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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.00.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

78

Margoth Holmqvist, Åsa-Marie Sundell, Roine Gustavsson, Lina Karlsson och Ann-Karin Sörmo.
Peter Althén (l) tjänstgjorde t.o.m § 77.
Tjänstgörande ersättare:
Leif Enberg, Tycho Johansson, Iren Ögren och Mats Klockljung.

Övriga närvarande

Mikael Frisell, chef I19 § 61
Mathias Holmqvist, ställföreträdande bataljonchef § 61
Tony Gustavsson, major vinterenheten § 61
Kerstin Olla Grahn, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Martin Nilsson och Ingrid Tagesdotter

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2016-06-30 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Martin Nilsson

Paragrafer: 61-112

Ingrid Tagesdotter

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Datum för anslags
uppsättande

2016-06-30

Förvaringsplats för
protokollet

Nämndskansliet

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2016-07-22
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Kf § 61
Information - Arméns Jägarbataljon
Kf § 62
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 63
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 64
Delgivningar
Kf § 65
Dnr 00119/2016
101
Interpellation - Kommunens handläggning av ärende gällande uthyrning
ishallen sommaren 2016
Kf § 66
Dnr 00119/2016
Fråga - Rondell vid korsningen Storgatan/Skillnadsgatan

101

Kf § 67
Dnr 00189/2016
Motion – Fullmäktiges övergripande mål för utveckling och tillväxt

009

Kf § 68
Dnr 00190/2016
009
Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer
Kf § 69
Dnr 00001/2016
Kommunala sommarjobb ger kommunen framtida arbetskraft
(Medborgarförslag)

101

Kf § 70
Dnr 00001/2016
Skyltar och information om parkeringsförbud på Garvaregatan
(Medborgarförslag)

101

Kf § 71
Dnr 00001/2016
Byte/renovering av dansgolvet på Medan (Medborgarförslag)

101

Kf § 72
Dnr 00282/2014
101
Svar på frågor ställda vid allmänhetens frågestund 2016-04-12 angående
bassängen vid Hälsocentralen
Kf § 73
Dnr 00119/2016
101
Fråga ställd av Lars Ralph vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-02 - Boendes möjlighet att påverka maten vid olika boendeformer
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
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Kf § 74
Dnr 00119/2016
Fråga ställd av Lars Ralph vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-02 - Kontroller av ensamkommande ungdomars ålder

101

Kf § 75
Dnr 00122/2016
007
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av upphandling och inköp
Kf § 76
Dnr 00187/2016
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

007

Kf § 77
Dnr 00116/2016
Mål- och resursplan 2017 – 2019 - Hela kommunen

041

Kf § 78
Dnr 00016/2014
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun
2016-07-01--2019-12-31

011

Kf § 79
Dnr 00101/2016
Anslutningsavgift för att ansluta fastighet till Arvidsjaurs stadsnät

051

Kf § 80
Dnr 00266/2015
Motion – Underlätta integration i Arvidsjaur – inrätta en flyktingvän

009

Kf § 81
Dnr 00113/2016
003
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och
enskild pedagogisk omsorg
Kf § 82
Dnr 00121/2016
003
Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, för Arvidsjaurs kommun och dess
bolag
Kf § 83
Dnr 00127/2016
Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 84
Dnr 00175/2016
047
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse Service of General
Economic Interest (SGEI)

Justerandes sign

Kf § 85
Dnr 00059/2016
Lån för köp av pelletspanna - Arvidsjaurs Flygplats AB

998

Kf § 86
Dnr 00176/2016
Utökning av lån - Arvidsjaurs Flygplats AB

998

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

81

Kf § 87
Dnr 00177/2016
Finanspolicy för Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 88
Dnr 00068/2016
Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium

003

Kf § 89
Dnr 00147/2016
Reglemente för överförmyndaren

003

Kf § 90
Dnr 00321/2015
007
Återrapport av revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppdrag

Justerandes sign

Kf § 91
Dnr 00114/2016
Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet - ändring av villkor för barn- och
utbildningsnämnden

106

Kf § 92
Dnr 00120/2014
Motion – Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan

009

Kf § 93
Dnr 00185/2015
Motion - Strategi för fossilfria personbilar inom kommunkoncernens
verksamheter

009

Kf § 94
Dnr 00061/2015
Information till kommunfullmäktige med anledning av prognostiserat
underskott för socialnämnden

041

Kf § 95
Dnr 00169/2016
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och
medföljande barn

106

Kf § 96
Dnr 000219/2015
Motion – Att tillvarata skolans resurser bättre

009

Kf § 97
Dnr 00178/2016
Reglemente för lokalt partistöd

104

Kf § 98
Dnr 00278/2015
Senareläggning av utbetalning för lokalt partistöd

010

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 99

Dnr 00120/2013
Dnr 00182/2016
Organisation av räddningstjänsten

001
001

Kf § 100
Dnr 00188/2015
Reglemente för kommunstyrelsen

003

Kf § 101
Dnr 00191/2015
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

003

Kf § 102
Dnr 00051/2016
Val av ny ordinare ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB

102

Kf § 103
Dnr 00183/2016
102
Anmälan av begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB - Johan Lundgren
Kf § 104
Dnr 00184/2016
102
Anmälan av begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB - Mats Holmqvist
Kf § 105
Dnr 00185/2016
102
Anmälan av begärt entledigande från uppdrag som ersättare i Arvidsjaur
Flygplats AB - Margoth Holmqvist
Kf § 106
Dnr 00179/2016
Val av ordinare ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

102

Kf § 107
Dnr 00179/2016
Val av ersättare i Arvidsjaur Energi AB

102

Kf § 108
Dnr 00170/2016
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Lovén

102

Kf § 109
Dnr 00135/2016
102
Entledigande som vice ordförande i socialnämnden - Ingrid Tagesdotter
Kf § 110
Dnr 00186/2016
Entledigande som ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
- Lars Holmqvist

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

102
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Kf § 111
Dnr 00125/2016
Val av revisor samt vice ordförande/ sammankallande för
lekmanarevisionen

102

Kf § 112
Dnr 00286/2014
Fördelning av revisorsuppdrag

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 61
Information
- Arméns Jägarbataljon

Kommunfullmäktige fick vid dagens sammanträde information om
verksamheten vid Arméns Jägarbataljon.
Mikael Frisell, chef I19 Mathias Holmqvist, ställföreträdande bataljonchef
samt Tony Gustavsson, major vinterenheten informerade fullmäktigeledamöterna om bland annat;
• försvarsmaktens övergripande verksamhet
• krigsorganisation
• övningar och händelseförlopp
• samordning och utveckling av vinterförmåga inom försvarmakten
• subarktisk bergsförmåga
• kurser för utländska gäster
• nationella och internationella insatser
• internationellt samarbete med norge, finland och frankrike
• jägarsoldatens utbildning och arbete
• vidmakthållen träning efter grundutbildning
• rekrytering av framtida personal
• projekt för fler kvinnliga anställda
• personal, ca 200 heltidsanställda i Arvidsjaur
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 62
Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Martin Nilsson och Ingrid Tagesdotter utses att justera protokollet.
Kristina Bäckström och Ylva Stråhle Andersson utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 30 juni klockan 15.00 i förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 63
Allmänhetens frågestund

86

Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Under frågestunden ställdes följande fråga:
Information har gått ut om att en grundlig genomlysning av skolverksamheten ska göras under hösten 2016. Min fråga är genomlysningen är klar,
och när föräldrar till barn i skolan får ta del av resultatet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 64
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Verksamhetsplan och budget 2016 – Norrbottens kommuner
Kommunförbundet Norrbotten

*
-

Rapport – Norrbottens patientnämnd
Norrbottens läns landsting

*
-

Redovisning av kundundersökning och nämndens verksamhetsmål
inom bygglovsverksamheten 2015
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-20 § 26

*
-

Cirkulär 16:17 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Årsstämmoprotokoll 2016-04-12
IT Norrbotten

*
-

Medlemsinformation samt protokoll från årsstämman 2016-04-21
Pite Älv Ekonomisk förening

*
-

Nyhetsbrev – 1 juni 2016
Norrbottens kommuner

*
-

Gröna nyckeltal 2015
Miljö- och hälsoskyddskontoret

*
-

Staket på baksidan vid Ringelsta för att möjliggöra för boende att vistas
utomhus (Medborgarförslag)
Socialnämnden 2016-05-23 § 42

*
-

Cirkulär 16:16 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Årsstämmoprotokoll
Länstrafiken i Norrbotten AB

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65
Interpellation
- Kommunens
handläggning av ärende
gällande uthyrning
ishallen sommaren 2016

88

Dnr 00119/2016

101

Lars Ralph (m) har lämnat in följande interpellation (KL 5 kap, 49-53 §§)
till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s) eller den hon sätter i sitt
ställe:
Följer Arvidsjaurs kommun allmänt det regelverk som reglerar konkurrens
mellan kommun och privata företag och hur har det följts när det handlat
om kablage, samhall och Lundbergs Trä?
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman lämnar följande svar på
interpellationen:
Kommunen har ett regelverk med villkor och priser för uthyrning av
allmänna lokaler. Regelverket antogs av fullmäktige 2014-06-30 § 103.
Utifrån den uppkomna situationen har kommunstyrelsens personal- och
arbetsutskott gett kommunchefen i uppdrag revidera reglerna och överlämna
dem till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2016.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 66
Fråga
- Rondell vid korsningen
Storgatan/Skillnadsgatan

89

Dnr 00119/2016

101

Lars Ralph (m) har lämnat in följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §§) till miljö-,
bygg och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders Harr (s):
Ny rondell
Kan du tänka dig att ordna så att vi får en rondell i OK-korsningen
Storgatan/Skillnadsgatan?
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman lämnar följande svar i Anders
Harrs ställe:
I den översikts- och tillväxtplan som kommunfullmäktige antog 2015-11-24
finns inskrivet att kommunen bör verka för att Trafikverket bygger
ytterligare en cirkulationsplats efter Storgatan i korsningen Skillnadsgatan
(vid OK) samt på sikt efter väg 95 i korsningen väg 95/Järnvägsgatan (vid
Dollarstore), väg 95/Laukervägskälet samt korsningen väg
95/Järnvägsgatan (vid Polaris).
Kommunen påtalar behovet av cirkulationsplatser för Trafikverket
fortlöpande i olika sammanhang. Senast kommunen tog upp frågan om
cirkulationsplatser var vid det årliga mötet med Trafikverket som hölls
2016-05-17. Kommunen har även möjlighet att lyfta frågan i samband med
kommande års länstransportplan.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Fråga

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 67
Motion – Fullmäktiges
övergripande mål för
utveckling och tillväxt

90

Dnr 00189/2016

009

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m).
Anpassning till verkligheten
Kommunens övergripande mål är för tillfället ”En positiv utveckling och
tillväxt”. Bättre vore ”En positiv utveckling med anpassning till
verkligheten”.
Allt för många kommuner försöker fåfängt växa medan trenden är motsatt.
Felaktiga investeringar inför en befolkningsökning som uteblir är dyra.
Skulle alla kommuner som tror sig kunna öka få rätt så är snart Sveriges
befolkning fördubblad. Sanningen är att urbaniseringen pågår och det är lika
svårt att långsiktigt öka Arvidsjaurs befolkning som att vända Byskeälven.
Bättre ett trevligt mindre Arvidsjaur än ett mindre trevligt Arvidsjaur som
aldrig når sitt mål.
Jag föreslår
att fullmäktige seriöst ser över målet för Arvidsjaurs befolkningsutveckling
till exempel genom att ärendet först bereds av Mål- och
demokratiberedningen och därpå behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till mål- och demokratiberedningen för
beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 68
Motion – Försäljning av
arrendetomter vid
Arvidsjaursjön till
arrendatorer

91

Dnr 00190/2016

009

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m).
Släpp tomterna fria
Jag föreslår
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina
tomter.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 69
Kommunala sommarjobb
ger kommunen framtida
arbetskraft
(Medborgarförslag)

92

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Kommunala sommarjobb ger kommunen framtida arbetskraft!
Jag tycker att fler ungdomar på högstadiet i Arvidsjaur ska få tillgång till
sommarjobb i kommunens verksamheter. Äldreboenden, återvinningen,
renhållningen, Flygplatsen, inom vården, förskolor med flera för att få
insikt i olika yrken och lättare kunna välja gymnasielinje.
Även kommunen tjänar på det genom alt det kan bli fler som väljer
gymnasielinje för alt kunna arbeta i kommunal verksamhet, stannar i
kommunen och betalar skatt. Kommunen är i ständigt behov av
arbetskraft eftersom många går i pension.
Det är även andra kommuner som använder detta, till exempel Måla
kommun, som erbjuder de som går i åttan sommarjobb inom vården för
att senare kunna välja vård och omsorg på gymnasiet.
Jag tror att kommunen inte gjort delta för att de tror alt vi på högstadiet är
för unga för alt sommarjobba på till exempel en brandstation eller inom
vården. Vi kan utföra enklare sysslor som städa, plocka skräp, läsa
tidningen, m.m. Det behöver inte vara arbetsuppgifter som kräver
tystnadsplikt.
Men OM högstadieelever får chansen alt prova på elt yrke inom
kommunens verksamhet så kan de söka in på gymnasiet i samma kommun
och då stannar kanske ungdomarna i kommunen om de får jobb.
Om det inte införs alt högstadieelever får prova på yrken som
sommarjobb så flyr ungdomarna kommunen och de utbildar sig och får
jobb i en annan kommun. Då förlorar kommunen både arbetskraft och
skatteintäkter.
Så därför tycker jag att Arvidsjaurs ungdomar ska få chansen alt
sommarjobba i högstadiet för att lättare kunna välja gymnasielinje.
Därmed vill jag att Arvidsjaurs kommun inrättar fler ferieplatser till
ungdomar, även i åk 7 och 8. Kanske 2 veckor/sommar för att de ska få
pröva på arbeten inom kommunen. Detta gör att Arvidsjaurs kommun kan
få fler att välja utbildningar och sedan få jobb inom kommunen.”

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 69, forts.
Presidiet har 2016-06-09 föreslagit att medborgarförslaget 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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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 70
Skyltar och information
om parkeringsförbud på
Garvaregatan
(Medborgarförslag)

94

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” På Garvargatan, sträckan Västlundavägen- Stationsgatan, saknas
fortfarande de skyltar ( på Garvargården respektive staketet vid
Johannaparken ) som talar om att A/ det är förbjudet att parkera på
trottoaren och B/ att man skall parkera på höger sida i färdriktningen!
Mitt förslag kan kompletteras med att kommunen i samarbete med polisen
låter trycka en upplysning om ovanstående i form av ett informationsblad
att sättas på felparkerarnas vindrutor.”
Presidiet har 2016-06-09 föreslagit att medborgarförslaget behandlas i
samband med tidigare förslag gällande skyltning vid Garvaregatan samt
skickas till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden, tillika trafiknämnd, för
beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 71
Byte/renovering av
dansgolvet på Medan
(Medborgarförslag)

95

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Dansgolvet på Medan är i väldigt dåligt skick.
Jag har märkt att, sen nötningen gått igenom ytlacken, så rorsämras golvet
i snabb takt. Om man åtgärdar problemet nu, så kanske det räcker med
slipning och lackning.
Korpens söndagsdanser är väldigt välbesökta av folk som, naturligtvis,
gillar att dansa, men även som uppskattar det sociala umgänge som det
innebär, samt ger en utmärkt motion. Dans är både kultur, friskvård,
social samhörighet och ett nöje.
Med golvet i nuvarande skick riskerar danspubliken att skada knän och
höfter, då skorna hugger fast på de skadade ytorna.
Om inte dansgolvet åtgärdas skyndsamt, finns en stor risk att
danspubliken uteblir, med följd att många ensamma som besöker dansen i
stället blir sittande hemma i sin ensamhet. Det vore en stor rorlust ror alla
som tycker om dansen som motionsform.
Mitt förslag är:
l. Om det är möjligt, slipa och lacka golvet.
2. Om det inte går, lägga ett nytt golv.
Jag föreslår att åtgärderna genomfors nu under våren och sommaren, så att
golvet är bra när höstens danser börjar i slutet av september.
Förslaget är kompletterat med lång namnlista som lämnats till
kommunalrådet.”
Presidiet har 2016-06-09 föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 72
Svar på frågor ställda vid
allmänhetens frågestund
2016-04-12 angående
bassängen vid
Hälsocentralen

96

Dnr 00282/2014

101

Vid allmänhetens frågestund den 12 april ställdes följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman;
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?
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 att svar skulle lämnas vid
dagens sammanträde.
Lotta Åman lämnar följande svar:
1. Det finns i dagsläget inga särredovisade siffror om driften på bassängen
på Hälsocentralen.
2. Reningsutrustningen är ny, men när det gäller bassängkonstruktionen så
behöver den renoveras. För att ta reda på kostnad så krävs det en
noggrannare besiktning/utredning. Det kan vara så att några eller ett
flertal kakelplattor behöver bytas ut. Det kan också vara så att hela
bassängkonstruktionen behöver bytas ut.
3. Verksamheten ägs och bedrivs av landstinget. Kommunen har därför
inga uppgifter på driftkostnader, personalkostnader, antal personer som
nyttjar bassängen etc.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågorna är besvarade.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 73
Fråga ställd av Lars Ralph
vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-02
- Boendes möjlighet att
påverka maten vid olika
boendeformer

97

Dnr 00119/2016

101

Lars Ralph (m) ställde följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §§) vid fullmäktiges
sammanträde 2016-03-02;
” Är det lika lätt för de som bor på kommunens äldreboenden som för de
ensamkommande ungdomarna som bor på HVB-hem att påverka vad som
serveras.
Jag vill också veta vad maten kostar per person och dag på äldreboendena
respektive på HVB-hemmen samt hur matkostnaderna följs upp.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-04-12 att frågan
skulle besvaras vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman återger följande svar som
lämnats av berörda verksamheter;
Äldreboenden
Boende och anhöriga bjuds in till träffar med kökspersonalen som i sin tur
utser kostombud. Genom dessa forum kan anhöriga påverka vad som
serveras.
Total kostnad/portion är 53 kronor inkl moms (2015 restaurang Spiskroken)
Kostchefen har vid uträkning av portionspris använt faktiska kostnader
(livsmedel, hyra, personal m.m). Kostnaderna har sedan delats med antal
portioner.
Matkostnaden räknas upp varje år och används som jämförande nyckeltal i
och mellan enheterna i kostenheten.
HVB-hemmen
Genomför husmöten och har infört åtta veckors rullande matsedel. De som
är inskrivna på HVB-hem ska ha så hemlik miljö som möjligt. Ungdomarna
ska handledas i att lära sig att laga maten själva.

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph

Dygnspriset är 63,62 kronor. Vid omräkning till det antal portioner som
serveras under en dag blir det 25,44 kronor per portion och dag (I priset
ingår inte hyra, personalkostnader m.m.). Matkostnaderna följs upp genom
att maten köps på avtal, bevakning av extrapriser och samordning av
matinköpen inom enheten.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Fråga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 74
Fråga ställd av Lars Ralph
vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-02
- Kontroller av
ensamkommande
ungdomars ålder

98

Dnr 00119/2016

101

Lars Ralph (m) ställde följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §§) vid fullmäktiges
sammanträde 2016-03-02;
” Har berörda nämnder tillräckliga medel för att genomföra berättigade
kontroller av ensamkommande ungdomars faktiska ålder?”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-04-12 att frågan
skulle besvaras vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman lämnar följande svar:
Socialsekreterarna har informerat om att när en bedömning av
ensamkommande ungdoms ålder anses berättigad, gör socialsekreterare
samlad bedömning tillsammans med skola, boendet och eventuellt gode
man.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Fråga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 75

99

Dnr 00122/2016

007

Revisionsrapport
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
- Uppföljande granskning kommunens arbete med upphandling och inköp. Jämförelse har gjorts med
av upphandling och inköp resultatet av 2010 års granskning av samma område. Valet av
granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.
Granskningen har resulterat i nedanstående iakttagelser och bedömningar:
Vår bedömning är att kommunstyrelsen till övervägande del säkerställt att
kommunens inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med
tillräcklig intern kontroll. En utveckling i positiv riktning har skett sedan
revisionens granskning år 2010.
Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar revisorerna att
kommunstyrelsen säkerställer följande:
• Att pröva om ansvarsfördelning inom verksamhetsorganisationen ska
decentraliseras. Vår uppfattning är att rollen som budgetansvarig även ska
innefatta ansvar för inköp och upphandling. Ansvaret dokumenteras i
kommunfullmäktiges inköpspolicy.
• Att säkerställa att budgetansvariga årligen utses av ansvariga politiska
organ, d.v.s kommunstyrelse och nämnder. Kan med fördel ske i samband
med fastställande av internbudget.
• Att styrelsen årligen utvärderar/prövar om kommunens inköp och
upphandling bedrivs i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer.
Presidiet har behandlat rapporten 2016-06-09. De föreslår följande;
- Presidiet har utifrån revisionsrapporten noterat att delar i inköpspolicyn
inte följs. Därför föreslås att de rekommendationer revisorerna lämnat
utreds med förslag till åtgärder. Utredningen ska vara färdigställt senast
10 oktober.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Sara Eklund
. Revisorer

1.

De rekommendationer som revisorerna lämnat i rapporten ska utredas
med förslag till åtgärder. Utredningen ska vara färdigställd senast
10 oktober 2016.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 76

100

Dnr 00187/2016

007

Revisionsrapport
En viktig del i revisorernas arbete är att följa upp de granskningar som
- Uppföljning av tidigare tidigare genomförts. Syftet är dels att följa upp att de åtgärder som styrelse
genomförda granskningar och nämnder angett i sina svar på granskningsrapporterna genomförs i
praktiken, dels att få ett underlag för sin årliga bedömning av styrelse och
nämnders ansvarsutövande.
Efter genomförd granskning är det revisorernas revisionella bedömning att
styrelsen och nämnderna till övervägande del vidtagit eller håller på att vidta
ändamålsenliga åtgärder utifrån de iakttagelser och förslag som revisorerna
lämnat i sina tidigare granskningar.
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar revisorerna att styrelsen
och nämnderna säkerställer:
• Att revisorernas rapporter behandlas (som beslutsärende) av respektive
nämnd som granskningarna berör.
• Att uppföljning och återrapportering av beslutade åtgärder sker.
Presidiet har behandlat rapporten 2016-06-09. De föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och nämnderna ska
- följa revisorernas rekommendationer om att revisorsrapporterna ska
behandlas som beslutsärende
- följa upp rapporterna och återrapportera beslutade åtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska
- följa revisorernas rekommendationer om att revisorsrapporterna ska
behandlas som beslutsärende
- följa upp rapporterna och återrapportera beslutade åtgärder

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

Kf § 77
Mål- och resursplan
2017 - 2019
- Hela kommunen

Sammanträdesprotokoll

101

Dnr 00116/2016

041

I kommunallagens 8:e kapitel § 5 regleras balanskravet. Det innebär att
kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att
varje års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa
ett negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod,
det vill säga att motsvarande överskott redovisas senast år tre efter
räkenskapsåret.
Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god
ekonomisk hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och
därmed handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen.
Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål.
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2014-1 1-24 § 204 ska styrelsen, nämnderna
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan
till kommunstyrelsen.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
Befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella
lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på
mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de
kommande tre åren.
Centerpartiet har lämnat in ändringsförslag till förslaget om mål- och
resursplan för hela kommunen.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets budgetförslag.
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bjarne
Halds ändringsförslag varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 138
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

102

Kf § 77, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Mål- och resursplan för hela kommunen antas.
Siffrorna för 2018 och framåt ska ses som preliminära.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Pernilla Granberg (c), Leif
Andersson (c), Mats Klockljung (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c) och Johan Altén (l) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds förslag.

Beslutet skickas till:
. Berörda

ytJusterandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 138
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 78
Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs
kommun
2016-07-01--2019-12-31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

103

Dnr 00016/2014

011

I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för
bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för
bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per
mandatperiod (KomL 2 Kap 6§).
Bostadsfrågan är en viktig del i samhällsbyggandet. Det är viktigt att ta ett
brett grepp och se boendet som en del i samhället där service, boende, miljö
och kommunikationer bildar helheten. Det handlar inte bara om att skapa
och sälja en bostad, utan även om livsmiljö.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 24 februari 2014 att en
parlamentarisk fullmäktigeberedning skulle tillsättas för att upprätta
bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018 och att
förslag till riktlinjer.
Tjänstemän från tekniska kontoret har tillsammans med en parlamentarisk
fullmäktigeberedning genomfört enkäter, omvärldsbevakning och
faktainhämtning i syfte att få fram kunskapsunderlag och program.
Fullmäktigeberedning har utifrån ovanstående underlag upprättat ett förslag
till bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun.
Bostadsförsörjningsprogrammet har efter godkännande av personal- och
arbetsutskottet skickats ut på remiss till kommunens nämnder och bolag,
berörda kommuner samt länsstyrelsen.
Remissvar har inlämnats av socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet,
länsstyrelsen i Norrbotten, miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Fullmäktigeberedningen har 2016-05-16, utifrån inlämnade remissvar,
sammanställt förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Centerpartiet har lämnat in eget förslag med ändringar i bostadsförsörjningsprogrammet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2016-06-07 § 148
Förslag till bostadsförsörjningsprogram

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

104

Kf § 78, forts.

Förslag under sammanträdet
Lena Karlsson (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att programmet ska
omfatta tiden 2016-07-01--2019-12-31.
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets förslag till ändringar.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag med Lena Karlssons ändringsförslag.
Bjarne Halds ändringsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Bjarne Halds ändringsförslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer han proposition på Lena Karlssons ändringsförslag, som
kommunfullmäktige bifaller.
Kommunfullmäktiges beslut
1
2.

Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun antas att gälla
från och med 2016-07-01—2019-12-31.
Fullmäktigeberedningen entledigas.

______

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Pernilla Granberg (c), Leif
Andersson (c), Mats Klockljung (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c) och Lars Ralph (m) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds förslag.

Beslutsunderlag

Ks 2016-06-07 § 148
Förslag till bostadsförsörjningsprogram

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 79
Anslutningsavgift för att
ansluta fastighet till
Arvidsjaurs stadsnät

Dnr 00101/2016

051

Arvidsjaurs kommun har ansökt om pengar hos Jordbruksverket för
utbyggnad av fibernät i kommunen. Arbetet sker i projektform.
I projektet har kommunen indelats i områden.
Bidraget från Jordbruksverket är 70% av projektkostnaden och 30% ska vara
egen finansiering. Kommunal medfinansiering är inte tillåten. Den egna
finansieringen föreslås därför bestå av anslutningsavgift.
Stadsnätschef Glen Eriksson har haft i uppdrag att upprätta förslag till
anslutningsavgift. Vid möte 2016-06-13 med kf’s presidium,
kommunstyrelsens ordförande, oppositionsledare, stadsnätschef samt
ekonomichef diskuterades nivåer på anslutningsavgiften. Mötet enades om
att föreslå kommunfullmäktige följande;
-

Anslutningsavgiften ska utgöra 18 000 per fastighet exkl moms
En anslutningsgrad om minst 80% måste uppnås för varje område innan
utbyggnad påbörjas.
Priset föreslås gälla till och med 2020-12-31.

I investeringsbudget för 2017-2021 är upptaget en nettokostnad om 4,0 Mkr.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Anslutningsavgiften ska utgöra 18 000 per fastighet exkl moms.
En anslutningsgrad om minst 80% måste uppnås för varje område
innan utbyggnad påbörjas.
Priset gäller till och med 2020-12-31.

_____

Beslutet skickas till:
. Glen Eriksson
. Ekonomi
. Näringslivskontoret
. Företagarna i Arvidsjaur

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

Kf § 80
Motion – Underlätta
integration i Arvidsjaur
– inrätta en flyktingvän

106

Dnr 00266/2015

009

En motion har inlämnats av Kristina Taimi (s) om att underlätta integration
i Arvidsjaur – inrätta en flyktingvän.
”Varje dag fattar många det svåra beslutet att lämna sin familj, vänner och
hela sitt liv. Det är inget enkelt beslut, men förföljelse, krig, miljöförstöring
eller fattigdom kan göra det nödvändigt.
Att människor lämnar sitt hemland är inget ovanligt. Människor har alltid
sökt sig bort från fattigdom och förtryck. Men under de senaste årtiondena
har antalet människor som tvingats på flykt eller frivilligt lämnat sitt
hemland blivit allt fler.
I dagsläget befinner sig cirka 40 miljoner människor på flykt. De flesta tar
sig aldrig till Europa, USA eller någon annan rik del av världen, utan till
länder nära sitt hemland.
Över 200 miljoner människor, eller cirka tre procent, av jordens befolkning
är migranter.
Till Arvidsjaur kommer många ensamkommande pojkar men även familjer.
För dessa är Arvidsjaur mycket annorlunda än vad de tidigare upplevt. De
kan inte de sociala koderna, det svenska samhällets regler och rutiner.
Mycket är främmande och annorlunda. Klimatet, språket och maten.
Oavsett vem man är, var man är född, eller vart man är på väg så har man
rättigheter — det har alla människor.
För att bygga broar, förebygga fördomar och för att skapa ett samhälle där
alla känner sig inkluderade, föreslår jag att Arvidsjaurs kommun, i likhet
med många andra kommuner som Härnösand och Piteå, inför ett system
med flyktingvän.
Flyktingvän är ett koncept som ska få nyanlända att känna sig hemma. Det
innebär nya spännande möten och relationer. Ibland även vänskap för livet.
Det går ut på att allmänheten anmäler sig som flyktingvän och att man är
med och stödjer nyanlända när de kommit till Arvidsjaur. Det bygger på
frivilliga insatser där ingen ersättning utgår.
Arvidsjaurs kommun har en inflyttar- och integrationssamordnare som
detta borde vara en lämplig uppgift för. Arbetsmarknadsenheten och Ideum
bör vara naturliga plattformar för detta koncept.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-05-10 § 100
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström
Motion
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Kf § 80, forts.

Detta kan ske i samarbete med andra aktörer såsom Svenska Kyrkan, Röda
Korset, studieförbund, näringsliv, företagare, idrottsföreningar m fl.
Vi behöver inte uppfinna hjulet igen, det finns många kommuner som
framgångsrikt tillämpar detta. Exempelvis Piteå kommun, Härnösands
kommun och Luleå kommun
Intentionen bör vara att varje nyanländ ska erbjudas en flyktingvän om de
så önskar.
Att erbjuda ett gott värdskap är ett viktigt arbete för att få de som kommer
till Arvidsjaur att trivas och stanna på orten. För det krävs ett engagemang
från alla. Detta gör att man underlättar inträdet till det svenska samhället
och arbetslivet så att alla nya Arvidsjaurbor blir en del av
samhällsutvecklingen — oavsett varifrån de kommer.
Detta motverkar även rasism och främlingsfientlighet som oftast baseras på
okunskap.
Du hatar ju inte dina vänner.
Med detta föreslår jag att Arvidsjaurs kommun inför konceptet
flyktingvän”.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-27 § 137 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för bredning.
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har inlämnat tjänsteskrivelse i
ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande motionssvar lämnas:

2.

Flyktingmottagningen i Arvidsjaur har deltagit i information om
integration och har påbörjat ett arbete i samverkan med Vuxenskolan.
Man har valt att kalla det språkvän eftersom språket är den viktigaste
delen i projektet som i övrigt bygger på frivillighet och ömsesidighet.
Tjänsten som integrationssamordnare är under rekrytering.
Motionen är besvarad.

Beslutet skickas till:
. Kristina Taimi
. Kristina Grubbström

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-05-10 § 100
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström
Motion
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Pedagogisk omsorg är benämningen på förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen
förskola eller öppen fritidsverksamhet.
Förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg i form av pedagogisk omsorg som
bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten
bedrivs. Verksamheten skall ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de
krav som anges i skollagen.
Det är kommunernas ansvar att ge tillstånd till förskolor och fritidshem som
drivs i enskild regi. Kommunen ska också lämna bidrag om verksamheten
har god kvalitet och säkerhet.
Fullmäktige fastställde 2011-10-31 § 146 Riktlinjer för pedagogisk omsorg.
Dokumentet har reviderats.
Barn- och utbildningsnämnden har reviderat riktlinjerna och beslutade
2016-03-14 § 14 att överlämna dokumentet ”Villkor för godkännande och
rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg” till
fullmäktige för ställningstagande.
Näringslivschef Stina Johansson har lämnat tjänsteyttrande 2016-04-25.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och
enskild pedagogisk omsorg antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 146 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Rektorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-05-10 § 101
Revidering av tidigare riktlinjer
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Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 § 194 riktlinjer för resor och fordon
i tjänsten, för Arvidsjaurs kommun och dess bolag.
Dokumentet har varit föremål för översyn och reviderats.
Under ärendets beredning har bland annat frågan om alkolås i kommunens
fordon diskuterats och om det ska regleras i riktlinjerna. Det är
kommunstyrelsens uppfattning att frågan om alkolås i kommunens bilar är
en någonting verksamheten själva bestämmer om.
Presidiet har uppmärksammats på att riktlinjerna innehåller skrivningar som
berör upphandling. Eftersom upphandling och inköp redan regleras i
inköpspolicy, lagar och andra styrdokument föreslås att texterna runt
upphandling tas bort. Presidiet har behandlat ärendet 2016-06-09.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och
dess bolag antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 194 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 136
Revidering av tidigare riktlinjer

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjerna ska harmoniera med Arvidsjaurs kommuns Arbetsmiljöpolicy, Inköpspolicy samt
Miljöpolitiska styrdokument.
OMFATTNING
Dessa riktlinjer avser planering och genomförande av alla medarbetare och förtroendevalda
tjänsteresor som bekostas av Arvidsjaurs kommun eller kommunalt bolag. Riktlinjerna omfattar
alla medarbetare samt förtroendevalda politiker inom kommunens samtliga verksamheter och
bolag.
KUNSKAP
Riktlinjen kräver implementering på arbetsplatserna för att höja kunskapen om ett trafiksäkert
och miljöanpassat resande. Ett aktivt engagemang från chefernas sida är därför nödvändigt.
Informationen ska i första hand rikta sig till alla medarbetare och förtroendevalda, men bör
också riktas till de leverantörer som levererar tjänster till Arvidsjaurs kommun eller kommunalt
bolag.
SYFTE/INRIKTNING
Arvidsjaurs kommunkoncerns inriktning är att resor ska …


… vara kostnads- och resurseffektivare
Vi har en helhetssyn på våra resor så att de blir effektivare i förhållande till tid, ekonomi
och energi. Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med digitala lösningar.



… minska miljöpåverkan
Tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt att klimatpåverkan och andra
miljöfaktorer minimeras, t.ex. genom val av färdsätt.



… vara säkra
För en trygg och säker arbetsmiljö ska tjänsteresorna ske på ett trafiksäkert sätt med
hänsyn till både resenärer och medtrafikanter för att skador på personer, gods och miljö
minimieras, t.ex. genom trafiksäkra fordon.

Arvidsjaurs kommunkoncern ska framstå som en förebild i inom arbetsmiljö-, trafiksäkerhetsoch miljöarbete. Det bidrar till positiv samhällsekonomi med minskade skaderisker och
förbättrad miljö. Vid samarbete och arrangemang med externa aktörer ställer vi krav på
trafiksäkerhet och miljöanpassning av resor.
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Alla medarbetare och förtroendevalda
- är engagerade i att hitta det bästa alternativet - miljömässigt och ekonomiskt
- tar ansvar för de resor vi är i behov av
- tar till sig kunskaper om hur vi reser säkert och miljöanpassat
ANSVAR
Kommunchefen/Koncernchefen ansvarar för att dessa riktlinjer upprättas och utvecklas.
Förvaltningschefer/ VD ska:


Säkerställa organisation för efterlevnad och uppföljning av riktlinjer för resor.

Chefer ska:


Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna så att de har kunskaper
om kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande och agerar därefter.



Följa upp att riktlinjerna efterlevs.

Medarbetare ska:


Ansvara för att resor i tjänsten sker i linje med riktlinjerna.

Förtroendevalda:


Alla förtroendevalda som får ersättning för resor ansvarar för att resor i tjänsten sker i
enlighet med riktlinjerna.
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EFFEKTIVITET/VAL AV FÄRDSÄTT
Alla medarbetare/förtroendevalda har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som
möjligt lever upp till intentionerna i riktlinjerna. Pröva alltid om resan är nödvändig!
Resor ska planeras och genomföras i följande steg


Möjligheterna att genomföra ett möte som resefritt möte (digitala möten) ska övervägas
innan beslut fattas om en resa. Möten ska så långt som möjligt förläggas till Arvidsjaurs
kommunkoncerns egna lokaler, bland annat genom att verka för att möten sker via
video/telefonkonferens när kommunen/bolagen inte står som mötesarrangör.



Resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt. I de fall de tre olika
inriktningarna, se sid 3, kommer i konflikt med varandra beslutar ansvarig chef utifrån ett
helhetsperspektiv. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar såsom
transport, logi, arbetstid och restid.



Bokningar och resor ska följa kommunkoncernens riktlinjer för tjänsteresor och vara
godkända av behörig chef.

RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR INOM/UTOM KOMMUNEN
Korta resor
Välj i första hand att gå eller cykla vid korta resor. I andra hand använd ett tjänstefordon.
Bilresor i tjänsten ska i första hand ske med kommunens fordon, egen bil används endast i
nödfall. Kostnaden med resan ska stå i proportion med nyttan.
Längre resor
Välj att åka buss eller tåg framför bil när detta är möjligt och ändå rationellt. Bilresor i tjänsten
ska i första hand ske med kommunens fordon alt. hyrbil. Vid resa med bil ska samåkning ske så
ofta som möjligt.
Vid behov av flyg eller tåg ska resorna godkännas i förväg av närmaste chef. Beställning av
resa görs av den resande. Alla beställningar av hotellrum, flyg, tåg, taxi, m.m. skall göras hos
den resebyrå Arvidsjaurs kommun antagit som leverantör. Uppgifter på aktuell resebyrå och
hur du går tillväga finns på www e-avrop.com. Resor ska bokas i god tid så att lägsta pris kan
uppnås i så stor utsträckning som möjligt. Ändringar och avbokningar ska ske snarast.
Flygresor ska i första hand bokas för flygning från Arvidsjaurs Flygplats.
Vid resor utomlands ska medarbetaren/den förtroendevalda beställa intyg från
försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad. Intyget ska medföras på resan. Se vidare på
www.forsakringskassan.se
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Anslutnings- och destinationsresor för flyg eller tåg
Anslutningsresor görs i första hand med buss eller tåg och i andra hand med taxi (miljötaxi).
Resor på destinationsorten görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi
(miljötaxi). Ska ske så kostnadseffektivt som möjligt.
Anslutningsresor till Arvidsjaurs flygplats kan ske med egen bil under förutsättning att det är
det mest kostnadseffektiva samt sker i överenskommelse med närmaste chef.
(Se vidare RIKTLINJER FÖR FORDON).
Förmåner
All bonus och övriga förmåner som reseleverantör/hotell erbjuder tillhör Arvidsjaurs
kommunkoncern och får endast nyttjas vid kommande tjänsteresor. EJ VID PRIVATA RESOR!
RIKTLINJER FÖR FORDON
Alla fordon som nyttjas i koncernens verksamheter skall minst uppfylla nedanstående krav:


huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används



krockkudde på förarplatsen



godkända mönsterdjup på däcken enligt svensk lagstiftning



vara utrustad med första hjälpenväska och varselväst

Tjänstefordon
Uppgifter om tjänstefordon ska finnas i centralt upprättat register hos kommunens
ekonomikontor samt hos respektive bolag. Tjänstefordon är lämpligt när fordonen behöver
specialutrustning och/eller för medarbetare som kör ofta i tjänsten. Alla tjänstefordon ska efter
arbetsdagens slut parkeras på av arbetsgivaren anvisad parkeringsplats. Vid beredskap kan
tjänstefordonet stå uppställd vid bostaden efter överenskommelse med närmaste chef.
Alla fordon, släpvagnar, etc. skall vara tydligt märkta med ägarens namn och logga, t.ex.
Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaurhem, osv.
Hyrbil
Hyrbil bokas via kommunhusets reception, där resesamordning med avtalad leverantör sker.

4(5)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, för
Arvidsjaurs kommun och dess bolag
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 82

Egen bil i tjänst
När inga andra transportmöjligheter finns att tillgå kan medarbetare/förtroendevald använda
egen bil vid resor i tjänsten. När privatbil används har ägaren av fordonet vid varje tillfälle ett
ansvar för att fordonet är trafiksäkert och rätt utrustat. (Se krav på fordon sid. 5)
Resan ska godkännas av närmaste chef för att ersättning ska utgå. Ersättning regleras genom
centrala kollektivavtal.
Medarbetaren/den förtroendevalde får stå för alla kostnader vid en skadehändelse (såvida inte
annan är vållande till olyckan). Skada regleras via medarbetarens/den förtroendevaldes
bilförsäkring. Samtliga personskador ersätts via bilens trafikförsäkring. Har man inte tillräcklig
försäkring på den egna bilen, blir det ingen ersättning vid skada.
Privata fordon får under inga omständigheter tankas med kommunala bensinkort. För det fall
privat bil används regleras ersättning med hjälp av reseräkning via respektive lönesystem.
Övrigt
Vid alla resor med tjänstefordon ska utförlig körjournal skrivas och bilens bränslekort i
kombination med personligt kort alltid användas. Inköp får endast göras av bränsle,
förbrukningstillbehör till fordonet samt till P-avgift.
Tjänstefordon och hyrbilar får ej nyttjas för privat bruk. Resor mellan bostad och arbetsplats är
privata resor och ska normalt förmånsbeskattas om det sker med tjänstefordon. Undantag från
förmånsbeskattning kan ske efter överenskommelse med närmaste chef t.ex. om:


medarbetare vid beredskap behöver ha tjänstefordonet tillgängligt vid bostaden.



en enstaka tjänsteresa måste påbörjas från bostaden tidigt påföljande morgon

RIKTLINJER FÖR FÖRARE
Alla medarbetare/förtroendevalda ska genom sitt körsätt och övrigt beteende alltid vara
förebilder i trafiken. Att följa gällande trafiklagstiftning är en självklarhet, med särskild hänsyn
beträffande hastighet, bilbälte och drogfrihet eller trötthet. Att framföra fordon i tjänsten
innebär risker där arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar.
Säkerhet
Färden ska planeras så att det i förhållande till vägval, väderlek, väglag, m.m. finns tid för en
säker färd och ev. behov av raster. Handsfree-utrustning ska användas vid telefonsamtal under
färd. För att ringa upp samt sms:a ska man stanna fordonet, se gällande lagstiftning.
Böter, tillbud, olyckor
Straffrättsliga påföljder och avgifter för överträdelser av trafiklagstiftning och liknande, t ex
böter för fortkörning, felparkering, betalas av medarbetaren/den förtroendevalde. Alla tillbud
och olyckor ska medarbetaren/den förtroendevalda utan dröjsmål rapportera till närmaste chef.
Allvarliga olyckor med personskador ska närmaste chef/ansvarig anmäla till Arbetsmiljöverket
och Polisen.
___________
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Kommunfullmäktige antog 2009-02-23 § 18 riktlinjer för uppsättande av
skyltar i Arvidsjaurs kommun.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har uppdragit till miljö- och
byggenheten att tillsammans med Företagarna göra en översyn Arvidsjaurs
kommuns riktlinjer för skyltning.
Utgångspunkterna för översynen har varit att skapa riktlinjer som bidrar till
att samhället ska upplevas som trivsamt, välordnat och välskött.
En bra planerad och utförd skyltning bidrar till att synliggöra företag,
organisationer och myndigheter samtidigt som utomhusmiljön, där
människor vistas, ska upplevas som trivsam och harmonisk.
Förslag till Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun har upprättats.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2016-04- 20 § 30 beslutat att
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Förslag under sammanträdet
Lars Ralph (m)
1. Återremiss för att utarbeta riktlinjer som ger näringsidkare så stor frihet
att skylta som lagen ger.
2. I det fall återremissen inte röstas igenom, föreslås avslag på riktlinjerna
och att fullmäktige istället beslutar att näringsidkarna får så stor frihet att
skylta som lagen ger.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lags, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Han finner efter avslutad proposition att
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslutet skickas till:
. Tekniska
. Företagarna i Arvidsjaur

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Lars Ralphs andra förslag. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden
att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-23 § 18 upphör att gälla.
_____
Reservation
Lars Ralph (m) anför reservation till förmån för egna förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 137
Förslag till riktlinjer
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Under 2013 påbörjade EU en reformering av statsstödsreglerna gällande
slopat offentligt stöd till regionala flygplatser. Syftet är att skydda den inre
marknadens mekanismer och hindra konkurrensen från att snedvridas. De
svenska flygplatserna kan emellertid under vissa förutsättningar fortfarande
ta emot offentliga bidrag, inte bara från staten utan också från kommuner,
landsting och regioner.
Från den 1 april 2016 gäller ett nytt villkor för driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Nu krävs att flygplatsen omfattas av ett SGEI-förordnande.
Detta gäller både förordningen (1997:263) om länsplaner för regional
transport-infrastruktur (länsplaneförordningen) samt förordningen
(2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser.
Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på
kommunerna. Av de regionala flygplatserna är merparten idag helt
kommunalt ägda. Statliga driftbidrag och att ägarna skjuter till pengar är en
förutsättning för livskraftiga flygplatser.
Ett villkor för att flygplatserna även i framtiden ska kunna ta emot statliga
bidrag via förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur (Länsplaneförordningen) samt förordningen (2006:1577) om
statsbidrag för icke statliga flygplatser, är att det finns ett politiskt fattat
beslut som pekar ut dem som allmännyttiga. Ett sådant beslut gör det
möjligt att använda sig av EU:s regelverk för SGEI, Service of General
Economic Interest – allmännyttiga tjänster, ett s.k. SGEI-förordnande.
Utbetalning av driftbidraget ska fortsättningsvis ske till den kommun som
meddelat förordnandet eller till den kommun i vilken flygplatsen är belägen.
Detta innebär att stöd från staten i form av driftbidrag inte längre betalas ut
direkt till de regionala flygplatserna.
Det är stödgivaren/stödgivarna som ska förordna om tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse i en officiell och bindande handling. Handlar det om ett
stöd från en kommun, så fattas beslutet av kommunfullmäktige. Av
förordnandet måste det framgå vilken kommun, landsting eller region som
har förordnat att flygplatsen ska tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 139
Tjänsteskrivelse Anne Åberg
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Kf § 84, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar, i egenskap av kommunkoncernens
ägare, att anta SGEI-förordnande för Arvidsjaur Flygplats AB.
2. Arvidsjaur Flygplats AB (556356-9390) får i uppdrag av Arvidsjaur
kommun (212000-2650) att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse. Förordnandet sker i enlighet med kommissionens beslut
2012/21/EU.
3. Arvidsjaurs kommun ålägger genom detta förordnande att Arvidsjaur
Flygplats AB bedriver sin verksamhet så att flygplatsen kan ta emot
alla flygbolag som vill starta och landa till rådande kommersiella
villkor och under publicerade öppettider.
4. Arvidsjaurs kommun är ansvarig för att säkerställa att den
ersättningsmekanism som garanterar att ekonomisk verksamhet utanför
förordnandet inte subventioneras, dvs. att SGEI-ersättning inte går till
kommersiella tjänster.
5. Ersättningen utgår årligen från Arvidsjaurs Kommun i förskott i form
av ett bidrag baserat på flygplatsens budgeterade värden. Den del som
avser tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ersätts genom detta
förordnande. Beräkningen skall göras enligt artikel 5 i kommissionens
beslut.
6. Arvidsjaur Flygplats AB ansvarar för att efter varje kalenderhalvår
redovisa de kostnader som den har haft för att tillhandahålla tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse. Om ersättningen överstiger kostnaderna
minus eventuella intäkter i denna verksamhet skall flygplatsen betala
tillbaka överskottet till kommunen. Denna reglering sker senast under
februari året efter förskottsåret.
7. Redovisning av flygplatsens ekonomiska resultat sker årligen till
Trafikverket samt att en revision görs årligen för att säkerställa att inte
överkompensation sker enligt artikel 6 i kommissionens beslut.
8. Arvidsjaur Flygplats AB är ansvarig för att informera
koncernbolagsägaren, Arvidsjaur kommun, om passagerarantalet
överstiger 200 000 passagerare per år.
9. Stödgivare och stödmottagare är ansvariga för att spara information
rörande ersättningen i åtminstone tio år från utgången av den period då
den anförtrodda tjänsten tillhandahålls.
10. Förordnandet gäller i tio år från och med kommunfullmäktiges
beslutsdatum.
_________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 139
Tjänsteskrivelse Anne Åberg
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Dnr 00059/2016

998

Lån för köp av
Arvidsjaurs Flygplats AB ansökte 2016-02-26 om kommunal borgen för
pelletspanna
hyrköp av pelletspanna, eftersom befintlig panna inte klarar det energibehov
- Arvidsjaurs Flygplats AB som krävs.
Kommunfullmäktige avslog borgensansökan 2016-04-12 § 48.
Med anledning av kommfullmäktiges avslag ansöker Arvidsjaurs Flygplats
därför om ett lån på 4,0 Mkr för köp av pelletspanna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Arvidsjaurs Flygplats AB beviljas ett lån om 4,0 Mkr för köp av
pelletspanna.
Ränta på lånet följer den räntesats som kommunen erhåller för sina
likvida medel.
Utbetalt lånebelopp amorteras kvartalsvis under en tioårsperiod, tills
full betalning sker.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Flygplats
. Arvidsjaur Kommunföretag
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-05-10 § 99
Ansökan om borgen, Arvidsjaurs Flygplats AB
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Dnr 00176/2016

998

Utökning av lån
Arvidsjaurs Flygplats AB har ett lån på Swedbank Hypotek AB på 5 Mkr
- Arvidsjaurs Flygplats AB med relativt hög ränta som förfaller 2016-08-25, och bör därför omsättas.
VD för Arvidsjaur Flygplats, Ralf Lundberg, har i skrivelse till kommunen
frågat om kommunen har möjlighet att låna ut pengarna till flygplatsen,
som alternativ till att bolaget omsätter lånet. I stället för att betala den
relativt höga räntan kan Arvidsjaur Flygplats AB amortera av lånet till
kommunen enligt en upprättad amorteringsplan.
Arvidsjaur Kommunföretag AB behandlade ärendet vid sammanträde
2016-05-26. Bolaget ställer sig positiv till att Arvidsjaur Flygplats AB
beviljas utökning av lån.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Arvidsjaurs flygplats beviljas utökning av lån med 5 Mkr.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Flygplats AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 140
Skrivelse Ralf Lundberg
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Dnr 00177/2016

042

Finanspolicyn skall utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr
den finansiella hanteringen inom Arvidsjaurs kommun. Finanspolicyn gäller
även för kommunens bolag.
Finanspolicyn syftar till att klargöra hur finansiell verksamhet skall bedrivas
och finansiella risker hanteras av kommunen och de kommunala bolagen.
Policydokumentet omfattar bland annat följande områden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Övergripande mål
Organisation
Kommunen och de kommunala bolagen
Likviditetsplanering
Utlåning och upplåning
Placering
Försäkringsinstrument
Borgen och garantier
Styrning och rapportering
Kommunstyrelsens kompletterande anvisningar

Kommunfullmäktige antog 2012-04-16 § 57 Finanspolicy för Arvidsjaurs
kommun. Policyn har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Finanspolicy för Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-16 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Nämnder
. Ledningsgrupp

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 141
Revidering av finanspolicy
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Dnr 00068/2016

003

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-02 § 20 att kommunfullmäktiges
och presidiets arbetsordning ska ses över, med hänvisning till nya arbetssätt
samt för förtydligande i vissa stycken.
Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde 2016-05-11 gett
förslag till ändringar i arbetsordningen.
Personal- och arbetsutskottet har vid sitt sammanträde 2016-05-14 har
utifrån presidiets förslag, gjort en del ändringar i dokumentet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bilaga ./.

2.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
presidium antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-10 § 146 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 142
Kf presidium 2016-05-11

Utdragsbestyrkande
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 88

Kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antal ledamöter (KL 5 kap 1-4 §§)
Fullmäktige har 29 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Ordförande och vice ordförande (KL 5 kap 6 §)
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e ordförande (presidium).
Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod.
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena (KL 5 kap 7 - 8 §§)
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för minst fyra sammanträden.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i oktober månad.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall
innehålla uppgift om det eller de, ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordförandena efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträdet skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
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Fullmäktige sammanträder i kommunens förvaltningsbyggnad. Ordföranden får efter samråd
med vice ordförandena bestämma en annan plats för sammanträde. Ett sammanträde per år
kan hållas i någon av kommunens byar.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall
införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
Kallelse till sammanträde med fullmäktige - med uppgift om tid och plats för sammanträdet
och om de ärenden, som ska behandlas (föredragningslista) - ska vara åtföljd av tillhörande
handlingar i den omfattning fullmäktiges ordföranden bestämmer. Sådan fullständig kallelse
ska sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige. Kallelsen skickas elektroniskt senast
fem (5) dagar före sammanträdet. Kallelsen publiceras på kommunens hemsida om
ordföranden inte beslutar annat.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Inlämnade interpellationer, enkla frågor och motioner ska vara tillgängliga för samtliga
ledamöter och ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige
genast när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrättade ledamöter och ersättare som inte är närvarande
när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (KL 5 kap 12-17 §§)
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till ersättare.
Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare
som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske
under pågående handläggning av ett ärende.
Det som sagts under denna rubrik om ledamot, gäller också för ersättare som kallats till
tjänstgöring.
Upprop
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare (KL 5 kap 61 §)
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättas väljer fullmäktige två ledamöter, en från majoriteten och en från
oppositionen, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden
bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i
kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena (KL 4 kap 18 § första st. o 19 § samt 5 kap 53 och 56 §§)
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller styrelse vars verksamhetsområde ett
ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet. Ordföranden och vice ordförandena i en
fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas egen förvaltning.
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Yttranderätt vid sammanträdena, forts.
Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma
gäller för utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde
får yttra sig under överläggningarna.
Kommunchefen får yttra sig i laglighetsfrågor i enskilda ärenden samt i presidiefrågor.
Detsamma gäller för kommunfullmäktiges sekreterare.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i vilken han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt att begära replik om
inlägget har riktat sig mot ledamoten eller något som hans eller hennes parti framfört tidigare i
debatten. Replikrätten innebär att den som begär replik och den replikerade får utnyttja två
repliker om vardera en minut. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då
begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare
under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.
Yrkanden
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhällig.
Yrkanden ska inlämnas skriftligt.
Deltagande i beslut (KL 4 kap 20 § första stycket)
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar (KL 4 kap 20 § andra stycket och 5 kap 42, 43, 44, 46, 47 §§)
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att
justera protokollet. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter
upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
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Omröstningar, forts.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning
genomföras omedelbart.
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar.
2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas.
3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunens kansli eller vid fullmäktiges
sammanträde.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde. Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges marssammanträde redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt.
Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i Arvidsjaurs kommun får väcka ärende i fullmäktige.
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
Fullmäktige får delegera beslutanderätt i medborgarförslag utan föregående beredning i
styrelsen. Den delegat som fått delegation av fullmäktige att besluta om ett medborgarförslag,
får i sin tur inte delegera vidare. Fullmäktige får inte delegera medborgarförslag i de ärenden
som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det berör en fråga som ligger inom Arvidsjaurs
kommuns ansvarsområde. Ämnen av olika innehåll får inte tas upp i samma
medborgarförslag.
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens nämndskansli, förslaget kan
också lämnas direkt till fullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde.
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Medborgarförslag, forts.
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att yttra sig när förslaget redovisas för
kommunfullmäktige samt när det slutgiltigt behandlas i styrelse/nämnd/kommunfullmäktige.
När förslaget är diariefört och bredning påbörjas ska beredningsorganet kontakta
förslagsställaren för klargörande hur ärendet handläggs samt för att tillgodogöra sig eventuella
ytterligare faktaupplysningar.
Medborgarförslag ska besvaras skyndsamt.
Vid varje kommunfullmäktige ska det meddelas vilka medborgarförslag som inkommit och är
under beredning samt vilka beslut som fattats i styrelse/nämnd.
Interpellationer (KL 5 kap 49-53 §§)
En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli fem (5) dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde ,om ersättaren tjänstgör som
ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationens ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den
sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§
kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
Frågor (KL 5 kap 54-56 §§)
En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. Den skall ges in till
nämndskansliet sex (6) dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. Vad som sägs under rubriken
Interpellationer gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt. Enkel fråga som bör vara konkret så att den kan besvaras kortfattat. En fråga bör
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
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Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 88

Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund ska inleda kommunfullmäktiges sammanträden och får pågå i högst
30 minuter. Frågorna behöver ej vara inlämnade i förväg, och kan ställas till vilken närvarande
kommunfullmäktigeledamot som helst.
Under frågestunden får ej någon överläggning förekomma.
I kungörelsen till kommunfullmäktige samt vid annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska hållas.
Beredning av ärenden (KL 5 kap 26-34 §§)
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla skall remitteras. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Fullmäktigeberedningar (KL 3 kap 7 §)
Fullmäktige får inrätta särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.
Förklaring vid revisionsanmärkning (KL 9 kap 16 §)
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställd i revisionsberättelsen skall inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.
Valberedning
Kommunstyrelsen är valberedning för att bereda val av ledamöter och suppleanter i styrelser
och nämnder, revisorer m.fl. vars mandatperiod börjar vid närmaste årsskifte.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokollet (KL 5 kap 61 och 62 §§)
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har
fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i
protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall
redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation (KL 4 kap 22 §)
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Bemyndigande
Ordföranden bemyndigas att, efter samråd med vice ordförandena, bestämma om fullmäktiges
representation, värdskap, uppvaktningar, samt om fullmäktiges ledamöters och ersättares
deltagande i kurser och konferenser och dylikt, allt inom ramen för anslag i respektive års
budget.
__________
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Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 88

Kommunfullmäktiges presidium
Presidiets ansvar och uppgifter inför kommunfullmäktiges arbete är (i stora drag):


Planera och kungöra kommunfullmäktiges sammanträden. Ansvara för årsplaneringen när
det gäller kommunfullmäktiges sammanträden.



Planera varje kommunfullmäktigemöte och de speciella inslag som skall syfta till att
kommunfullmäktigemötena blir meningsfulla och stimulerar till ideologisk debatt.



Ansvara för att kommunfullmäktiges ärendehantering är effektiv.



Föreslå kommunfullmäktige de uppdrag som skall ligga till grund för beredningarnas
arbete. Vad som skall göras, när det skall vara klart samt resurser för att lösa
beredningsuppgiften.



Föreslå tillsättande och entledigande av de mer tillfälliga beredningarna.



Årligen stämma av de mer permanenta beredningarnas arbete.



Fortlöpande, minst två gånger per år, stämma av med överförmyndaren angående dennes
verksamhet.



Presidiet har möjlighet att anordna studieresa inom kommunen för kommunfullmäktiges
ledamöter.



Överläggningar med kommunstyrelsen och nämnder vid behov.
Presidiet ansvarar även för gruppledaröverläggningar.



Kalla till samordningsträffar med nämndspresidierna.



Vara kommunfullmäktiges kontakt med den kommunala revisionen.



Bereda granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.



Budgetera och ansvara för kommunfullmäktiges och beredningarnas kostnader.



Representera kommunen vid officiella besök, invigningar och liknande tillställningar.



Information vid fullmäktiges sammanträden om aktuella frågor vid tre av fullmäktiges
sammanträden under året



Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.



Nominera samt fastställa pristagare till ”Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun” efter
samråd med gruppledarna.



Ordförande ansvarar för dagordning och protokoll vid presidiesammanträden.
_____

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 89
Reglemente för
överförmyndaren

Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

117

Dnr 00147/2016

003

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kapitel,
förmyndarskapsförordningen samt andra författningar som reglerar frågor
knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet.
Överförmyndaren är också ansvarig för att:
-

Underlag till kommande budget lämnas till kommunfullmäktige
Information om överförmyndarens verksamhet sprids till
allmänheten
Nödvändiga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på
överförmyndarens kansli
Öppettider meddelas telefonväxel och anslås på kommunens
anslagstavla

-

Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är
-

Yttrande till kommunfullmäktige
Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av
olämplighet
Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
Beslut om vitesföreläggande
Avslagsbeslut

-

Förslag till reglemente för överförmyndigheten i Arvidsjaurs kommun har
upprättats.
Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde 2016-05-11 beslutat
överlämna reglementet till kommunstyrelsen för beredning för behandling
av kommunfullmäktige 2016-06-20.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.
Beslutet skickas till:
. Överförmyndaren
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

1.

Reglemente för överförmyndaren antas.

_____

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 143
Kf presidium 2016-05-11
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande
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1(1)

Reglemente för överförmyndaren
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 89

1 Allmänt
Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med
vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap, förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra
författningar som reglerar frågor knutan till överförmyndarens tillsynsverksamhet.
Överförmyndaren är också ansvarig för att:
‐ underlag för kommande budget lämnas till kommunfullmäktige
‐ information om överförmyndarens verksamhet sprids till allmänheten
‐ nödvändiga handlingar läggs upp för allmänheten i kommunhuset
‐ förändringar av öppettider och vem som är i tjänst meddelas kommunens telefonväxel och
anslås på kommunens anslagstavla.
‐ vägvisning genom skyltning är ordnad

2 Delegation
Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är:
- Framställning till kommunfullmäktige
- Beslut om entledigande av god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet
- Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
- Beslut om vitesföreläggande
- Beslut som den som fått delegationen anser vara tveksamma samt alla beslut som densamme
förslår avslag på

3 Tillgänglighet
Överförmyndaren ska minst en gång i veckan vara tillgänglig för allmänheten. Ersättare träder i
ordinarie överförmyndares ställe under dennes längre bortavaro än 6 dagar.

4 Organisation
Myndighetens organisation består av överförmyndare jämte en ersättare.

5 Arkiv- och registeransvar
Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som myndigheten för i sin verksamhet.
Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
________
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Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
hanteringen av kommunstyrelsens uppdrag. Valet av granskningsinsats 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
Ks 2016-06-07 § 144
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Kf § 90, forts.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 56 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att arbeta för att verkställa nedanstående uppdrag, med
återrapportering till fullmäktiges junisammanträde;
1.
2.

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

Kommunchef Kerstin Olla Grahn har 2016-05-17 lämnat återrapportering.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förnyad
information om arbetets fortskridande vid kommunfullmäktiges första
sammanträde 2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsens ordförande
. Kommunchef

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 144
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige antog 2012-04-16 § 45 ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-07-01 § 92 att barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen årligen skulle
avsätta 0,25 tjänst för tjänstgöring på fritidsgården Humlan, numera kallad
kreativ aktivitets- och mötesplats Humlan. Tanken var att samtliga
verksamheter med ansvar för unga skulle samverka för tidiga och
förebyggande insatser.
I nuvarande verksamhet behövs de kuratorer som finns anställda hela sin tid
på skolorna. Det innebär att det inte finns utrymme för kuratorerna att arbeta
kvällstid på Humlan.
Med hänvisning till ovanstående, föreslår barn- och utbildningsnämnden att
fullmäktige upphäver kurators tjänstgöring vid Humlan samt att pengar
motsvarande 0,25 tjänst överförs från barn- och utbildningsnämndens budget
till Humlan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Krav på kurators tjänstgöring vid kreativ aktivitets- och mötesplats
Humlan upphävs under förutsättning att pengar motsvarande 0,25 tjänst
överförs från barn- och utbildningsnämndens budget till Humlan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till berörda verksamheter att upprätta
förslag om hur kommunen ska arbeta framåt med tvärsektoriell
samverkan i ungdomsfrågor utifrån det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet.
3. Förslaget ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskotts första möte
under hösten 2016.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsens ordförande
. Kommunchef
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 145
Ungdomspolitiskt handlingsprogram
Tjänsteskrivelse Camilla Freedman, barn- och ungdomskulturchef
Tjänsteskrivelse Lise-Lotte Johansson, chef elevhälsan

Utdragsbestyrkande
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Martin Nilsson (c) har 2014-04-14 § 47 lämnat följande motion:
Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaur
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk.
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar.
Centerpartiet i Arvidsjaur vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se
vilka möjligheter det finns att leda om denna trafik, via ex via Järnvägsgatan
eller Sten Lestadiusvägen eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken.
En omstyrning av trafiken kan dock få negativa effekter för näringsidkare på
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget.
Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
-

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

-

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

-

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

-

Trafiksäkerhetsanalysen i de olika alternativen skall redovisas.

-

Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur
köpmannaförening.

-

Redovisningen skall föreligga senast 1 okt. 2014.

-

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

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

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 146
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 92, forts.

Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman har 2016-05-18 inlämnat
skrivelse i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande motionssvar lämnas;
Det finns två färdigställda utredningar från 2015 som har relevans för
ärendet; ”Järnvägsgatan som huvudled” samt en utredning om
”Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur”.
Frågan om rondeller på väg 95 vid Dollarstore, OK och f.d Polaris
Experience Center diskuteras fortlöpande med Trafikverket.
Rondellerna finns med i kommunens översiktsplan.
Utifrån motionen har två separata ärenden att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-07; ”Järnvägsgatan som
huvudled” samt ”Väg för transport av farligt gods”.
2. Motionen är besvarad.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Erika Harr
. Näringslivsgruppen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 146
Motion

Utdragsbestyrkande
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Centerpartiets fullmäktigegrupp har via Samuel Wigenstam lämnat in
följande motion:
Bakgrund
Arvidsjaur kommun har inte i några styrdokument klargjort en tydlig
miljöinriktning för personbilar som anskaffas för kommunens verksamhet.
Av bolagsordningar framgår att bolagen skall agera enligt Agenda 21.

I förslag till "Finansiella mål för perioden 2016-2019" framgår enligt
punkt 4 "Kommunens tillgångar skall vårdas så framtida generationer inte
förorsakas onödiga kostnader".
Miljö är definitivt en tillgång som behöver vårdas för framtida generationer.
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar att:
-

Arvidsjaur kommun tar fram en strategi med målet att 60 % av
personbilsbeståndet senast 2020 och 100 % senast 2025 inom
kommunens verksamhet skall drivas fossilfritt, oaktat om dessa köps,
leasas eller hyrs.

-

I de fall fossilfritt alternativ inte är lämpligt skall hybrid alternativ väljas
vid omsättning.

-

Ägardirektiven till de kommunala bolagen ska innehålla skrivningar som
innebär motsvarande krav vid omsättning.

-

För övriga fordon skall inriktningen vara att vid omsättning skall en
prövning ske mot fossilfritt drivmedel. Inriktningen bör vara att senast
2025 ha övergått till fossilfritt drivmedel.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 § 91 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslag under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bjarne Hald (c)
Bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 147
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 93, forts.

Bilaga ./.

Följande voteringsproposition fastställs. Den som biträder
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder Bjarne Halds förslag
yrkande röstar nej. Efter företagen omröstning har 16 ja-röster och 10 nejröster avgivits. Två ledamöter är frånvarande och en stol står tom.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen besvaras enligt följande;
Arvidsjaurs Energi AB och tekniska kontoret har diskuterat frågan
om fossilfria fordon och kommit överens om att energibolaget på
prov köper in en renodlad elbil under 2016 för att under våren 2017
utvärdera driftsäkerhet och kostnader. Detta för att kunna bedöma
om elbilar är ett kommande alternativ i kommunens bilpark.
Därefter kommer det att finnas tillräckligt underlag för att kunna
bedöma hur elbilar skulle kunna användas i kommunkoncernens
övriga verksamheter och vilka kostnaderna blir i jämförelse med
fossilbränslebilar. Blir funktionen bra och kostnaderna jämförbara
med eller lägre med elbilar kommer byten till elfordon att föreslås
överallt där det är möjligt.
Att kommunen ska värna miljön och där så är möjligt välja
miljövänliga personbilar är en naturlig del av utvecklingen. Detta
förutsätter dock att både driftsäkerhet och ekonomi gör det möjligt
att välja sådana alternativ.

2.
Beslutet skickas till:
. Martin Nilsson
. Heikki Kairento
. Stina Johansson

Justerandes sign

Frågan om att eventuellt upprätta en särskild strategi för införande
av fossilfria personbilar hänskjuts till den transportutredning som
samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att genomföra. Tanken är
att genom denna utredning ta ett helhetsgrepp om kommunala
transporter.
Motionen är besvarad.

_____
Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Pernilla Granberg (c), Leif
Andersson (c), Mats Klockljung (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c) och Lars Ralph (m) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds förslag.
Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 147
Motion

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00061/2015

041

I samband med ekonomisk redovisning januari-april för socialnämndens
verksamheter visar årsprognosen ett underskott på ca 3 200 tkr.
I Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning står att läsa, under
rubriken ”Nämndernas ansvar”;
Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfullmäktige uppsatta
målen, skall nämnden i första hand vidta åtgärder for att omdisponera
tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand hos
kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för
verksamheten.
Socialnämnden har 2016-05-23 § 37 beslutat att informera kommunfullmäktige om att i april 2016 visar årsprognosen för socialnämnden på ett
underskott med ca 3 200 tkr.
Socialnämnden ser allvarligt på det prognostiserade underskottet.
Som vanligt är det mycket svårt att prognosticera inom socialnämndens
område, det är stor osäkerhet när det gäller intäkter från Migrationsverket,
nytillkomna brukare inom LASS, löneöversynens konsekvenser m.m.
Ytterligare besparingar inom socialnämndens verksamhetsområde inte är
möjligt utan att det påverkar verksamheterna på ett sätt som nämnden inte
kan ta ansvar för.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka socialnämndens
halvårsresultat och förbereda eventuellt nödvändiga åtgärder till
fullmäktige i oktober 2016.

______
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Socialnämnden
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 149
Sn 2016-05-23 § 37

Utdragsbestyrkande
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Kf § 95
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00169/2016

106

Kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta förutsätter skyddat
boende av god kvalitet. I Norrbotten föreligger ett förslag som Norrbottens
kommuners styrelse rekommenderar kommunerna att anta.
Kommunerna är huvudman för skyddat boende. Socialtjänsten i respektive
kommun ansvarar för att, utifrån en utredning av den våldsutsatta kvinnans
och eventuella barns behov, bedöma om insatser kan tillgodoses inom
kommunen eller om insatsen skyddat boende ska beviljas. Organisationen av
verksamheten ska ingå inom ramen för socialförvaltningen i en
huvudkommun, Luleå kommun. En styrgrupp utses med representanter från
övriga kommuner och samverkansaktörer. Länets kommunen finansierar
gemensamt verksamheten och har rätt att placera kvinnor i behov av skydd i
boendet.
Överenskommelsen innebär bl a för Arvidsjaurs kommuns del att bidra till
ett gemensamt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med medföljande
barn för en grundkostnad av 75 000 kr/år samt en dygnskostnad med 2 500
kr.
Kostnadskalkylen baseras på 9 boendeplatser i skyddat boende med hög
säkerhet och bemanning dygnet runt.
Norrbottens kommuners socialberedning rekommenderar kommunerna i
länet att anta den upprättade överenskommelsen.
Socialnämnden har 2016-05-23 § 40 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att anta den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län samt att
godkänna upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna
under förutsättning att alla kommuner deltar.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till;
. Kommunfullmäktige

1. Överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och
deras medföljande barn i Norrbottens län antas.
2. Upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna godkänns
under förutsättning att samtliga kommuner i Norrbotten deltar.
3. Kommunstyrelsen ska informeras när avtal är tecknat.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 150
Sn 2016-05-23 § 40

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 96
Motion – Att tillvarata
skolans resurser bättre

Dnr 000219/2015

009

En motion har inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli Jorsell (s) om att
tillvarata skolans resurser bättre.
”Framtiden börjar i skolan.
Mindre klasser och högre kvalitet ger högre resultat i skolan.
Varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential i
skolan. Vi socialdemokrater vill minska klasserna för att höja kvaliteten på
undervisningen.
Det är även nödvändigt att använda resurserna i skolan på bästa sätt. I
dagsläget är det trångt på skolorna i Arvidsjaur. På Parkskolan i
Glommersträsk finns det plats för fler elever. Intentionen för Arvidsjaurs
kommun är att hela kommunen ska leva. För att tillvarata resurserna bättre,
få mindre undervisningsgrupper och en levande kommun föreslår vi att man
inför ett frivilligt skolval. Detta för att Parkskolan i Glommersträsk ska få ett
större elevantal, lokaler och resurser utnyttjas bättre och att elever som
behöver och vill gå på en mindre skola får
till detta.
Vi föreslår att:
-

-

De vårdnadshavare som så önskar kan välja att låta sitt barn gå på
Parkskolan i Glommersträsk istället för på tätorten i Arvidsjaur. Detta
gäller förskoleklass — åk 6.
Kommunen står för busskort för ordinarie busstrafik. I dagsläget avresa
8,05 från Arvidsjaur och ankomst 8.40 till Glommersträsk. Hemresa
15,35 och ankomst 16,15 i Arvidsjaur.”

Kommunfullmäktige har 2015-10-27 § 137 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för bredning. Remiss har gått till barn- och
utbildningsnämnden som lämnat remissvar 2016-05-30.
Beslutet skickas till:
. Annette Rylén
. Bengt Isaksson
. Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls enligt följande:
- Val av skola med kostnadsfri skolskjuts får ske för barn i kommunen
som börjar i förskoleklass, åk 1 och åk 4 från och med höstterminen
2016.
- Verksamheten ska införas på försök i tre år med utvärdering efter
varje skolårs slut under försöksperioden.
________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 151
Bun 2016-05-30
Motion

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00178/2016

104

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 184 om Reglemente för Lokalt
partistöd.
Enligt reglerna ska partistödet redovisas en gång per år (senast 20 mars) och
betalas ut fyra gånger per år.
De redovisningar som lämnats in har varierat stort i innehåll. Därför har
kansliet på presidiets inrådan utformat en blankett som ska under lätta för
partierna vid redovisningen.
En smärre ändring i reglementet med anledning av ovanstående har gjorts
enligt följande;
”Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd
granskare undertecknad granskningsrapport över hur det lokala partistödet
har använts, ska för föregående år vara inlämnad till kommunen senast den
20 mars året efter på särskild blankett som kommunen tillhandahåller”.
Presidiet har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Reglemente för Lokalt partistöd antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 184 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 152

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för lokalt partistöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 97

Bakgrund
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
I Arvidsjaurs kommun gäller följande
Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett
politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiförening som
kan ta emot stödet.
Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott av kommunfullmäktige och utbetalas
fyra gånger per år, dock senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det
inte vid ett särskilt tillfälle finns skäl att senarelägga betalningen.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd (vallagen 2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas inte
partistöd nästkommande kvartal.
Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare undertecknad
granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för föregående år vara
inlämnad till kommunen senast den 20 mars året efter på särskild blankett som kommunen
tillhandahåller.
Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in årsredovisning respektive en
granskningsrapport.
_____
Lagrum:

2 kap. §§ 9-12 kommunallagen.
14 kap. vallagen

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter
tillämpningen av redovisningsbestämmelserna.
Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader,
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer
information se ”Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 20 mars
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till:
Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se
Parti

Redovisningen avser år

Org.nr

Erhållet partistöd

Adress

Telefon

Sparat partistöd från föregående år

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Överföring av partistöd
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin:

Underskrift
Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Granskningsrapport
Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning.
Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som
bifogas med blanketten.

Granskningsintyg *)
Intygas av

Namnförtydligande

Ort

Datum

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet.
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Dnr 00278/2015

010

Enligt reglerna ska partistödet redovisas en gång per år (senast 20 mars) och
betalas ut fyra gånger per år.
De redovisningar som lämnats in har varierat stort i innehåll. Därför har
kansliet på presidiets inrådan utformat en blankett som ska under lätta för
partierna vid redovisningen.
För att säkerställa att redovisningarna för år 2015 innehåller rätt uppgifter,
föreslås att senaste inlämningsdag senareläggs till 30 juni, varefter partistöd
för två kvartal betalas ut.
Presidiet har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-05-11.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Inrapportering av uppgifter för utbetalning av partistöd för kvartal
1 och 2 senareläggs till 30 juni.
Beslutet anses som omedelbart justerat.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 153

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00120/2013
Dnr 00182/2016

001
001

Räddningstjänsten är idag placerad under miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden och tillhör nämndens förvaltning. Under många år
köpte nämnden räddningschefsfunktionen från Arjeplogs kommun. För en
kostnad på dryga 600 tkr fick kommunen en räddningschef som arbetade
knappt en dag per vecka. Räddningschefen bidrog även med
räddningsledningskompetens till flygplatsen.
Tjänsteköpet från Arjeplogs kommun upphörde 2014. De alternativ som då
diskuterades var att antingen rekrytera en egen räddningschef på heltid eller
köpa räddningschefsfunktionen från Luleå kommun. Efter diskussion i
nämnden, med personal och fackliga företrädare, beslutades att rekrytering
av en egen räddningschef på heltid skulle vara förstahandsvalet.
Rekryteringen genomfördes och kommunen kunde anställa en kompetent
medarbetare som räddningschef från mitten av oktober 2015. Under en
inledande period rapporterade räddningschefen till kommunchef. Efter
årsskiftet fördes samtal mellan kommunchef och berörda nämnder som
ledde fram till att räddningstjänsten även fortsättningsvis skulle tillhöra
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden men med biträdande teknisk chef
som närmaste överordnad.
Frågan om räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet har nu åter
aktualiserats på initiativ av räddningschefen. Som räddningschef är han
även ansvarig för kommunens beredskapssamordning, en verksamhet som
hör hemma hos kommunstyrelsen. Räddningschefen ser därför en klar
fördel i att samla verksamheten under en nämnd/styrelse.

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

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Räddningstjänsten flyttas organisatoriskt till kommunstyrelsen från och
med 2016-07-01.
Räddningstjänsten ska utgöra en egen enhet direkt under
kommunstyrelsen.
Berörda reglementen anpassas efter beslutet.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-06-07 § 154
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Grahn

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00188/2015

003

Kommunfullmäktige har beslutat att räddningstjänsten organisatoriskt ska
flyttas från miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.
Beslutet föranleder ändring av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Reglemente för kommunstyrelsen antas.
Komunfullmäktiges beslut 2016-04- 12 § 34 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för kommunstyrelsen
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 100

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
- räddningstjänst, och fullgöra 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 som
svarar för räddningstjänsten
- 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. Initiativ till detaljplaner. Beslut om uppdrag, samråd och utställning av översiktliga planer.
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 1114 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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ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 101
Reglemente för miljö-,
bygg- och
hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-06-20

132

Dnr 00191/2015

003

Kommunfullmäktige har beslutat att räddningstjänsten organisatoriskt ska
flyttas från miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.
Beslutet föranleder ändring av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens
reglemente.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antas.
Komunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 37 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

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

Tills vidare
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Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 101

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 plan- och
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.

§ 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.
En förutsättning för befogenheterna enligt 1 ovan är att samråd har skett med
kommunstyrelsens ordförande.

2.

Meddela planbesked enligt PBL 5 kap 2 §.

3.

Yttranden i fastighetsbildningsärenden.

4.

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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Val av ny ordinare
ledamot i Arvidsjaur
Kommunföretag AB
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Dnr 00051/2016

102

Fullmäktige mottog vid sammanträde 2016-03-02 § 19 anmälan om att
Bjarne Hald frånsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Arvidsjaur
Kommunföretag AB.
Fullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag
AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Nina Ask utses som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB
Ersättare efter Nina Ask utses vid kommunfullmäktiges sammanträde
31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Sara Eklund
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 103
Anmälan av begärt
entledigande från uppdrag
som ordinarie ledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB
- Johan Lundgren
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Dnr 00183/2016

102

Johan Lundgren har anmält till Arvidsjaur Flygplats AB samt
kommunfullmäktige att han avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot
och tillika ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB med omedelbar verkan.
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anmälan från Johan Lundgren om uppdragets upphörande är mottagen.
Ordinarie ledamot efter Johan Lundgren utses vid kommunfullmäktiges
sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Johan Lundgren
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Johan Lundgren

Utdragsbestyrkande
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entledigande från uppdrag
som ordinarie ledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB
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Dnr 00184/2016

102

Mats Holmqvist har anmält till Arvidsjaur Flygplats AB samt
kommunfullmäktige att han avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB med omedelbar verkan.
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anmälan från Mats Holmqvist om uppdragets upphörande är mottagen.
Ordinarie ledamot efter Mats Holmqvist utses vid kommunfullmäktiges
sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Mats Holmqvist
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Mats Holmqvist

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 105
Anmälan av begärt
entledigande från uppdrag
som ersättare i Arvidsjaur
Flygplats AB
- Margoth Holmqvist

136

Dnr 00185/2016

102

Margoth Holmqvist har anmält till Arvidsjaur Flygplats AB samt
kommunfullmäktige att hon avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
Arvidsjaur Flygplats AB med omedelbar verkan.
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anmälan från Margoth Holmqvist om uppdragets upphörande är
mottagen.
Ersättare efter Margoth Holmqvist utses vid kommunfullmäktiges
sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Margoth Holmqvist
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Margoth Holmqvist

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 106
Val av ordinare ledamot i
miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden

137

Dnr 00179/2016

102

Fullmäktige har att utse ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden efter Marielle Lidström (c).
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Jonas Granberg (c) utses som ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.
Mats Klockljung (c) utses som ersättare efter Jonas Granberg.

_____

Beslutet skickas till:
. Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
. Jonas Granberg
. Mats Klockljung
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 107
Val av ersättare i
Arvidsjaur Energi AB

138

Dnr 00179/2016

102

Fullmäktige har att utse ersättare i Arvidsjaur Energi AB efter Marielle
Lidström (c).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Johan Althén (l) utses som ersättare i Arvidsjaur Energi AB.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Energi AB
. Maria Marklund
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 108
Entledigande som
ersättare i
kommunfullmäktige
- Peter Lovén

139

Dnr 00170/2016

102

Peter Lovén (c) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 109
Entledigande som vice
ordförande i
socialnämnden
- Ingrid Tagesdotter

140

Dnr 00135/2016

102

Ingrid Tagesdotter (v) har begärt entledigande som vice ordförande i
socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ingrid Tagesdotter beviljas begärt entledigande.
Ny vice ordförande efter Ingrid Tagesdotter utses vid
kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Ingrid Tagesdotter
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 110

141

Dnr 00186/2016

102

Entledigande som ersättare Lars Holmqvist (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i miljö-, bygg- och
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
hälsoskyddsnämnden
- Lars Holmqvist
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Lars Holmqvist beviljas begärt entledigande.
Ny ersättare efter Lars Holmqvist utses vid kommunfullmäktiges
sammanträde 31 oktober 2016.

_____

Beslutet skickas till:
. Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
. Lars Holmqvist
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-06-20

Kf § 111
Val av revisor samt vice
ordförande/
sammankallande för
lekmanarevisionen

142

Dnr 00125/2016

102

Kenneth Fjellström beviljades entledigande från uppdraget som
lekmannarevisor vid fullmäktiges sammanträde 2016-04-12.
Kenneth Fjellström hade även uppdraget som vice ordförande/sammankallande för lekmannarevisionen.
Fullmäktige har att utse ny revisor och vice ordförande/sammankallande
efter Kenneth Fjellström.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Lars Holmqvist utses som revisor efter Kenneth Fjellström.
Åke Lindberg utses som vice ordförande/sammankallande efter
Kenneth Fjellström.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-20

Kf § 112
Fördelning av
revisorsuppdrag

Blad

143

Dnr 00286/2014

102

Kommunfullmäktige antog 2015-04-14 § 51 revisionsreglemente för
Arvidsjaurs kommun.
I reglementet står att revisorerna själva inom sig fördelar revisorsuppdragen
i de kommunala bolagen i det antal som fastställs för varje enskild företag,
samt att fullmäktige utser lekmannarevisorer i de kommunala stiftelserna.
I och med att ny revisor ska utses har revisorerna överlämnat ärendet för
formellt beslut.
Presidiet har behandlat förslaget 2016-06-09.
Förslag till revisorer i de kommunala stiftelserna
Stiftelse / fond
Stiftelsen Vikar Strömbergs
donationsfond
Stiftelsen Oskar Nilssons
donationsfond
Stiftelsen Svea Karlssons
donationsfond
Stiftelsen Arkens donationsfond
Inlandets konstfond
Stiftelsen R Steinwalls fond för
unga musiker
Stiftelsen G Steinwalls fond för
unga musiker

Revisor / Ordinarie
Jan-Olof Lundmark

Revisor / Ersättare
Lars Holmqvist

Lars Holmqvist

Erling Stenlund

Jan-Olof Lundmark

Lars Holmqvist

Lars Holmqvist
Erling Stenlund
Åke Lindberg

Erling Stenlund
Åke Lindberg
Ulf Starefeldt

Ulf Starefeldt

Jan-Olof Lundmark

Av revisorerna fördelade uppdrag i bolagen

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Bolag
Arvidsjaur Kommunföretag AB
Arvidsjaurs Energi AB
Arvidsjaurs Flygplats AB
Arvidsjaurhem AB

Revisor / Ordinarie
Lars Holmqvist
Erling Stenlund
Åke Lindberg
Ulf Starefeldt

Revisor / Ersättare
Åke Lindberg
Lars Holmqvist
Jan-Olof Lundmark
Erling Stenlund

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lekmannarevisorer i kommunens stiftelser utses enligt förslag.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag revisionen

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2016-06-20

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

Kenneth Bäcklund
Britt-Inger Hedman
Bernt Vikström
Linda Stenvall
Johan Althén
Martin Nilsson
Kristina Lundberg
Bjarne Hald
Margot Holmqvist
Ingrid Tagesdotter
Åsa-Marie Sundell
Kristina Taimi
Roine Gustavsson
Tom stol
Pernilla Granberg
Leif Andersson
Lena Karlsson
Marcus Lundberg
Lina Karlsson
Ylva Stråhle Andersson

(v)
(v)
(s)
(s)
(l)
(c)
(c)
(c)
(v)
(v)
(s)
(s)
(sd)
(sd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(s)
(s)

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

22
23
24
25
26

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

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

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

SUMMA

_____

23

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning
Motion - fossilfria personbilar

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

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

Frånvarande fr.o.m § 78

Leif Enberg
Tycho Johansson

X
X
X
X
-

93
§
Nej Avs Ja Nej Avst
t

X
X
X

X
X
X
X

Frånvarande
X
X

Iren Ögren

X
X
X
X
X
X
X

Mats Klockljung
X
X

X
X
X
X
4 ersättare
1 frånvarande
(1 frånvarande fr.o.m § 78)
1 tom stol

16

10

-

