenden som är
jämförliga med dessa
- bibliotek
- bostadsanpassningsbidrag
- byggnads- och anläggningsverksamhet
- ekonomifunktion, personalfunktion, informationsverksamhet och IT-verksamhet
- fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, värmeverk, parkmark och grönområden, om
inte driftansvaret överlämnats till annan nämnd
- högskoleverksamhet
- flyktingmottagning, (med undantag av myndighetsutövning - utredningar och beslut om
placeringar - inom mottagande av ensamkommande barn)
- fritids- och kulturverksamhet
- förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte överlåtits till annan nämnd
- kommunens centrala informationsverksamhet
- kommunens samlade måltidsverksamhet
- konsumentfrågor
- kulturskola
- renhållningsfrågor
- samiska förvaltningsområde
- samordning av central upphandling enligt kommunens inköpspolicy
- samordning av samhällsbetald trafik
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt turism och ansvarar för åtgärder för att allmänt
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
- tekniska förvaltning
- upptagande av lån som kommunfullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar utfärda
erforderliga handlingar
- utformningen av kommunfullmäktiges handlingar
- utfärdande av handlingar som behövs med anledning av kommunfullmäktiges beslut om
borgen eller annan ansvarighet
- övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap, bostadsförsörjning,
varuförsörjning m.m.
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Ledningsfunktion och styrfunktion
§ 3 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens.
Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 4 Styrelsen ska
1.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem,
passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra till en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.

Företag och stiftelser
§ 5 Styrelsen ska
1.

ha uppsikt över kommunens bolag och dess verksamheter.
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Ekonomi och medelsförvaltning
§ 6 Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

ha hand om kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning enligt
kommunfullmäktiges föreskrifter.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att
kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i tid samt att åtgärder vidtas för
indrivning av skulder.
upprätta förslag till budget i enlighet med KL samt se till att bokföring och redovisning sker i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser enligt särskilda föreskrifter från
fullmäktige.
vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall
där det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen.

Ekonomisk förvaltning
§ 7 Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning.
I uppgiften ingår bland annat;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förvalta och underhålla fast och lös egendom, och till de delar sådant ansvar är överlämnat till
annan nämnd, se till att uppgiften fullgörs.
Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner för intern kontroll.
Sköta egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera medel som
ingår i donation vilka förvaltas av den nämnden.
Avskrivning av fordringar.
Ansvara för att samordning i upphandling sker samt bevaka att riktlinjer för upphandling och
inköp följs.
Fatta beslut och teckna avtal i kommungemensamma inköpsfrågor.
Ansvar för kommunens statistik.

§ 8 Omfördelning av medel
Styrelsen äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till styrelsen, inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda
investeringsobjekt.
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra generella
beslut som verksamheten som fullmäktige fastställt.
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Delegering från kommunfullmäktige
§ 9 Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
1.

Organisation av verksamheter som styrelsen ansvarar för.

2.

Organisation när det rör fler än en förvaltning i kommunen.

3.

Lämna uppdrag om ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt KL, i vad
som avses i Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47)

4.

Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

5.

Köp, försäljning, byte, och avtal om fastighetsreglering – allt inom beloppsram av 1,5
mkr och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt som fullmäktige
fastställer.

6.

Upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

7.

Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag
av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige.

8.

För en tid av högst tio år utarrendera hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som
kommunen äger.

9.

På begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige faställd beloppsram och andra riktlinjer.

10. Handläggning av översiktliga planer och detaljplaner som initieras av kommunstyrelsen,
d.v.s. beslut om uppdrag, samråd och utställning.
11. Avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
12. Tillstånd att använda kommunens vapen.
13. I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan med för kommunen bindande
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
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Personalpolitik
§ 10 Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och har det
övergripande arbetsgivaransvaret i kommunen, och har därmed hand om frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
I detta ingår:
1.

Arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalärenden.

2.

Övergripande löne- och pensionsärenden.

3.

Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

4.

Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller
11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden.

5.

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

6.

Besluta om stridsåtgärd.

7.

Tillse att förhandling sker enligt kommunens samverkansavtal.

8.

Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

9.

Bevaka att personalarbetet i kommunkoncernen bedrivs enligt de policys och riktlinjer
som fastställts av kommunfullmäktige.

10. Vara anställningsmyndighet för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef,
näringslivschef och personalchef.
11. Svara för gemensam personalstatistik.

Uppföljningsfunktion
§ 11 Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
i delårs- och helårsrapportering redovisa till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige,
före den 1 april delge kommunfullmäktige de beslut som fullmäktige tagit och som ej är
verkställda.
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Särskilda uppgifter
§ 12 Processbehörighet
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

§ 13 Krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (kris-ledningsnämnd).
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.

§ 14 Arbetslöshetsnämnd
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

§ 15 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.

§ 16 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

§ 17 Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.

§ 18 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Styrelsen är fondstyrelse för Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen Rolf
Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond.
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§ 19 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 20 Styrelsens arbetsformer
Arbetsformerna regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.

__________
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Dnr 00189/2015

003

Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag.
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av
kommunfullmäktige reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Reglemente för socialnämnden fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 54 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Kommunstyrelsen
. Förvaltningschef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 45 2016-03-22
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för socialnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 35

Reglemente
Socialnämnden

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente

Reglemente

2016-

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Version

Senast reviderad

Giltig till

Kommunstyrelsen

1

Dokumentinformation

Dnr 189/2015

Dokumentet gäller för

Socialnämnden och socialnämndens förvaltning

Tills vidare

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för socialnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 35

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och
följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och
vuxna i den mån uppgifterna inte enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av
någon annan nämnd.
Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), Lag om färdtjänst, Lag om stöd och service till viss
funktionshindrade (LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken, Alkohollagen
(2010:1622).

2.

Andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts
nämnden.

3.

Dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken.

4.

Ansvarar för uppgifter som utförs med stöd av lag eller författning där begreppet
socialnämnd används, om inte uppgiften enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan
nämnd.

5.

Särskilt vinnlägga sig om att tillvarata olika samordnings- och samverkansmöjligheter
som finns dels inom och mellan nämndens verksamhetsområden och dels i förhållande till
andra samhällsaktörer.

6.

Socialnämnden ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ha ett gemensamt
ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom.

7.

Medverka till att skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till
-

Egen försörjning
Social trygghet
Aktivt deltagande i samhällslivet

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
1.

Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden
och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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§ 3 Ekonomisk förvaltning
Socialnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i styrdokument, som
beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner (ex. avstängning).
Omfördelning av medel
Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till nämnden,
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar
och fastställda investeringsobjekt.

§ 4 Ledningsfunktion
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
1.

Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och se till att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt
andra styrdokument och övergripande policys.

2.

Utvecklingen av brukarinflytande.

3.

Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet.

4.

Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls
vad gäller framtida lokaler.

§ 5 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Socialnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Svea Karlssons donationsfond samt stiftelsen
Arkens donationsfond.

§ 7 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 8 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
__________
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Dnr 00190/2015
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Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag.
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av
kommunfullmäktige reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 53 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kommunstyrelsen
. Förvaltningschef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 46 2016-03-22
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 36

Reglemente
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utbildningsnämnden

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente

Reglemente

2016-

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Version

Senast reviderad

Giltig till

Kommunstyrelsen

1

Dokumentinformation

Dnr 190/2015

Dokumentet gäller för

Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden förvaltning

Tills vidare

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 36

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Här avses förskole- och fritidsverksamhet,
särskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux, svenska för invandrare samt
elevhälsan.

2.

Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och
kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten.

3.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att
samordna insatser som rör barn och ungdom.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
1.

Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

2.

Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden
och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
I beslut fastställa ändring i av fullmäktige antagen ”Maxtaxa inom förskola och
fritidshem” vid varje indexhöjningstillfälle.

3.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i
styrdokument, som beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner (ex. avstängning).
Omfördelning av medel
Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige
anslagit till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige
angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.
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§ 4 Ledningsfunktion
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
1.

Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt
andra styrdokument och övergripande policys.

2.

Utvecklingen av brukarinflytande.

3.

Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet.

4.

Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls
vad gäller framtida lokaler.

§ 5 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de Polices och
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Barn- och utbildningsnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond.

§ 7 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 8 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
__________
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Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag.
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Presidiet och kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag av
kommunfullmäktige reviderat styrelsens och nämndernas reglementen.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Reglemente för miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 67 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
. Kommunstyrelsen
. Förvaltningschef
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 47 2016-03-22
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente

Reglemente
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Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Version

Senast reviderad

Giltig till

Kommunstyrelsen

1

Dokumentinformation

Dnr 191/2015

Dokumentet gäller för

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
förvaltning

Tills vidare

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 37

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt planoch bygglagen (PBL). Nämnden fattar beslut om strandskydd enligt miljöbalken (MB).
Nämnden svarar även för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom
plan- och byggväsendet.

2.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt den
prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
smittskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel avseende tillsynsverksamhet
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar och inom områden gällande EGförordningar. Nämnden svarar även för uppgifter som anges i renhållningsordningen.
Nämnden svarar även för övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.

3.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
Nämnden ska utförda lokala trafikföreskrifter, följa trafikförhållandena i kommunen samt
verka för förbättrad trafiksäkerhet.

4.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten enligt lagen om skydd
mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor med därtill hörande förordningar.
Nämnden fullgör även övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
nämnden som svarar för räddningstjänsten.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
1.

Anta, ändra eller upphäva detaljplaner (PBL 5 kap 27 och 38 §§) eller
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Befogenheten innebär också rätt att förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid.

2.

Anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser (PBL 5 kap 39 §) då bestämmelserna
inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och de överensstämmer med direktiv i
översiktsplanen eller andra översiktliga beslutsunderlag som antagits av
kommunfullmäktige.
En förutsättning för befogenheterna enligt 1 och 2 ovan är att samråd har skett med
kommunstyrelsens ordförande.

3.

Meddela planbesked enligt PBL 5 kap 2 §.

4.

Yttranden i fastighetsbildningsärenden.

5.

Övriga yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens
ansvarsområden och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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§ 3 Ekonomisk förvaltning
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och
bestämmelser i styrdokument, som beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner.
Omfördelning av medel
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som
fullmäktige anslagit till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av
fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.

§ 4 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policyer och
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 5 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 6 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
__________
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Kommunallagens 6 kapitel 32 §, anger att kommunfullmäktige ska utfärda
reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och
arbetsformer.
Dokumentet "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder"
reglerar arbetsformer m.m. för styrelsen och nämnder.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder
fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28 § 13 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Förvaltningschefer
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 48 2016-06-22
Förslag till bestämmelser

Utdragsbestyrkande
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för styrelsen och nämnder
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 38
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Dokumenttyp
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Dokumentansvarig

Version
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Gemensamma bestämmelser
för styrelsen och nämnder
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 38

§ 1 Styrelse och nämnder, organisation
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd

Ledamöter

Ersättare

11
9
9
5

11
9
9
5

§ 2 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen och övriga nämnder ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut - har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av fullmäktige fastställda mål, styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 4 Personalansvar
Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag av
förvaltningschefer, ekonmichef, personalchef och näringslivschef som anställs av styrelsen.
Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde, samt det som anges under rubriken Personalpolitik i detta reglemente.

§ 5 Personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.
§ 6 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska i delårs- och helårsredovisning redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente
- i mål- och resursplan
- genom finansbemyndigande
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Nämndernas redovisningar
lämnas till styrelsen som samordnar redovisningarna.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
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§ 7 Information och samråd
Styrelsen, nämnderna samt kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller annan
nämnds verksamhet.

§ 8 Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget
väcktes i fullmäktige.
Fullmäktige ska vid närmast kommande sammanträde delges beslutet.

§ 9 Styrelsens / nämndernas presidium
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande som
fullmäktige utser bland ledamöterna.

§ 10 Styrelsens / nämndernas ordförande
Det åligger ordförande att
-

leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen / nämnden
bevaka att styrelsens / nämndens beslut verkställs
vara tillgänglig för allmänheten

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
- ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall
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Styrelsens och nämndernas arbetsformer
§ 11 Ersättarnas tjänstgöring m.m.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Är ledamot förhindrad att delta i sammanträde, eller del av sammanträde, ska ledamoten själv
kalla in ersättare. Frånvaron bör också snarast meddelas till ordföranden samt till tjänsteman
som har till uppgift att handha styrelsens / nämndens administration.
Nämndskansliets personal kan vid akut behov hjälpa till vid inkallande av ersättare.
Det är ordförandens ansvar att i den mån det är möjligt se till att styrelsen/nämnden är
fulltalig.
Ersättare att tjänstgöra kallas in enligt den turordning som fastställts av kommunfullmäktige.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Som huvudregel gäller att ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av
turordning, även om ersättare infinner sig som står före i tur. Om styrkeförhållandet mellan
partierna / partigrupperna har påverkats, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta med yttranderätt i överläggningarna men inte i
besluten.

§ 12 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, har
rätt att återuppta tjänstgöringen sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får återuppta tjänstgöring endast om ersättarens inträde har påverkat styrkeförhållandet
mellan partierna.

§ 13 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde, helt eller delvis,
utser nämnden eller styrelsen en annan ledamot att tillfälligt tjänstgöra som ordförande. Den
till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills dess att tillfällig ordförande
har utsetts.
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad
att fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
och fullgöra aktuella uppgifter.
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§ 14 Tidpunkt för sammanträde
Styrelsen / nämnden bestämmer dag och tid för sammanträde.

§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Vid genomgång av kallelse
deltar nämndsekreterare och annan som ordföranden kan utse.
Kallelse till sammanträde skickas elektroniskt. Om inte omständigheterna ger skäl till annat
förfarande, ska kallelse sändas så att den är ledamöter och ersättare, samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet, tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelse ska åtföljas av föredragningslista samt tillhörande handlingar enligt ordförandens
bedömning. Om ordföranden anser det nödvändigt kan kallelse i undantagstagsfall ske på
annat sätt.
Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att kalla till sammanträde, ska den
till levnadsålder äldste ledamoten göra detta.

§ 16 Offentliga sammanträden
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

§ 17 Närvarorätt
Kommunfullmäktiges ordförande och styrelsens ordförande äger rätt att närvara vid
sammanträden. Förvaltningschef för styrelsen / respektive nämnd får närvara vid styrelsens /
egna nämndens sammanträden. Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden
för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen, och särskilt sakkunnig, kan medges
denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver besluta att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

§ 18 Reservation
Reservationer ska åtföljas av motivering, oavsett om reservationen är muntlig eller skriftlig.
Vid skriftlig reservation ska motivering lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

§ 19 Justering av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnden beslutar om tid
och plats för justering samt utser ersättare till utsedd justerare.
Styrelsen / nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska anses omedelbart justerad.
Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och utsedd
justerare. Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen.
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§ 20 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 21 Delgivning
Delgivning med styrelsen / nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som styrelsen / nämnden bestämmer.

§ 22 Undertecknande av handlingar
Handlingar som utfärdas i styrelsens / nämndens namn undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av tjänsteman som getts teckningsrätt.
Styrelsen / nämnden får genom särskilt beslut uppdra åt annan / andra att verkställa
undertecknandet.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill.

Ansvar
§ 23
Styrelsen / nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och ramar
som kommunfullmäktige har anvisat, de bestämmelser som kan finnas i lag eller förordning
samt vad som finns angivet i detta dokument.

Övrigt
§ 24
Från kommunens övriga nämnder, beredningar och anställda får ordföranden samt ledamöter
av styrelsen / nämnden inhämta de upplysningar och yttranden som behövs för att den ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
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Närmare bestämmelser
§ 25
De närmare bestämmelserna om arbetsformer m.m. i styrelsen och nämnderna återfinns i
6 kap. kommunallagen.

Gemensamt ansvar
§ 26
Kommunfullmäktige anger i reglementen för styrelse och nämnder, ansvarsområde, uppgifter
och förvaltning.
Gemensamt gäller för styrelsen / nämnderna följande ansvar:
Styrelsen / nämnden har
-

personalansvar för underställd personal

-

arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet

-

ansvar för att tillfredsställande rutiner finns för internkontroll inom den egna
verksamheten

-

informationsansvar för egen verksamhet

-

registeransvar för de personregister som styrelsen / nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över

-

arkivansvar i enlighet med arkivreglemente

-

att, om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som faller inom styrelsens / nämndens förvaltningsområde, med
rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse, ingå förlikning eller sluta annat
avtal

-

att, på det sätt kommunfullmäktige beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret

-

att fortlöpande bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och
folkhälsoperspektiv samt att homo-, bi- och transpersoners situation beaktas i
verksamheten

-

att fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod
(styrelse/nämndmål) samt fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen
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Utskott
§ 27
Styrelsen / nämnden beslutar, enligt reglemente fastställt av kommunfullmäktige, själv om sin
utskottsorganisation samt tar beslut i styrelsen / nämnden om utskottens ansvarsområden.
Styrelsen / nämnden utser ledamöter och ersättare i utskott för motsvarande tjänstgöringstid
som gäller för styrelsen / nämnden. Bland utskottsledamöterna utser styrelsen / nämnden en
ordförande och en vice ordförande för den tid styrelsen / nämnden bestämmer.
Avgår ledamot eller ersättare i utskott ska styrelsen / nämnden snarast förrätta fyllnadsval för
återstoden av tjänstgöringstiden.
Ersättare ska delta vid utskottssammanträde endast om ledamot har förhinder och kallas då till
tjänstgöring enligt fastställd turordning.
Ärenden som ska avgöras av styrelsen / nämnden samfällt, ska beredas av berört utskott om
beredning behövs. Utskott lägger förslag till beslut i varje ärende som det bereder.
För beslutsförhet fordras att mer än hälften av ett utskotts ledamöter är närvarande.
Vad som i övrigt regleras för styrelse /nämnd i detta dokument ska i tillämpliga delar gälla
även för utskott.

§ 28 Utskottens arbetsformer
Beträffande utskottens arbetsformer gäller vad som regleras i dessa bestämmelser för
styrelsen/nämnder.

__________
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Centerpartiets fullmäktigegrupp har via Martin Nilsson lämnat in följande
motion:
Bakgrund
Kommunfullmäktige (Kf) är ytterst ansvarig för styrningen av de
kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar och skall följa
upp att bolagen lever upp till ägarens vilja och inriktning".
Kf har 2014-04-14 § 70 antagit "Övergripande mål för 2016-2019. Med
anledning av detta finns anledning att omarbeta ägardirektiv och
bolagsordningarna till de kommunala bolagen så att även bolagen från 2016
har uppdaterade bolagsordningar och ägardirektiv som harmoniserar med
av KF antagna Övergripande mål.
Arvidsjaur kommun AB:s (AKAB) ägardirektiv är inte helt tydliga
avseende vilken roll ägarna vill att AKAB skall utgöra, här krävs att Kf blir
tydligare.
Någon översyn av bolagens verksamhet har under åren inte heller
genomfört, vilket innebär att såväl Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur
Energibolag AB som Arvidsjaur Flygplats AB ägnar sig ut uthyrning av
bostäder i större eller mindre omfattning. En stor verksamhet inom
Energibolaget är uthyrning av industrilokaler, vilket också är en del av
Flygplatsbolagets verksamhet.
Sammantaget föreligger ett behov av att genomföra en översyn innebärande
att verksamheterna i bolagen renodlas till bolagens huvudsyfte. En sådan
översyn bör pröva såväl samordning av verksamhet som överföring av
tillgångar.
Betydelsen av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för att Arvidsjaur som
kommun skall få tillväxt är oomtvistad. Stor enighet finns också kring
betydelsen av alla ideella organisationer som tillhandahåller olika
aktiviteter. Alla dessa föreningar är starkt beroende av "sponsring" från
näringslivet och utan det fantastiska stöd som näringslivet ger skulle inte
utbudet vara så stort. De kommunala bolagen är också en del av
näringslivet i Arvidsjaur, men tyvärr deltar inte alla bolagen i stöd till

föreningar. Av ägardirektiven framgår inte någon styrning från
ägarna, utan respektive bolag har att ta beslut i frågan.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 49 2016-03-22
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 39. forts.

Centerpartiet yrkar att:
1.
2.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen (KS) att tydliggöra
AKAB:s uppdrag genom en översyn av ägardirektiven och bolagsordning.
Uppdra till AKAB att göra en konsekvensanalys av renodling av
verksamheten antingen genom samordning av verksamheten eller genom
överföring av egendom och verksamhet.
Uppdrar till AKAB att, i samråd med bolagen, genomföra en översyn av
ägardirektiven och bolagsordning för de kommunala bolagen varvid det
tydligt skall framgå:
a) Ett tydligt uppdrag
b) Mätbara mål
c) Miljömål
d) Ekonomiska mål
e) Sponsringspolicy

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsen och AKAB har
lagt fram förslag till ägarstyrningspolicy, ny bolagsordning och nytt
ägardirektiv för samtliga bolag.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, med den ändringen att beslutspunkt
nr 1 ändras till följande;
Motionen bifalls enligt punkterna 1 och 3 i motionens yrkande.
Bjarne Hald (c)
Bifall till motionen i sin helhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Björn
Lundbergs ändringsförslag, varefter han förklarar att kommunstyrelsen
bifallit bägge förslagen.
Förslagen ställs sedan mot Bjarne Halds förslag. Efter avslutad proposition
konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag med Björn Lundbergs ändringsförslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 49 2016-03-22
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Motionen bifalls enligt punkterna 1 och 3 i motionens yrkande.
Punkt 2 avslås.
Kommunfullmäktige lämnar följande uppdrag;
- Kommunstyrelsen ska tydliggöra AKAB:s uppdrag genom en översyn
av ägardirektiven och bolagsordning
- AKAB ska, i samråd med bolagen, genomföra en översyn av
ägardirektiven och bolagsordningarna för de kommunala bolagen
varvid det tydligt skall framgå;
a) Ett tydligt uppdrag
b) Mätbara mål
c) Miljömål
d) Ekonomiska mål
e) Sponsringspolicy

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c), Pernilla Granberg (c), Martin
Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Kristina
Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c) och Annika Öberg (m) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds förslag.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag AB
. Samtliga partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 49 2016-03-22
Motion
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Vid ägarstyrning av kommunägda bolag måste två regelsystem beaktas;
kommunallagen och aktiebolagslagen. Bolagets verksamhet ska,
tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapa
nytta för medborgarna.
Verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet fastställs i bolagsordningen tillsammans med fullmäktiges rätt
att ta ställning i frågor som är av principiell betydelse.
Aktiv ägarstyrning innebär både att ställa krav på bolaget och att ge detta,
inom alla områden, bästa möjliga förutsättningar. Det innebär bland annat
att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets
strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt
hur verk-samheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning.
Ägarstyrningspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag har upprättats.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Ägarstyrningspolicyn antas.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förlag mot Leif Anderssons förslag,
varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag AB

Ägarstyrningspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag antas ej.

_____
Reservationer
Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bjarne Hald (c), Kristina Bäckström (c), Pernilla Granberg (c), Martin
Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Kristina
Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c) och Annika Öberg (m) reserverar sig
till förmån för Leif Anderssons förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 50 2016-03-22
Motion
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Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-30 att anta ett särskilt tillväxtprogram
för perioden 2007-2013. Syftet med tillväxtprogrammet var att samordna
kommunens ansträngningar för tillväxt. Programmet reviderades hösten
2013 och våren 2014 och tanken var att det skulle fastställas efter det att den
nya översiktsplanen var klar och beslutad. Inför arbetet med översynen av
översiktsplanen beslutades att planen skulle kallas översikts- och tillväxtplan
och även ges ett bredare innehåll än den tidigare översiktsplanen.
Den nya översikts- och tillväxtplanen som fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-11-24 innehåller många konkreta åtgärder som
ska bidra till att det skapas tillväxt i kommunen. I praktiken innebär det att
det innehåll som skulle finnas i tillväxtprogrammet nu redan finns i
översikts- och tillväxtplanen. Att ta fram ytterligare ett styrdokument med
snarlikt innehåll bedöms som överflödigt. I stället har en bilaga till
översiktsplanen skapats där alla konkreta åtgärder som ska genomföras
framgår. Detta bedöms vara en tillräcklig vägledning för den politiska
styrningen av tillväxtfrågorna samt vägledning för verksamheten.
Den nu gällande översikts- och tillväxtplanen har tagits fram på samma sätt
som tidigare tillväxtprogram, d.v.s. i dialog med medborgare, företag,
föreningar och andra intressenter och samarbetspartners.
Kommunchef Kerstin Olla Grahn föreslår i tjänsteskrivelse att
kommunfullmäktige föreslås besluta att översikts- och tillväxtplanen även
ska utgöra tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun.
Förslag under sammanträdet
Pernilla Granberg (c)
Återremiss för framtagande av ett tillväxtprogram med hög ambitionsnivå
som möter kommunens specifika utmaningar och utvecklar näringsliv och
arbetsmarknad.

Beslutet skickas till:
. Britta Lundgren
. Stina Johansson
. Kerstin Olla Grahn

Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss för framtagande av ett tillväxtprogram med hög
ambitionsnivå som möter kommunens specifika utmaningar och
utvecklar näringsliv och arbetsmarknad.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 57 2016-03-22
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 42
Revisionsrapport
- Granskning av styrelsens,
nämndernas och
beredningens
ansvarsutövande 2015

55

Dnr 00111/2016

007

Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Denna granskning avser
kommunstyrelsens nämndernas och beredningens ansvarsutövande och ingår
som en del av den årliga granskningen.
Med ansvarsutövande menas styrelsens/nämndens/beredningens aktiva
åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.
Granskningen är en del av det underlag som behövs för vår
revisionsberättelse.
Granskningen har resulterat i nedanstående iakttagelser och bedömningar:
•

Att respektive revisionsobjekt (styrelse, nämnder och beredning) i rimlig
grad kan verifiera att de under år 2015 utövat styrning och kontroll över
tilldelat uppdrag.

•

Att respektive revisionsobjekt uppvisar ett resultat för år 2015 som i stort
är förenligt med de mål för verksamhet och ekonomi som fastställts av
uppdragsgivaren kommunfullmäktige. Revisorerna har noterat, att
verksamheternas måluppfyllelse inom perspektivet "Miljöpåverkan" är
låg och har sjunkit sedan föregående år.

Revisorernas generella rekommendation är att styrelse och nämnder arbetar
för att öka prognossäkerheten och måluppfyllelsen i verksamheterna.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Rapporten läggs, med beaktande av revisorernas rekommendation, till
handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag, varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen och samtliga
nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
. Förvaltningschefer samt
ekonomichef
. Revisorer
1. Rapporten läggs, med beaktande av revisorernas rekommendation, till

handlingarna.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-04-12

Kf § 43
Årsredovisning år 2015
– Arvidsjaurs kommun

56

Dnr 00055/2016

042

Bokslut/ årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun.
Budgetavräkning tkr

Budget
2015

Redovisat
2015

Utfall mot
budget 2015

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

149 064
-537 632
-12 900

169 719
-544 581
-13 601

20 653
-6 949
-701

Verksamhetens nettokostnader

-401 468

-388 463

13 003

Skatteintäkter
283 308
Generella statsbidrag och utjämning 119 550
Finansiella intäkter
1 000
Finansiella kostnader
-100

281 594
118 734
1 057
-60

-1 714
-816
57
40

Resultat före extraordinära poster

2 290

12 862

10 572

Årets resultat

2 290

12 862

10 572

Kommunens resultat för 2015 ger ett överskott med 12,9 Mkr. Avvikelsen
mot budgeterat resultat är 10,6 Mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med
20,6 Mkr jämfört med budget. Statliga riktade bidrag har erhållits i större
omfattning än förväntat till skola, vård och omsorg. Härutöver har bidrag
från Migrationsverket till följd av ökat mottagande av olika flyktingkategorier. Fora har för 2004 utbetalat 4,3 Mkr.
Verksamhetens kostnader är 7 Mkr högre än budget.
Här ingår extra pensionsinlösen med 4,3 Mkr motsvarande kostnad för
erhållen återbetalning från Fora. Flyktingmottagandet har behövt ökade
resurser.
Kostnaderna för avskrivning blev högre än budgeterat med 0,7 Mkr.
Skatteintäkterna blev 1,7 Mkr lägre än budgeterat p g a lägre utfall i
skatteunderlaget än beräknat. Generella bidrag blev också lägre än
budgeterat med 0,8 mkr.
Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2014 utom miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 0,7 mkr högre
nettokostnader än budgeterat. Avvikelsen beror på fler kostsamma
utryckningar i Räddningstjänsten.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 58 2016-03-22
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12
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Kf § 43, forts.

Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 3,8 Mkr som är 1Mkr bättre
än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor. Arvidsjaurs
Flygplats AB har driftsbidrag och kostnadstäckning från kommunen med 5,2
Mkr och koncernbidrag med 1,5 Mkr.
Övriga dotterbolag har positivt resultat och dessutom kunnat avsätta medel
för framtiden i obeskattade reserver.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning för år 2015 godkänns.

_____

Bilaga ./.

Justerandes sign

Protokollsanteckning centerpartiet.

Beslutsunderlag
Ks § 58 2016-03-22
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-12 § 43.

Protokollsanteckning

Centerpartiet i Arvidsjaur godkänner årsbokslutet, men med en brasklapp.
Den ekonomiska situationen är god.
Däremot vill vi uppmärksamma att måluppfyllelsen i budgeten är knapp. Revisorerna har i sina
rapporter noterat att måluppfyllelsen inte är till fyllest. Vi ser det som en brist i majoritetens
förmåga att styra och leda kommunens arbete.
När vi lägger budget och mål i demokratiskt valda församlingar förväntar vi som förtroendevalda
oss, att tjänstemän och anställda skall arbeta mot de demokratiskt beslutade målen.
Det är majoriteten, det vill säga socialdemokraterna och vänsterpartiet, som har till uppgift att
både se till och följa upp att beslutade mål följs och uppnås.
Om verksamheten inte arbetar i beslutad riktning skall åtgärder vidtas så att verksamheten kan
fortsätta arbeta mot målen.

På uppdrag av centerpartiet i Arvidsjaur,
och tillika av fullmäktige utsedd justeringsman av detta protokoll

Martin Nilsson
Ledamot av kommunfullmäktige (c)

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 44
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2015

58

Dnr 00112/2016

042

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer
-

-

sammantaget att styrelse, nämnder och beredningen i Arvidsjaurs
kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i
huvudsak har varit tillräcklig.
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredningen samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2015.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Revisorer

Styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
år 2015.

_____

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

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsutlåtande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 45
Årsredovisning för
affärsdrivande
verksamheter år 2015
- Vatten och avlopp (VA)

59

Dnr 00055/2016

042

Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra
verksamheter med resultat och balansräkningar.
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.
Inom kommunen finns 6 styck avloppsreningsverk, 13 styck
avloppspumpstationer, 18 styck vattenverk och drygt 211 km ledning.
VA-enheten har upprättat årsredovisning för år 2015 utifrån gällande
riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.

Årsredovisning 2015 för kommunens VA-verksamhet godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 59 2016-03-22
Årsredovisning VA

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-12 § 45.
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Årsredovisning 2015 - Vatten och avlopp 2015
Verksamhetsberättelse
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens
verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om
avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 stycken
minireningsverk, 20 st mindre reningsanläggningar, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer,
18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.
Årets verksamheten
Året har varit väldigt gynnsamt för oss. Vi har endast haft enstaka frysningar och få och små
vattenläckor vilket kan bero på den milda vintern.
2015 köptes VA tillsammans med avfallsenheten en slambilen för att överta slamtömning av
enskilda brunnar i egen regi. Sommaren bemannades bilen av flygets personal som genomförde
den större delen av tömning av enskilda brunnar. Resterande del av året bemannas bilen av VAmaskinister så att extratömningar av enskilda anläggningar samt tömningar av våra egna
anläggningar kan genomföras. Bilen används även till att underhållspola ledningar samt vid stopp i
ledningar.
Vi har åtgärdat kommunala reningsanläggningar bestående av markbäddar i Södra Sandträsk och
Akkavare.
Det pågår utredningar om nytt reservvatten till Arvidsjaur tätort. Provborrning i området där vår
befintliga täkt finns har visat på hopp om ett nytt borrhål för att säkra upp vattenförsörjningen i
tätorten. Vi håller även på att titta på om Lärkans vattenverk kan användas till reservvatten.
Händelser av betydelse
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2014 om en ny VA-taxa. 2015 höjdes taxan med 9 % och
kommer årligen att höjas med 3 % utöver KPI fram till 2020.
Ordinarie VA-chef blev sjukskriven i september. 1 december tillsattes tjänsten av en ny tjänsteman.
I slutet av april förstärktes VA-organisationen med en arbetsledare som ska leda det dagliga arbetet
och kortsiktiga planering. Detta kommer att ge utrymme för oss att ta fram de långsiktiga planer
och strategier för att kunna bedriva en kostnadseffektiv, hållbar och laglig va-verksamhet.
Ekonomi
Taxehöjningen har inte gett den intäktsökning vi kalkylerat med på grund av bl.a. minskad mängd
sålt vatten till flerfamiljshus. Vi höjde 9 % och utfallet blev 6,4 %.
Personalkostnaderna är lägre än budget. Beror bland annat på att rekryteringen av arbetsledaren
drog ut på tiden och blev klar i slutet på april, sjukskrivning av VA-chef samt att en deltid varit
föräldraledig.
Intäkterna är högre än budgeterat och det beror på att budget las innan den nya taxan var tagen.
Verksamhetskostnaderna är lägre än budgeterat och det beror delvis på ohälsa och sjukskrivning
hos VA-chefen samt att rekryteringen av arbetsledare blev försenat. Vi har helt enkelt inte hunnit
med vårt underhåll.
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Personal
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och en deltid som vi köper av
fastighetsavdelningen som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I Moskosel,
Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med fastighetsavdelningen en dag i veckan
en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig lösning. Moskosel
behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre.
I slutet av april förstärktes personalstyrkan med en arbetsledare.
Sjuktal 0,0%
Framtiden
Vi står inför stora utmaningar i framtiden.
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. Vi har drygt 20 mil ledning
i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det
att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har
100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka inventeringstakten av ledningsstatusen Alla
åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är
nödvändig.
Miljötillsyn utfördes 2014 på 11 små kommunala avloppsanläggningar och alla har fått underkänt
av olika anledningar. Vad som behöver åtgärdas på dessa varierar i omfattning. Några är
åtgärdade i år. En åtgärdsplan med prioriteringsordning ska tas fram samt att vi i samband med
detta även gör en översyn över resterande anläggningar.
Vi behöver ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för
Arvidsjaur är påbörjat men vi inväntar resultatet av nytt borrhål samt utredningen av Lärkans
vattentäkt innan vi kan bestämma omfattningen på skyddsområdet.
Vi måste arbeta fram en va-plan för vår verksamhet och utifrån den ta fram en va-strategi för hur
vi skall hantera vår verksamhet och vart vi ska satsa våra resurser i framtiden. Tyvärr ser det inte
så ljust ut på många ställen i vår kommun om vi tittar på åldersstruktur och utflyttning av
områden där vi har vatten och avlopp.
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar.
Allt detta påverkar vår VA-organisation som nu är förstärkt med en arbetsledare för att klara
detta arbete. När huvuddelen av Arvidsjaurs VA-system och infrastruktur byggdes upp fanns en
större organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll.
Det pågår en inventering av VA-abonnemang tillhörande fastigheter som är anslutna till det
kommunala nätet och det har visat sig att det finns ett större antal saknar idag ett abonnemang.
Dessa fastighetsägare kommer att bli kontaktade under våren 2016 och kommer att faktureras
retroaktivt för tre år.
Vi kommer att höja vår VA-taxa årligen med 3 % utöver index fram till 2020 ( Kf 2014-11-24
§190) för att klara de investeringar som måste genomföras.
Enhetens investeringar ska komponentavskrivas och detta kommer att påverkas avskrivningarna i
framtiden.
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal
Inget av de vattenprover som tagits på kommunens producerade vatten har visat på otjänligt
vatten.

3(7)

Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader är
inte medräknade i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade
kostnaderna inräknade. De ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan Arvidsjaur och
byarna och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar.
Kostnad exkl kapitalkostnad
Arvidsjaur tätort
Vattenverket
Reningsverket
Ledningar
Totalt

2015

2014

2013

2012

2011

1 574 tkr
1 802 tkr
2 062 tkr
5 439 tkr

1 710 tkr
1 868 tkr
2 040 tkr
5 617 tkr

1 735 tkr
2 052 tkr
2 036 tkr
5 823 tkr

1 988 tkr
1 731 tkr
1 520 tkr
5 239 tkr

1 598 tkr
1 624 tkr
1 685 tkr
4 908 tkr

Per person (skrivna på fastighet)
Ledningar exkl kapitalkostnad/m

1 172 kr
15,05 kr

1 210 kr
14,89 kr

1 255 kr
14,86 kr

1 129 kr
11,09 kr

1 057 kr
12,30 kr

Producerat vatten Arvidsjaur
vattenverk/m3
Renat vatten i Arvidsjaur reningsverk/m3

4,14 kr

3,55 kr

9,98 kr

4,27 kr

3,49 kr

2,41 kr

3,00 kr

2,72 kr

2,13 kr

2,40 kr

Kostnad exkl kapitalkostnad
Byar
Vattenverket
Reningsverket
Ledningar
Totalt

2015

2014

2013

2012

2011

1 768 tkr
1 695 tkr
1 863 tkr
5 326 tkr

1 681 tkr
1 945 tkr
1 799 tkr
5 424 tkr

1 736 tkr
1 902 tkr
1 571 tkr
5 209 tkr

1 663 tkr
1 755 tkr
1 741 tkr
5 159 tkr

1 581 tkr
1 589 tkr
1 765 tkr
4 935 tkr

Per person (skrivna på fastighet)
Ledningar exkl kapitalkostnad/m

5 021 kr
24,92 kr

5 112 kr
24,06 kr

4 908 kr
21,00 kr

4 862 kr
23,28 kr

4 651 kr
23,60 kr

Internkontroll
VA-enheten har löpande under det gångna året granskat fakturor för att kontrollera att de
överensstämmer med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden
har fått göras.
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Resultaträkning för VA-verksamheten
2015-01-01-

2014-01-01-

2015-12-31

2014-12-31

13 594
207
0

12 686
208
0

13
110
13 925

13
116
13 023

-1 607
-5 152
-3 672
-1 650
-364
-12 445

-1 847
-5 654
-3 350
-2 077
-228
0
-13 156

1 480

-134

0
-414

0
-525

Resultat efter finansiella poster

1 066

-660

ÅRETS RESULTAT

1 066

-660

tkr
Rörelsens intäkter mm
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor mm
Periodiserade anslutningsavgifter
och bidrag
Sidoordnade intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Varor och förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Sidoordnade kostnader
Summa kostnader

Not

1

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

3
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Balansräkning för VA-verksamheten
tkr
Not

2015-12-31

2014-12-31

21 181

19 070

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark, tekniska
anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4

1

1 180

053
22 234

20 250

0
22 234

0
20 250

Varulager m m
Förråd

329

310

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun

846
234

41
0

0
2 412

0
351

24 646

20 601

-734
1 066

-1 800
-660

-734

-1 800

22 234
0

19 370
0

22 234

19 370

706
188
2 180
72

1 176
99
1 756
0

3 146
24 646

3 031
20 601

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till Arvidsjaurs kommun
Anslutningsavgifter, investeringsbidrag

5

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Intern kredit
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

6

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER:
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten tkr
Försäljning till kommunen
Försäljning till koncernföretag
Försäljning till övriga fastighetsägare

2015

%

2014

%

823
2 382
10 500
13 705

6
17
77
100

468
2 246
9 788
12 660

6
18
76
100

Not 2 Avskrivningar
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används.
Investering
Lokaler
Vattenverk
Ledningar
Reningsverk
Maskiner och inventarier
Datorutrustning o dyl.

Avskrivningstid
20 år
20 år
33 år
20 år
10 år
3-5 år

Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18.
Not 3 Ränta
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av
bokföringsåret. Ränta för 2015 är referensränta + 2 procentenheter.
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar
Vattenverk

Anskaffningsvärden
Ingående investeringsutgifter
Varav ingående
investeringsink.
Årets investeringsutgifter
Årets köp
Årets investeringsinkomster
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Återförda avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Återförda nedskrivningar
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Ingående planenligt
restvärde
Utgående planenligt
restvärde

Ledningar

Avloppsverk

DriftInventarier
övervaknin och
g
maskiner

SUMMA

4 763

33 716

11 210

229

1 331

51 249

0

0

0

0

0

0

632
0
0
0
0

2 445
0
0
0
0

568
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 645
0
0
0
0

5 395

36 161

11 778

229

1 331

54 894

-3 355
0
0
-154

-21 001
0
0
-929

-6 309
0
0
-405

-183
0
0
-46

-151
0
0
-127

-30 999
0
0
-1 661

-3 509

-21 930

-6 714

-229

-278

-32 660

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

1 408

12 715

4 901

46

1 180

20 250

1 886

14 231

5 064

0

1 053

22 234

Not 5 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte.
Not 6 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt intern kredit.
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Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering.
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år.
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel.
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet.
Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019 tas upp till
behandling.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019 fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 62 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 60 2016-03-22
Gemensamma planeringsförutsättningar 2017-19
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1. Målen
I Mål-och Resursplan utgår man från Kommunfullmäktiges övergripande mål som varje nämnd
bryter ned till max 3-6 mål för uppföljning till Kf.
Mål formulerade utöver detta avser endast nämnden internt.

2. Nulägesanalys
Detta har gjorts som en SWOT analys på Ekonomidagen 2015. Ur detta material har sedan nämnder
och bolag listat de viktigaste.

Styrkor
Trygghet och närhet
Gymnasieskolan / Integration
Kompetent och kunnig personal
Bra livsmiljö Integration duktig på att ta emot
nyanlända
Koncerntänk
Lokala företag
Välskött kommun
Flygplatsen
Bra ekonomi
God standard
Mark för bostadsbygge
Central mark för kontor/handel
Svagheter
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga
personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnå likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim och sporthall? När? 223 milj kr..
Fritidsanläggningars skick
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav
och regler
Ägardirektiv
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende.

Hot
Demografins utveckling för skola, vård och omsorg
Klimat
Rekrytera personal med rätt kompetens
Marknad för upphandling
Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser
Ej självklara saker, tex strandskyddet
Synen på utbildade, stimulansåtgärd
Räntehöjningar
Generationsväxling kompetent personal
Generationsväxling även i maskinparken
Större nedläggningar,AJB, AMS
Pålagor från staten
Möjligheter
Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för
att underlätta.
Geografiska läget. Flyget bla, bra läge för
samordning
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända.
Samarbete med grannkommuner
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o kultur
Gott företagsklimat
Vittjåkk
Tillmötesgå testnäringen
Internationellt varumärke, direktflyg även
sommartid?
Hur ska vi skapa andra intäkter?
Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även
för lokalbefolkningen.
Samordna med övriga bolag
Rotavdrag för hyreslägenheter?
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3. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2019
I budget 2017 och långtidplan t o m 2019 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande
verksamhetsförändringar.
På Ekonomiutskottet den 10 mars 2015 redovisades följande tankar om tänkt läge 2018. På
Ekonomidagen den 2 februari 2016 bekräftas att bilden ännu gäller.
Socialnämnden
Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre.
Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder
Mer stöd till tex nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet
Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa
Barn o Utbildningsnämnden
Fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan.
Ej gymnasiebehöriga ökar
Följa upp våra elever i andra kommuner
Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete
Svårt med personalförsörjningen idag. 2019 har vi nog nyutbildade på högskolenivå på låg o
mellanstadie samt förskola
Bygga ut Stortorget? Sälja ut de små enheterna.
Vi är rädda om personalen och respekterar varandra.
Kommunstyrelsen
Vi tänker kostnadseffektivt
2018 samarbete med andra kommuner
Infört ny modern teknik. Bla nytt ärendehanteringssystem,
Ska vi ha kvar alla verksamheter eller lägga ut på annan?
God ordning och reda i kommunen.
Kultur och fritidsfrågor är tillväxtskapande.
AME flyktingmottagande ska ske på ett bra sätt. Man ska kunna komma vidare i livet, Vi har
hittat rätt nivå på denna verksamhet
Näringsliv. En permanent organisation. Vi har ett bra näringslivsklimat.
AKAB
Ett gott företagsklimat
Ta tillvara på det som finns.
En sammanhållen bolagskoncern
AFAB
Vi utvecklat testnäringen, bla med köpt mark
Direktflyg även sommartid?
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AEAB
Vi vill ha oförändrat pris samt 4% i tillväxt, ny ledning under järnvägen.
2022 elda egna sopor? Kanske även grannkommuners
Vi klarar -35 grader på reservkapaciteten
Ta över energiproduktion på flyget?
AHEM
Byggt nytt 60-80 lägenheter
Trygghetsboende
Samordnad fastighetsskötsel
Vad krävs? Inflyttning. Nytt system för fastighet. Nytt bostadspolitiskt program

4. Kostnadssänkande åtgärder
På ekonomidagen den 2 februari 2016 diskuterades olika objekt som föremål för kostnadssänkande
åtgärder. Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder.
Verksamheterna uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka
kostnadssänkande åtgärder som man planerar för.

5. Befolkning
Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidplan på SCBs
prognos.
Antal
Personer
6 500
6 450
6 400
6 350
6 300
6 250
6 200
6 150
6 100
2013

2015

2017

Folkmängd

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033
År

Vi inväntar beställning på ny långtidprognos från SCB. Den ovan redovisade är levererad i
oktober 2014.
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6. Priser kommunal verksamhet –Löner och verksamhetspriser
Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft kan medföra högre löner av
konkurrensskäl samt av regelverk om karriärstjänster. Bedömd utveckling rör sig om minst
den nivå som tidigare år beräknats 3,5-3,8 % årligen. Hur den nya situationen med deflation
påverkar löneutvecklingen återstår att se.

Prisindex kommunal
verksamhet
PKV
Arbetskraftskostnad
Övrig förbrukning
Prisindex kommunal
verksamhet

*)

2015

2016

2017

2018

2019

3,0

3,7

3,8

4,0

3,8

1,5

2,0

2,4

2,7

2,7

2,50%

3,20%

3,30%

3,60%

3,40%

*) Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIX.

För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2019 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med
kalkylens antaganden.
Det påverkar PKV med 0,4 resp 0,2 procentenheter.
Löne- och prisökningarna har varit inräknade i nämndernas nettoram under åren 2014-2016.
Idag är de flesta avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas centralt i kommunen,
däremot i liten mån i verksamheterna. Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera
för egna löneökningar kan i sig vara kostnadsdrivande då det finns en risk att man i
budgetarbetet säkerställer nivån. Att löneökningar också medför kostnadsökningar för
pensioner är en annan omständighet som torde vara mest lämplig för Personalenheten att
beräkna.
Av dessa skäl skall löneökningar budgeteras centralt i kommunen av Personalenheten för åren
2017-2018. Prisökningar skall beräknas av verksamheterna i budgetarbetet.
Löneökningarna skall budgeteras centralt i budgets 2017-2019.
Prisökningarna skall vara inräknade i verksamheternas budgets 2017-2019.
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7. Övriga faktorer att ta hänsyn till
Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar.
Skatteunderlagets utveckling bedöms vara fortsatt positiv trots deflationen.
Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen
kan förhoppningsvis minskas med koncernbidrag från systerbolag med beräknat 1 Mkr.
Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar
också för övrig verksamhet.
En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som
ansvarsförbindelse. (196,7 Mkr den 151231).
Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens resultatoch investeringsbudget för perioden. Det förra bl a för eventuella möjligheter till kommande
koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser.
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8. Preliminär resultatbudget 2017 och Långtidplan t o m 2019
Nedanstående resultatbudget bygger på Prognosunderlag för skatteintäkter och generella
bidrag från SKL 20160226.
Nämndernas budgetramar är desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 20162018.
I kolumnen förändringar avses;
1.
2.
3.
4.
5.

Förhöjda nivåer för eftersläpningsbidrag 32 kr per invånare för 2016 och 100 kr per
invånare för 2017.
Kostnader i Stadsnätet (ej ännu beslutat) Mkr.
Kostnaden för pensioner uppjusterade
Utfall i skatteunderlag o generella intäkter är höjt mot tidigare prognos.
Befolkningsprognos bygger på tillgängliga uppgifter från SCB.

RESULTATBUDGET

Kommunal skattesats
Kommunstyrelsen

Budget För2016 ändring

Efter
förändri
ng

22,8
-63 916

-1 650

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

22,8

22,8

22,8

-65 566

-66 044

875

-65 169

-69 251

660

-68 591

Barn o Ungdom

-145 803

-145 803

-150 733

-150 733

-155 173

-155 173

Socialnämnden

-170 472

-170 472

-175 537

-175 537

-180 773

-180 773

-7 917

-7 917

-8 344

-8 344

-8 605

-8 605

-388 108

-1 650 -389 758

-400 658

875

-399 783

-413 802

660

-413 142

0

Pensioner mm

-8 600

-8 600

-8 900

-500

-9 400

-9 200

-500

-9 700

-10 100

Avskrivningar

-16 050

-16 050

-16 050

-16 050

-16 050

-16 050

-16 050

-412 758

-1 650 -414 408

-425 608

375

-425 233

-439 052

160

-438 892

-26 150

303 044

2 952

305 996

311 270

10
638

321 908

336 072

120 209

-2
352

117 857

111 829

-200

800

800

-100

-100

432 379 8 086

440 465

448 601

Miljö o Bygg
SUMMA
Löneökningar

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter

293 665

-3 909

Slutavräkning
Utjämningsbidrag

0
118 315

Finansiella kostnader
Summa intäkter
Befolkning 1 november
föreg år

0

12 430

130 745

206

206

-100

900

1 000

-100

-100

-100

412 880

8 627

421 507

Eftersläpningsbidrag
Finansiella intäkter

289 756

1 000

118 664

422 608

0

4 164

122 828

644

644

-100

900

1 000

-100

-100

7 660

430 268

6 447

6 441

6 439

6 439

Prognos minskning
befolkning

-10

-6

-2

-10

RESULTAT

122

EKU 160310
1 % mål

4 120

6 977

7 099

-3 000

4 163

4 217

8 035

5 035
4 288

-6 673 8 246
4 315

1 573

422 451

4 398

4 479
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Utfall av intäkter 2019 är 3,75 % högre än 2018. Inga ingående värden finns i äskande från
nämnderna som i föregående års planering enligt begäran äskade fram till 2018.
Om resultat 2019 ska nå målet om 1 % får summan av nämndernas äskanden inte överstiga
417 972 tkr. En tuff utmaning då de föregående årens ökning rör sig om 10-13 Mkr.
Skillnaden mellan 2018 och 2019 blir då endast knappt 5 Mkr. Pris o löneökningar svara bara
de för 14 Mkr.
I den skatteunderlagsprognos som SKL publicerade 2016-02-26 finns att läsa;
”Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018 jämfört med
den prognos vi presenterade i oktober/december. Det förklaras till stor del av att vi nu räknar
med starkare sysselsättningstillväxt.
Det stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda
kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör
tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för
2017.”

9. Investeringsbudget
Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som
underhåll. Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en
investering. Utbytt del utrangeras därvid.
Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska
innehålla
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade
och avgiftsfinansierade investeringar.
Förändring har skett för att få ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på
upphandlingförfarandet.

10. Äskande till ekonomiutskottet / Redovisning till ekonomiutskottet
Nämndernas äskande för perioden 2017-2019 gällande Mål- och Resursplan skall vara
Ekonomikontoret tillhanda den 15 april 2016 för Ekonomiutskottets sammanträde 25 april
2016.
Bolagen skall meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de
senare till ekonomikontoret senast den 15 april 2016 för ekonomiutskottets sammanträde den
25 april 2016.
__________
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Överläggningar har förts om förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9
(Hälsocentralen) av Landstingsfastigheter.
Bakgrunden är att kommunen är i behov av ytterligare vårdplatser och ser
möjligheter att ställa i ordning dessa i byggnaden istället för i den
tillbyggnad av Ringelsta som tidigare planerats.
På Länsmansgärdan har socialnämnden för närvarande vårdverksamhet i
form av äldreboende och korttidsplatser (rehab). Kommunn är landstingets
största hyresgäst med drygt 5000 m2.
Kommunens hyreskontrakt löper t.o.m. 2025-05-31.
Socialnämndens planer
‐ Socialtjänsten vill skapa ett centrum för äldrevård på Hälsocentralen.
‐ Hemtjänsten flyttar från kommunhuset in i nuvarande Kommunrehabs
lokaler.
‐ Kommunrehab flyttar till nuvarande Landstinglokalerna ”avd 2 C”.
Vilket är närmare kommunens äldreboende.
‐ Biståndshandläggarna flyttar från kommunhuset in i kontorslokaler i
fastigheten i närhet till verksamheterna och till landstingets hälso- och
sjukvård för vårdplaneringar.
Fastigheten
Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1950-talet och är tillbyggd på
1980-talet. Den har en bruttoarea på 20 932 m2 med en uthyrningsbar yta på
12 924 m2. Nuvarande hyresgäster är Landstinget (4 240 m2), A-hälsan
(268 m2), Försäkringskassan (702 m2), Arvidsjaurs kommun (5 171 m2).
2 543 m2 är vakanta.
Ekonomisk analys
Köpeskilling är överenskommet till det som vid tiden för köpet är bokfört
värde. (ca 12 milj kr) Landstinget avser att minska sin lokalyta något så
hyresintäkterna kan minska med ca 300-500 tkr jämfört med upprättad
kalkyl. Omkostnader för de ombyggnationer Landstinget behöver blir dock
kostnadsneutralt eftersom det läggs på hyran eller bekostas av Landstinget.
Landstinget har lovat teckna ett 10-årigt hyresavtal med nuvarande
hyresnivå.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 61 2016-03-22
Tjänsteskrivelser Sara Persson
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Kf § 47 forts.

Drift och underhållskostnader
Planerat underhåll
Avskrivning 12,5 mkr 20 år 3%
kalkylränta
Hyresintäkter:
Summa

5600
1 000

(varav 2,2 i media)

1 000
-9 500 (6 mkr från kommunen)
-1 900

Det finns idag ca 2500 m2 lediga lokaler som kan hyras ut externt eller som
kan möjliggöra interna omflyttningar för att effektivisera lokalutnyttjandet
och frigöra andra lokaler.
Kostnaderna för ombyggnationer och egna interna omflyttningar för att
skapa fler kommunala vårdplatser är inte kostnadsberäknat men det bedöms
inte kräva särskilt stora åtgärder och jämfört med alternativet att bygga nytt
så är detta betydligt mycket mer kostnadseffektivt.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.

Beslutet skickas till:
. Fastighetsavdelningen
. Ekonomi

Justerandes sign

Arvidsjaurs kommun förvärvar fastigheten Länsmansgärdan 9 av
Landstingsfastigheter för en köpeskilling om bokfört värde
(ca 12 miljoner kr) och i övrigt enligt de villkor som kan finnas skäl i
att föreskriva eller acceptera.
Drift- och investeringskostnader ska införlivas i kommande
budgetarbete i den mån de kan beräknas.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att medverka till att upprätta
erforderliga handlingar för köp och hyresavtal.
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman och kommunchef Kerstin
Olla Grahn får i uppdrag att underteckna för förvärvet erforderliga
handlingar.

_____

Beslutsunderlag
Ks § 61 2016-03-22
Tjänsteskrivelser Sara Persson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 48
Borgen för Arvidsjaur
Flygplats AB
– Hyrköp av pelletspanna

63

Dnr 00059/2016

998

Arvidsjaurs Flygplats AB ansöker om kommunal borgen för hyrköp av
pelletspanna. Bolaget är i stort behov av att förbättra uppvärmningsmöjligheterna då nuvarande värmepanna inte klarar det energibehov som
krävs.
Flygplatsen har tidigare fört en diskussion med Arvidsjaurs Energi AB om
möjligheten att med energibolagets hjälp införskaffa en ny panna. Vid
samtal med energibolagets VD framgår att energibolaget tidigare för
flygplatsens räkning undersökt marknaden, men inte lyckas hitta en panna
till bra pris. Kostnaden för den nya pannan är 69 820 kr per månad med en
avtalstid på 60 månader.
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2016-03-16 § 16 behandlat ärendet och
föreslår att ansökan om kommunal borgen avslås samt att Arvidsjaur
Flygplats AB ska föra diskussioner med Arvidsjaur Energi AB rörande
förvärv av ny pelletspanna samt värmedistribution – med syfte att uppnå
största möjliga koncernnytta. Finansiering bör ske inom koncernen.
Förslag under sammanträdet
Johan Lundgren (s)
Begäran om borgen beviljas, med hänvisning till att värmedistribution till
flygplatsen måste säkerställas.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Flygplats AB
. AKAB
. Ekonomi

1.

Arvidsjaur Flygplats AB’s begäran om borgen för hyrköp av
pelletspanna avslås.

_____
Reservation
Johan Lundgren (s) lämnar reservation till förmån för eget förslag.
Jäv
Pernilla Granberg (c) har anmält jäv.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn
AKAB § 16 2016-03-16
Ansökan om borgen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 49
Stämmodirektiv till
Arvidsjaur
Kommunföretag AB’s
bolagsstämma år 2016

64

Dnr 00104/2016

107

Enligt Aktiebolagslagen 7 kap. § 16 utövas aktieägarens initiativrätt vid
bolagsstämman. Kommunens initiativrätt ska skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före bolagsstämman då kallelse utfärdas.
Eftersom delar av fullmäktiges presidium utsetts som ombud har Björn
Lundberg i egenskap av 2:e vice ordförande i fullmäktige lämnat förslag till
stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s (AKAB)
bolagsstämma år 2016.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur kommunföretags
bolagsstämma 2016:
AKAB ska under 2016 sätta ekonomiska mål för kommunens samtliga
bolag.
AKAB ska aktivt verka för att minska bolagens ekonomiska stöd från
kommunen.
AKAB’s och dotterbolagens arvoden ska följa kommunens årliga
omräkning.
AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträde skriftligen
redovisa AKAB’s plan för arbetet med ökad koncernsamverkan enligt
ägardirektivet.

_____

Jäv
Lena Karlsson (s) och Leif Andersson (c) har anmält jäv.

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 63 2016-03-22
Skrivelse Björn Lundberg

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 50
Utökad ram
- Investeringsbehov och
drift - Bredband,
utbyggnation digital
kommunikation

65

Dnr 00061/2015

041

Sedan 2015 har kommunen deltagit i utredningar av olika länsgemensamma
lösningar för utbyggnad av digital kommunikation, vilket bland annat
inneburit att reinvesteringar och andra kostsamma åtgärder har skjutits på
framtiden. Verkligheten har nu hunnit ikapp och förbi i flera avseenden.
Dessutom ställer PTS från och med 2016 nya och betydligt hårdare krav på
höjd tillförlitlighet och tillgänglighet som gör att kommunen måste rusta upp
befintligt nät.
Den lösning som fullmäktige gett klartecken till att fortsätta utreda ä IP
Only, samverkan mellan privat och offentlig sektor. I dagsläget har de flesta
av Norrbottens kommuner som visat intresse för IP Only klivit av. Kvar är
endast Arvidsjaur och Älvsbyns kommuner.
Exempel på åtgärder som måste vidtas under 2016 om kommunen själv ska
ombesörja utbyggnad:
-

(I) Byte gammal utrustning. Minimikostnad 500 tkr
(D) Sammanställning av befintlig dokumentation
- Projektanställning 4 månader. Ca 135 tkr
(D) Hantering markavtal
- Projektanställning 4 månader. Ca 240 tkr
(I) Medfinansiering 50% till ansökan tillväxtverket. Ca 1000 tkr
(I) Samförläggning kanalisation i Hedberg. Ca 100 tkr.
(D?) Kostnader Vattenfalls ombyggnation. Ca: 250-750 tkr.
(D?) Kostnader i samband med utbyggnad/förtätning av fibernätet i
kommunen. Beror bl.a. på taxan *).

(I)
Investering
(D) Drift
(D?) Kan bli både drift & investering.
*) Beroende på hur taxan utformas för anslutningsavgift i samband med förtätning och
utbyggnad kan det belasta kommunens ekonomi i olika grad.

Stadsnätschef/IT-strateg Glen Eriksson har inlämnat tjänsteskrivelse i
ärendet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 64 2016-03-22
Tjänsteskrivelse Sara Eklund
Tjänsteskrivelser Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

66

Kf § 50 forts.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 19 att återremittera ärendet för
komplettering enligt följande:
Ärendet återremitteras för komplettering enligt följande;
- Redovisningen ska bygga på en affärsmodell där matchning sker av
kostnader mot intäkter.
- Olika verksamhetsområden ska särredovisas, ex tv-nätet, antal
anslutningar, kabeldragning m.m. Här ska även framgå antalet
abonnenter.
- Jämförelse ska ske med hur jämförbara kommuner har sin
resultatutveckling i sina stadsnät.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Driftbudget utökas med tillkommande generella intäkter om 7,2 Mkr;
- utökad driftbudgetram 2016 för Stadsnät med 1 620 tkr till 1 650 tkr
i nettokostnader exklusive kapitalkostnader
- utökad investeringsram för stadsnät för år 2016 till 3 942 tkr samt
för 2017 med 900 tkr

_____

Beslutet skickas till:
. Glen Eriksson
. Kerstin Olla Grahn
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 64 2016-03-22
Tjänsteskrivelse Sara Eklund
Tjänsteskrivelser Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 51
Riktlinjer för
särredovisning av
stadsnät

67

Dnr 00060/2016

005

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 80 att fastställa riktlinjer för
särredovisning av stadsnät.
Riktlinjerna har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Riktlinjer för särredovisning av stadsnät antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22 § 80 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Glen Eriksson
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 65 2016-03-22
Revideringsförslag

Utdragsbestyrkande
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1. In
nledning
Arviddsjaurs kom
mmun har by
yggt både oområdesnät och ortsamm
manbindandde nät med hjälp av EU
Ubidraag och statsbbidrag. Kom
mmunen mååste därför äga
ä dessa näät, de kan innte vidarefö
örsäljas.
Post & TeleStyrrelsen (PTS)), Svenska S
Stadsnätsfö
öreningen (S
SSNF) m.fl. förespråkaar en
affärrsmodell därr nätägare in
nte får varaa tjänsteleveerantör i sam
mma nät, förr undvika in
nlåsningar och
o
konkkurrensfördeelar. Det bettyder ett s.kk. öppet nät,, där kunderrna fritt skaa kunna välja tjänster occh
tjänsteleverantörrer.
Man kan dela uppp funktionerna i ett staadsnät i tre nivåer;
1) Det fysiskka nätet.
2) Drift och underhåll
u
av
v nätet, d.v..s. hantering
g av elektronik, övervaakning etc.
3) Tjänster, d.v.s.
d
åtkom
mst till Internnet, e-post, telefoni, TV
V m.fl.
Princcipiellt kan nivå 1) och
h 2) var en ooch samma organisation
o
n, men nivåå 3) måste alltid vara
organnisatoriskt åtskild
å
från de andra niivåerna för att kallas ettt öppet nät.
Den affärsmodeell Arvidsjau
urs kommunn tillämpar följer de rik
ktlinjer som
m PTS och SSNF
S
föresspråkar. Prinncipiellt fin
nns det en (11) nätägare, en (1) KO och ett antaal tjänstelev
verantörer i
varjee stadsnät.

Figurr 1- Affärsmoodell
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Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 51

Affärsmodellen kan i korthet beskrivas i fyra delar:
-

Tjänsteleverantörer tecknar avtal med Kommunikationsoperatören som i sin tur tecknar
avtal med ett antal stadsnät. Detta medför att tjänsteleverantörerna får tillgång till ett stort
antal stadsnät genom ett enda avtal och kunderna i respektive stadsnät får tillgång till fler
tjänsteleverantörer än vad som normalt skulle finnas tillgängligt i varje enskilt stadsnät.
Arvidsjaurstadsnät t.ex. har inte ensamt ett tillräckligt stort kundunderlag för att intressera
mer än, högst två internetleverantörer. I skrivande stund har vi sju stycken, tack vara detta
upplägg.

Tjänsteleverantörerna ansvarar för kundtjänst och tar emot felanmälan från kunder vid
störningar. Tjänsteleverantörerna felanmäler vidare till OpenNet om störningen inte kan härledas
till det egna ansvarsområdet.
-

Kunden tecknar avtal direkt med tjänsteleverantörerna. (aktuella priser skall leverantörerna
tillhandahålla på Arvidsjaurstadsnäts hemsida, www.arvidsjaurstadsnat.se inga andra
avgifter tillkommer, vare sig från tjänsteleverantören, OpenNet eller nätägaren)

-

OpenNet tecknar avtal med Nätägaren om utnyttjande av nätet. OpenNet ansvarar sedan för
drift, underhåll, övervakning av nätet. OpenNet felanmäler till nätägaren om störningen
anses bero på nätet.

-

Nätägaren ansvarar för att fungerande nät, infrastruktur, finns till beställande kund.
Kommunikationsoperatören har en förteckning över vilka kunder som har en fungerande
infrastruktur till sin fastighet/lägenhet, de som saknar detta hänvisas till nätägaren. Nätägare
kan vara stadsnätet, allmännyttan eller en bostadsrättsförening som äger sitt eget
fastighetsnät.

För att en kund skall kunna beställa en tjänst måste två förutsättningar vara uppfyllda:
1) Att kunden har fungerande infrastruktur till sin fastighet/lägenhet. Det kan vara antingen
fiber eller kopparkabel. I de fall det är kopparkabel är det uteslutande Skanovas telenät som
utnyttjas för ADSL kommunikation.
2)

Att kunden har en installerad kundenhet.
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2. Organisation
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för Stadsnätsverksamheten. Budget, årsredovisning och
taxa fastställs av kommunstyrelsen. Stadsnätsansvarig på IT-enheten ansvarar för den löpande
verksamheten.

3. Avgränsning av stadsnätsverksamheten i organisationen
Bredbandsverksamheten avgränsas i redovisningen genom att det bokföringsmässigt utgör en
egen resultatenhet definierat genom en unik ansvarskod. Bokföringen sammanfattas i en resultatoch en balansräkning.
Begreppet stadsnät omfattar ortssammanbindande fibernät som sträcker sig från tätorten till
angränsande kommuner, Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn samt Norsjö. Utefter dessa sträckningar
passeras ett antal telestationer där fiber anslutits och ADSL1 utrustning monterats. De
telestationer som anslutits är: Akkavare, Auktsjaur, Deppis/Renträsk, Glommersträsk, Hålberg,
Järvträsk, Lauker/Voutner, Moräng, Norrmalm.
Stadsnätet omfattar även områdesnät i Abborrträsk, Arvidsjaur, Fjällbonäs, Glommersträsk,
Moskosel och Renvallen. Fiber byggd i tätorten före 2004 skall kunna disponeras av stadsnätet.
Stadsnätet ansvarar för nätet och tar alla kostnader och intäkter. Kommunens verksamheter har
företräde, och de verksamheter som idag är anslutna betalar ingen avgift för svartfiber.
Ett tillhörande förrådsutrymme med ett antal kundenheter och reservdelar.
Projekt som nyttjar stadsnätet men som inte riktar sig till kunder i stadsnätet utan riktar sig till
allmänheten ingår inte stadsnätet.

4. Fastställande av taxor
Stadsnätets ersättning för upplåtandet av nätet förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.
Direktiv för fastställande av taxa för anslutning till stadsnätet samt förtätning av befintligt nät
beslutas av kommunstyrelsen.
Förtätning av de fiberbaserade områdesnäten bör ske enligt en schablonmodell2 samt med hjälp
av kampanjerbjudanden i samverkan med AEAB’s förtätning.
Översyn av taxan görs vid upprättande av budget för kommande budgetår. Tolkning av taxans
tillämpning görs av Stadsnätsansvarig i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

1

2

Utrustning som möjliggör levererans tjänster från Stadsnätet till kunden via Skanovas kopparnät. Stadsnätet hyr
förbindelsen av Skanova.
Ett genomsnitt av kostnaden för alla fastigheter inom ett områdesnät, och förutsatt att ett visst minimideltagande uppnås
inom varje ”kvartersnod”.
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Interna /externa intäkter
Kommunens egna anläggningar är ur statsnätsverksamhetens synvinkel att anses som externa.
Det innebär att avgifter ska erläggas enligt taxa. Moms debiteras ej.

5. Avgränsning mellan drift och investering
Investeringsbeslut ska vara motiverade utifrån verksamhetens behov. En särskild investeringsbudget ska upprättas för taxefinansierad verksamhet. I första hand återinvesteras medel från
stadsnätsverksamheten. Ytterligare behov av finansiering sker genom internt lån från
kommunstyrelsen.
Avgränsning mellan investering och underhåll görs enligt gällande riktlinjer


arbete på befintlig anläggning ska betraktas som underhåll och resultatföras i den mån inte
reinvesteringar sker



arbete på befintlig anläggning kan redovisas som investering förutsatt att en nedskrivning
görs kvarvarande bokfört värde, eller när bokfört värde saknas.

5.1 Beloppsgränser
Regleras i investeringsreglemente antaget av fullmäktige.

5.2 Avskrivning
Linjär avskrivning tillämpas med lika stora årliga avskrivningsbelopp per objekt. Avskrivning
görs på bokförd nettoinvestering. Avskrivningsperioden påbörjas månaden efter det att anläggningen/ inventariet tagits i bruk.
Komponentavskrivning kan tillämpas om komponenten är en väsentlig del av investeringen.
Nedskrivning kan ske av enskilt objekt efter det att tillgångens värde omprövats.
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar.
Investering

Avskrivningstid

Lokaler
Fiber
Kanalisation
Elektronik

20 år
25 år
25 år
7 år
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Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 51

6. Årsredovisning
Årsredovisning ska upprättas som innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen ska presenteras för kommunfullmäktige i samband med kommunens totala årsredovisning, men behöver inte ingå i densamma. Efter detta skall årsredovisningen hållas
tillgänglig för allmänheten

6.1 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen ska redovisa årets verksamhet samt för verksamheten relevanta
nyckeltal.

6.2 Resultaträkningen
Resultaträkningen ska innehålla följande poster:
År 2

År 1

Verksamhetens intäkter
Varav anslutningsavgifter
Sidoordnade intäkter
Verksamhetens kostnader
Sidoordnade kostnader
Avskrivningar
Resultat av verksamheten
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Avsättningar

Årets resultat
Resultaträkningen ska förses med noter till den grad som behövs för att klargöra innehållet i
resultaträkningen. Koncerninterna poster ska specificeras.
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6.3 Balansräkning
Balansräkningen skall innehålla följande poster:
Tillgångar

x1-21-31

x0-12-31

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Förråd
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Långfristig skuld
Kortfristig skuld
Summa skulder och eget kapital
Balansräkningen förses med noter i den utsträckning som krävs för god redovisningssed.

7. Definitioner av redovisningens komponenter
7.1 Intäkter
Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter periodiseras över anläggningens ekonomiska livslängd.

Sidoordnade intäkter
Intäkter som inte grundas i taxa ska så långt möjligt särredovisas och matchas mot motsvarande
kostnad.
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7.2 Kostnader
Endast för verksamheten nödvändiga kostnader får belasta Stadsnätet. Så mycket som möjligt av
dessa kostnader ska bokföras direkt på respektive verksamhet. För kostnader som inte direkt kan
hänföras till stadsnätsverksamheten används fördelningsnycklar.
Kostnad
It-stöd
Ekonomifunktionen
Löneeheten/personalenheten
Upphandling/inköp
Telefonväxel
Posthantering
Vaktmästeri/kopiering
Nämndskansli övrigt, diarium
Nämnd, revisionen
Lokaler
Gemensam personal

Nyckeltal
Kostnad per dator
Andel av bokföringsposter
Andel av löneposter
Årspris per enhet
Antal abonnemang
Antal försändelser
Årspris per enhet i kommunen
Årspris per enhet i kommunen
Årspris per enhet i kommunen
Nyttjad lokalyta
Andel av arbetad tid %

Motiv
Schablon per enhet
Orsakslogik
Orsakslogik
Schablon per enhet
Orsakslogik
Orsakslogik
Schablon per enhet
Schablon per enhet
Schablon per enhet
Internhyra/m2 nyttjandegrad
Schablon nyttjandegrad

Omräkning av fördelat belopp görs årligen utifrån fastställd budget för de ingående enheterna.

Avskrivningar
Principer för avskrivningar redovisas under avsnittet investeringsverksamhet. Avskrivningar
bokförs månadsvis.

Finansiella kostnader och intäkter
Verksamheten belastas med ränta på det belopp som motsvarar avläggningstillgångarnas värde
vid ingången av budgetåret. Ränta beräknas utifrån referensräntan med en uppräkning med
2%-enheter.

Årets resultat
Årets resultat överförs till balansräkningen och redovisas som en del av det egna kapitalet.
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6.3 Tillgångar
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar ska särskiljas i balansräkningen utifrån den avgränsning som gjorts.
Tillgångarna ska registreras i ett anläggningsregister.

Finansiella tillgångar
Samtliga finansiella tillgångar anses tillhöra den skattefinansierade verksamheten i kommunen.

Förråd
Förrådet ska inventeras minst en gång per år.

Övriga omsättningstillgångar
I övriga omsättningstillgångar ingår kundfordringar hänförliga till verksamheten. Utestående
fordringar som kan identifieras och ska redovisas på verksamheten.
Övriga balanskonton fördelas endast om det går att fastställa en rättvisande fördelningsgrund.
Gemensamma löneposter fördelas inte till bredbandsverksamheten då fördelningsgrund saknas.

Kassa
Stadsnätet delar likvida konton med kommunens övriga verksamheter. Likvidsaldo fördelas
proportionellt mot fakturerade intäkter på respektive enhet.

6.4 Skulder och eget kapital
Eget kapital
Resultatet för respektive verksamhetsår överförs till det egna kapitalet på balansräkningen.

__________
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Riktlinjer för särredovisning av stadsnät
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 51

Långfristig skuld
Som långfristig skuld redovisas en internkredit motsvarande anläggningstillgångarnas bokförda
värde vid ingången av året. Skuldförändring beräknas ske vid varje årsskifte motsvarande förändringen av anläggningstillgångarna.

Kortfristiga skulder
Verksamhetens utestående leverantörsskuld redovisas exklusive moms. Semesterlöneskuld och
okompenserad övertid kan identifieras på individnivå och redovisas därför på verksamheten. Årets
intjänade pension beräknas i % av utbetald lön och redovisas som en skuld i verksamheten
tillsammans med tillhörande löneskatt. Övriga balansposter hänförlig till personal fördelas inte.
Anslutningsavgifter som inte periodiserats på grund av att den ekonomiska livslängden inte
uppnåtts skuldförs här.
___________

Ordlista
ADSL – Asynchronous Digital Subscriber Line. Modem som skickar och tar emot data över en
traditionell telefonförbindelse, men den skickar och tar emot datatrafik med olika hastighet.
AEAB – Arvidsjaurs Energi AB.
K.O. – KommunikationsOperatör. Den organisation som sköter drift, underhåll och övervakning av
ett kommunikationsnätverk.
PTS – Post och TeleStyrelsen. Sveriges kommunikationsmyndighet.
SSNF – Svenska StadsNätsFöreningen. En sammanslutning av stadsnät och leverantörer som
verkar för öppna nät i Sverige.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 52
Taxa för nyttjande av
stadsnätet inom
kommunkoncernen

68

Dnr 00100/2016

051

I Riktlinjer för särredovisning av stadsnät regleras att kommunstyrelsen ska
fastställa taxa för bredband.
När det gäller taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen är
förslaget att använda den gängse svarfibertaxa som används av IT
Norrbotten – 1000 kronor/månad och verksamhetsställe.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Taxa för nyttjande av stadsnätet inom kommunkoncernen fastställs
till 1000 kr/månad och verksamhetsställe.
Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Stadsnätet
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Eku 2015-03-10
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-04-12

Kf § 53
Inriktningsbeslut om
utbyggnad och
anslutningsavgift till
stadsnätet

69

Dnr 00101/2016

051

Enligt regeringens digitala agenda och Norrbottens läns regionala
utvecklingsstrategi, ska kommunerna sträva efter att tillhandahålla
bredbandsanslutning till sina medborgare.
Under 2015 har Arvidsjaurs kommun inventerat behovet i hela kommunen,
samt sökt pengar för utbyggnad hos jordbruksverket och kommer att ansöka
om pengar hos tillväxtverket.
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 antagit lokala prioriteringsprinciper för
utbyggnad av bredband. I Riktlinjer för särredovisning av stadsnät regleras
att kommunstyrelsen ska fastställa taxa för bredband.
Kommunen står nu inför utbyggnad av bredbandet till icke fibrerade
områden, vilket innebär att kommunstyrelsen har att fatta inriktningsbeslut
om taxans utformning för att arbetet ska kunna fortsätta. Efter vidare
utredning läggs förslag till taxa.
Det finns olika sätt att hantera anslutningsavgifter:
1. Anslutningsavgift fastställs baserad på vad som är sannolikt att minst
85% av hushållen är villiga att betala. Man kan jämföra med vad ett
mobilt bredbandsabonnemang kostar. Antag att det är 4000:- dyrare per
år för ett genomsnittshushåll att använda mobilt bredband jämfört med
fiberanslutning. På 5 år har man betalt 5*4000=20000 kr mer. Det kan då
vara rimligt att anta att 20 000kr ink. moms. är en acceptabel nivå.
a. Med anslutningsavgiften, tillsammans med stöd från tillväxtverket och
jordbruksverket, byggs fibernätet ut så långt pengarna täcker
kostnaderna. Belastar ej kommunens ekonomi.

b. Med anslutningsavgiften, tillsammans med kommunal medfinansiering,
stöd från tillväxtverket och jordbruksverket, byggs fibernätet ut i alla
områden där minst ex. 85% av hushållen ansluter sig. Belastar
kommunens ekonomi.
En utredning av exakta konsekvenser kostar ca 45 tkr att genomföra.

Beslutet skickas till:
. Glen Eriksson
. Ekonomi
. Kerstin Olla Grahn

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Två förslag till anslutningsavgift ska utarbetas enligt punkterna
1 a och 1 b ovan.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 67 2016-03-22
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 54
Pengar till medfinansiering
samt utbyggnad av fiber
och/eller kanalisation
- Stadsnätet

70

Dnr 00102/2016

005

Vattenfall bygger om sitt elnät i hela Norrbottens län. Enligt nu gällande
avtal med Vattenfall kan kommunen samförlägga rör/kanalisation. Vattenfall
står för arbetet och kommunen för materialet, vilket ger kommunen en unik
möjlighet att bygga ut fibernätet till en betydligt lägre kostnad i de områden
där Vattenfall bygger om.
För att kunna ta till vara möjligheten till samförläggning äskas 5 Mkr för
åtgärden. Pengarna ska finansiera utbyggnad av fiber och/eller kanalisation
samt till den medfinansiering som krävs för att erhålla det bidrag som söks
hos Tillväxtverket.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Fem (5) Mkr anslås till;
- utbyggnad av fiber och/eller kanalisation i samband med Vattenfalls
ombyggnad av elnätet
- den medfinansiering som krävs för att erhålla Tillväxtverkets bidrag.

_____

Beslutet skickas till:
. Glen Eriksson
. Ekonomi
. Kerstin Olla Grahn

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 68 2016-03-22
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2016-04-12

Kf § 55

71

Dnr 00073/2015

003

Arbetsordning för
Kommunfullmäktiges mål-, utvärderings- och demokratiberedning har
kommunfullmäktiges mål-, 2016-03-10 lämnat förslag på revidering av arbetsordningen samt att
utvärderings- och
beredningen byter namn till Mål- och demokratiberedningen.
demokratiberedning
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Bilaga ./. 2.
3.

Beredningens namn ändras till mål- och demokratiberedningen.
Arbetsordning för mål- och demokratiberedningen antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 71 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 69 2016-03-22
Förslag till ny arbetsordning

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Arbetsordning för
Mål- och demokratiberedningen
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-12 § 55

Allmänt
Fullmäktigeberedningens uppdrag är begränsat till den tid som kommunfullmäktige fastställer
eller för mandatperioden.
Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden ska läggas
så att lagens krav på uppföljning uppnås.
Fullmäktigeberedningen kan till sig adjungera sakkunniga och andra resurspersoner samt
disponera över administrativa resurser.
Protokoll / mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av beredningen.
Beredningen har enligt kommunallagen (KL 5:23) rätt att väcka ärenden i fullmäktige i frågor
som ligger inom beredningens verksamhetsområde.
Beredningens förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande före behandling i
kommunfullmäktige.
Ledamöterna arvoderas efter gällande arvodesreglemente.

Arbetsområde
Beredningen ska:


Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen.



Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige.



Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen.



Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda.



Arbeta för att medborgarnas åsikter och idéer ska tas till vara i den politiska processen.



Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande.



Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område.

Beredningen ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter
inom kommunen som har en naturlig koppling till beredningens ansvarsområde.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 56
Revisionsrapport
- Granskning av
kommunstyrelsens
uppdrag

Sammanträdesprotokoll

72

Dnr 00321/2015

007

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
hanteringen av kommunstyrelsens uppdrag. Valet av ganskningsinsats har
skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.
Revisorernas revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad
utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen
avgränsade områden) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen
baseras bland annat på följande iakttagelser och bedömningar:
- Rollfördelningen mellan styrelsen och utskotten är inte helt
ändamålsenlig.
- Rutiner för beredning av styrelseärenden är inte tillförlitlig.
Vidare är den revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i begränsad
utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen
avgränsade områden) bedrivs på ett från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Till grund för denna bedömning ligger följande iakttagelser och
bedömningar:
- Styrning och uppföljning/kontroll saknas i stort inom tre av de fern
för granskningen utvalda områdena (effektivisering av
administration, kvalitetsarbete och personalpolitik).
- Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015)
framgår att styrelsen, för flertalet av de målsättningar som berör
granskningen, inte redovisar någon måluppfyllelse. Den
måluppfyllelse som trots allt redovisas är generellt sett låg.
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:
- Upprätta dokumenterade rutiner för kommunstyrelsens
ärendehantering i syfte att säkerställa att hela kommunstyrelsens
uppdrag kan fullgöras.
- Tydliggör utskottens ansvarsområden i syfte att ge en tydlighet kring
hur kommunen är organiserad och rollfördelningen mellan politiska
instanser och verksamheten.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Blad

2016-04-12
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Kf § 56 forts.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnar nedanstående
förslag till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen får, med anledning av revisorernas granskning,
i uppdrag att
-

Upprätta rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering
Tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och dess utskott,
omfattande bland annat
- årshjul med tema för kommunstyrelsens sammanträden
- utveckling av ärendehanteringssystem
- uppdatering av reglemente och delegationsordning för
kommunstyrelsens ansvarsområde
- översyn av utskottsorganisation och ansvarsområden
- tydliggörande av hur uppföljning och kontroll genomförs

Återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges junisammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för att verkställa uppdrag
enligt förslag.
2. Återrapport ska ske till fullmäktiges junisammanträde.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Kerstin Olla Grahn
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 57
Ändring av
kommunstyrelsens
utskottsorganisation

74

Dnr 00120/2013

001

Kommunfullmäktige fastställde 2014-10-27 den politiska organisationen för
innevarande mandatperiod, där två utskott under kommunstyrelsen
inrättades; ekonomiutskottet och personal- och arbetsutskottet.
Revisorerna har utfört en granskning av kommunstyrelsens uppdrag. De
pekar bland annat på att utskottens arbetsområden inte är tydligt beskrivna
samt att rollfördelningen inte heller upplevs helt tydlig. Det har i vissa fall
funnits en osäkerhet vilket utskott som ska bereda en viss fråga samt att
rollfördelningen inte heller upplevs som tydlig i kommunorganisationen.
De flesta ärenden som utskotten har att bereda har ett ekonomiskt moment.
Ett exempel på detta är lönebildning och budgetprocess som går hand i hand
men behandlas i olika utskott. Kommunens största kostnad, ca 250 - 260
miljoner av bruttokostnaden, består av löner.
Med nuvarande organisation riskerar ärenden att hamna mellan stolarna,
med fara att de ”tappas bort”. De gånger individfrågor uppkommer kan de
delegeras till en mindre grupp, exempelvis ett utskottspresidium med två till
tre personer.
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll och kommunstyrelsens
ordförande Lotta Åman föreslår, på presidiets och de politiska gruppledarnas
uppdrag, att kommunstyrelsens nuvarande utskottsorganisation ändras så att
utskotten slås samman till ett utskott.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall med tillägget att kommunstyrelsens nya utskottsorganisation börjar
gälla från och med 2016-07-01.

Beslutet skickas till:
. Ekonomiutskottet
. Personal- och arbetsutskottet
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne
Halds tilläggsförslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med båda förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Kommunstyrelsens utskottsorganisation ändras genom att personal- och
arbetsutskottet och ekonomiutskottet slås samman till ett utskott
från och med 2016-07-01.
Kommunstyrelsen sätter namn på utskottet samt utser ledamöter och
ersättare.

_________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 71 2016-03-22
Skrivelse Peter Rydfjäll och Lotta Åman

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58
Stämmodirektiv till
Kommunförbundet
Norrbottens
förbundsfullmäktige i
Arjeplog 28 april
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Dnr 000103/2016

107

Inför föreningsstämman i Arjeplog den 28 april har följande förslag till
stämmodirektiv tagits fram;
Det är enligt lag varje kommunal verksamhets skyldighet att löpande
kontrollera att den verksamhet man bedriver är kostnadseffektiv. Det är
också en skyldighet att i de olika nämndernas årsredovisningar för
medborgarna redovisa kvalitén i verksamheten och hur pengarna har
använts.
Med anledning av den finansieringsmodell som används i
Kommunförbundet Norrbotten låter inte detta sig göras. Ingen av de
verksamheter som kommunerna deltar i redovisas separat, och därmed kan
ingen kontroll av kostnadseffektivitet ske, och ej heller redovisning till
medborgarna.
Därför är det Arvidsjaurs kommuns åsikt att återgå till tidigare
redovisningsförfarande, vilket innebär särredovisning från och med 2017 av
de verksamheter som ingår i medlemsavgiften, som MediaCenter, FouI etc.
Detta ska specificeras i årsredovisning och på faktura till kommunerna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Arvidsjaurs kommunfullmäktige lämnar följande stämmodirektiv;
Från och med 2017 ska samtliga verksamheter som ingår i
Kommunförbundet Norrbotten särredovisas med nettokostnad
Specificering av intäkter och kostnader ska ske i årsredovisning och
fördelning av kommunens avgifter för Kommunförbundets kansli,
MediaCenter samt FoUi skall ske på faktura till kommunerna.

_____
Beslutet skickas till:
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 72 02016-03-22

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59
Val av ersättare i
kommunstyrelsen

Blad

76

Dnr 00294/2015

102

Kommunfullmäktige har 2015-11-24 § 190 beviljat Håkan Sandgren (v)
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Håkan
Sandgren.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Leif Enberg (v) utses som ersättare i kommunstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Löner
. Reception
. Margoth Holmqvist
. Vänsterpartiet

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 190 2015-11-24
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande
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Kf § 60
Entledigande som revisor
- Kenneth Fjellström

77

Dnr 00125/2016

102

Kenneth Fjellström, Glommersträsk har lämnat in begäran om entledigande
från sitt uppdrag som kommunrevisor.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kenneth Fjellström beviljas begärt entledigande.
Val av ny revisor förrättas vid fullmäktiges sammanträde 20 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Löner
. Reception
. Kenneth Fjellström
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kornmunfullrnäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2016-04-12

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

§

34

Ja

Nej

Kenneth Bäcklund
(v)
Britt-Inger Hedman
(v)
Bernt Vikströrn
(s)
Linda Stenvall
(s)
Johan Althhn
(1)
Martin Nilsson
(c)
Kristina Lundberg
(c)
Bjarne Hald
(c)
Margot Holmqvist
(v)
Ingrid Tagesdotter
(v)
(s)
Åsa-Marie Sundell
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 Sönno
Kristina Bäckström
Johan Lundgren
Lotta Åman

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

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

X

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

X
X
X

SUMMA

X
X
X
X

Lars Lindström

X
X
X
X

Jonas Granberg

Frånvarande

X
X
X
X
-

X
X

X
X
X
X
Annika Öberg

X
X
X
X
X

4 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning
Ks reglemente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leif Enberg

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

14

13

§
Avst

Ja

Nej

Avst

