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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.10.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:
Åsa-Marie Sundell, Lars Ralph, Kristina Bäckström, Ann-Karin Sörmo och Sven-Olov Granlund.
Tjänstgörande ersättare:
Iren Ögren, Annika Öberg, Gudrun Wikberg, Samuel Wigenstam och Mats Klockljung.

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Johan Althén och Lotta Åman

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2016-11-10 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Johan Althén

Paragrafer: 114-161

Lotta Åman

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-10-31

Datum för anslags
uppsättande
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Underskrift
Liselott Sandström
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Kf § 114
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 115
Anmälan av jäv
Kf § 116
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 117
Dnr 00282/2014
Svar på fråga ställd vid allmänhetens frågestund 2016-06-20

101

Kf § 118
Delgivningar
Kf § 119
Dnr 00001/2016
Gång- och cykelbana Villavägen (Medborgarförslag)

101

Kf § 120
Öppning i taket ovanför incheckningsdisken på flygplatsen för bättre
exponering av konstverk (Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 121
Dnr 00001/2016
Skridskobana /Fritidsaktivitet (Medborgarförslag)

101

Kf § 122
Dnr 00001/2016
Handlingsplan för att motverka självmord (Medborgarförslag)

101

Kf § 123
Dnr 00001/2016
Cykelbana / Skoterled från Järnia till korsningen riksväg 94/95
(Medborgarförslag)

101

Kf § 124
Dnr 00001/2016
Promenad till Garvaregatan för inspektion av Johannaparken
(Medborgarförslag)

101

Kf § 125
Dnr 00186/2015
Begäran om förlängd handläggningstid

009

Kf § 126
Dnr 00115/2016
Ändring i investeringsbudget 2017
-Upprustning av skolgården på Fridhemsskolan

041

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 127
Dnr 00115/2016
041
Omfördelning av investeringar mellan år 2016 och 2017
- ”Ventilationsaggregat i Moskosels och Glommersträsks reningsverk” samt
”Ventilation i Arvidsjaurs reningsverk”
Kf § 128
Dnr 00204/2016
106
Ansvarsfrihet för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2015
Kf § 129
Dnr 00264/2016
Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom nämnderna

007

Kf § 130
Dnr 00265/2016
007
Revisionsrapport – Granskning av samspelet mellan förtroendevalda och
tjänstemän

Justerandes sign

Kf § 131
Dnr 00263/2016
Revisionsrapport – Utlåtande avseende delårsrapport 2016

007

Kf § 132
Dnr 00226/2016
Delårsredovisning 2016-06-30 – Hela kommunen

042

Kf § 133
Dnr 00226/2016
Delårsrapport 2016-06-30 för affärsdrivande verksamheter
- Vatten och avlopp (VA)

042

Kf § 134
Dnr 00226/2016
Delårsredovisning 2016-06-30 för affärsdrivande verksamheter
- Avfallsenheten, - Stadsnät, - Camp Gielas, - Trafikskolan

042

Kf § 135
Dnr 00237/2016
Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan

052

Kf § 136
Dnr 0116/2016
Omfördelning i kostenhetens investeringsbudget
- Diskinlämning på Ringelbiten

041

Kf § 137
Dnr 00234/2016
Utdebitering av kommunalskatt år 2017

041

Kf § 138
Dnr 00067/2015
Fullmäktige sammanträden återges till allmänheten via ljudmedia på
hemsidan (Medborgarförslag)

101

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 139
Dnr 00069/2016
Motion – Delgivningar presenteras med hyperlänkar

009

Kf § 140
Dnr 00175/2013
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid

714

Kf § 141
Dnr 00108/2016
007
Revisionsrapport - Granskning av handläggning och samverkan runt barn
och unga som riskerar att fara illa
Kf § 142
Dnr 00109/2016
Revisionsrapport - Granskning av chefernas arbetssituation

007

Kf § 143
Dnr 00122/2016
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av upphandling och inköp

007

Kf § 144
Dnr 00227/2016
Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun¨

003

Kf § 145
Dnr 00243/2016
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

061

Kf § 146
Dnr 00246/2016
Regler och riktlinjer för skolskjutsar

003

Kf § 147
Dnr 00218/2015
Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan
- Information om ärendets handläggning

009

Kf § 148
Dnr 00104/2016
107
Begäran om förlängd handläggningstid
- Redovisning av plan för ökad koncernsamverkan enligt ägardirektivet
Kf § 149
Dnr 00294/2016
Uppehåll från uppdrag som revisor och tillika revisionens ordförande

102

Kf § 150
Dnr 00294/2016
Val av ny revisor under begränsad tid

102

Kf § 151
Dnr 00183/2016
102
Val av ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats AB efter Johan Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 152
Dnr 00184/2016
102
Val av ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats AB efter Mats Holmqvist
Kf § 153
Dnr 00185/2016
Val av ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB efter Margoth Holmqvist

102

Kf § 154
Dnr 00135/2016
Val av vice ordförande i socialnämnden efter Ingrid Tagesdotter

102

Kf § 155
Dnr 00186/2016
Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

102

Kf § 156
Dnr 00250/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
– Carl-Johan Olofsson (l)

102

Kf § 157
Dnr 00250/2016
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 158
Dnr 00250/2016
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i
kommunstyrelsen – Johan Lundgren (s)

102

Kf § 159
Dnr 00250/2016
Val av ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen

102

Kf § 160
Dnr 00274/2016
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Johhny Bäckström (s)

102

Kf § 161
Dnr 00274/2016
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 114
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 (c) och Lotta Åman (s) utses att justera protokollet.
Johan Althén (l) och Kenneth Bäckström (v) utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 10 november klockan 16.00 i
förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 115
Anmälan av jäv

Marcus Lundberg anmäler jäv under ärendeförteckningens punkter 43-45
– Val av ledamöter och ersättare till styrelsen Arvidsjaur Flygplats AB.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
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Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Eftersom ingen fråga ställs under ajourneringen återupptas sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 117
Svar på fråga ställd vid
allmänhetens frågestund
2016-06-20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr 00282/2014

101

Vid allmänhetens frågestund 2016-06-20 ställdes följande fråga:
Information har gått ut om att en grundlig genomlysning av skolverksamheten ska göras under hösten 2016. Min fråga är:
När är genomlysningen är klar, och när föräldrar till barn i skolan får ta del
av resultatet?
Följande svar lämnas av kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll:
Grundskolorna i Arvidsjaurs kommun har tidigare rankats högt som
skolkommun nationellt sett. Kommunen har dock under senare år sjunkit i
dessa rankingar, tillsammans med elevernas resultat som också blivit sämre.
Detta oroar och bildar grund för analys och eftertanke.
Kommunens politiker har därför valt att låta genomföra en extern
genomlysning (granskning) av grundskolorna i Arvidsjaurs kommun. Efter
att uppdraget har konkurrensutsatts genom nationellt anbudsförfarande, har
en extern part, HRM Affärsutveckling, tilldelats uppdraget.
Syftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att skapa de
bästa av förutsättningar för en väl fungerande grundskoleverksamhet, där
målet är att alla kommunens elever ska gå ut grundskolan med minst
godkända betyg i samtliga ämnen. Bra kommunikation och information
mellan grundskoleverksamhetens intressenter är en förutsättning för en
framgångsrik genomlysning.
En information och medborgardialog kommer att hållas där föräldrar/vårdnadshavare bjuds in.
Efter att konsultfirman lämnat sin slutrapport under våren 2017, kommer
allmänheten att informeras.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 118
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*

-

Utvidgning och revidering av naturreservaten Tjadnesvare i Arjeplogs
kommun och Arvidsjaurs kommun samt Vittjåkk-Akkanålke i
Arvidsjaurs kommun
Länsstyrelsen

*
-

Barn- och utbildningsnämndens utskotts ansvarsområden
Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-30 § 41

*
-

Regionala utvärderingen om samverkan under flyktingsituationen
Länsstyrelsen Norrbotten

*
-

Cirkulär 16:39 - Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät
Sveriges Kommuner och Landsting

*

Beslut – ansökan om projektstöd för utbyggnad av fiberbredband på
landsbygden i Arvidsjaurs kommun
Länsstyrelsen Norrbottens län

*
-

Cirkulär 16:50 - Budgetpropositionen för år 2017 och
höständringsbudgeten för år 2016
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Informations- och prognosbrev, september 2016
Migrationsverket

*
-

Delårsrapport 2016-06-30 Socialnämnden
Socialnämnden § 49 2016-09-26

*
-

Uppföljning av socialnämndens investeringsbudget tom 2016-06-30
Socialnämnden § 50 2016-09-26

*
-

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan tom 2016-06-30
Socialnämnden § 51 2016-09-26

*

Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som
riskerar att fara illa
Socialnämnden § 53 2016-09-26

*
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är
verkställda inom tre månader-2016
Socialnämnden 2016-09-26 § 58
Utdragsbestyrkande
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Kf § 118, forts.

*
-

Detaljplan för området kring kvarteret Renen m. fl
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-21 § 68

*
-

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden 2016-06-30
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-21 § 64

*
-

Delårsrapport för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-30
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-21 § 63

*
-

Revisionsrapport - uppföljning av tidigare genomförda granskningar
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-21 § 52

*
-

Nyhetsbrev 3 oktober 2016
Norrbottens kommuner

*
-

Delårsredovisning 2016-06-30 – Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 § 52

*

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till
och med 2016-06-30
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 § 53

-

-

Uppföljning av internkontrollplan fram till 2016-06-30 – Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 § 54

*
-

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Indelningsändring mellan Arjeplogs och Arvidsjaurs församlingar
Protokoll 2016-09-22 Stiftstyrelsen Luleå Stift

*
-

Rapport från Norrbottens kommuners styrelsesammanträde 22/10 2016
Bjarne Hald

*

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 119
Gång- och cykelbana
Villavägen
(Medborgarförslag)

155

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Gång- och cykelbana
Bredda trottoaren på Villavägen mellan Fjellströmsvägen och Storgatan.
Det är en mycket trafikerad väg, både gående och biltrafik. På vintern är
trottoaren obefintlig när snöröjningen är igång.
Vägen är mycket bred, så det är inga problem att bredda trottoaren. En
smalare väg skulle nog även hålla nere hastigheten på biltrafiken.
Fjellströmsvägen är ett bra exempel på hur en lösning skulle kunna se ut.
Ett övergångsställe korsningen Villavägen och Hemvärnsgatan skulle vara
bra då mycket skolbarn passerar där.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget 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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Kf § 120
Öppning i taket ovanför
incheckningsdisken på
flygplatsen för bättre
exponering av konstverk
(Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Att kommunstyrelsen fattar ett rejält grepp om mitt till tjat gränsande krav
på att ”hålet” i taket ovanför incheckningsdisken på flygplatsen äntligen
öppnas på det att Arvidsjaur får tillbaka den attraktion som mina
målningar en gång utgjorde!
Det är en skandal att flygplatsstyrelsen ännu ej besvarat mina propåer i
ärendet trots att amma styrelse för tre (3) år sedan gam ordföranden i den
sagda styrelse uppdraget att besvara mina brev!
Än mer skandalöst är det att den ”överdäckning” kunde ske med så
tvivelaktiga anledningar som att ”man behövde mer serveringsutrymme”.
Under årens lopp har så många miljoner pumpats in att detta ”behov”
hade kunnat tillmötesgås utan att fördärva tillgången till mina målningar.
Ovanpå denna enorma fadäs om överdäckningen innebar så har styrelsen
totalt nonchalerat mina flerfaldiga påpekanden om att belysningen på
tavlorna är osannolikt klantigt riktad – lamporna lyser den eventuelle
betraktaren rakt i ögonen i stället för att belysa målningarna.
Det är dags för kommunstyrelsen att ta ärendet på allvar. GÖR NÅT!
Flygplatschefen har vid ett flertal tillfällen till mig sagt att ”det där med
belysningen är lätt fixat” – hur svårt kan det då vara?”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget överlämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB
för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB för
beredning och beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-31

Kf § 121
Skridskobana
/Fritidsaktivitet
(Medborgarförslag)

Blad

157

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Isladan i Arvidsjaur används flitigt i föreningssyfte. Det är begränsade
tider för allmän åkning. Många med mig skulle tycka att det vore trevligt
med öppna banor (eller bana) utomhus.
Förslagsvis kunde banan ställas i ordning på planen vid Nyborgsdagiset
eller varför inte Nyborgstjärn.
Nyborgstjärn används delvis för skoteruthyrning. Men tänkt så trevligt för
bland annat turistnäringen om folk sågs åka skridskor mitt i samhället
- på en begränsad del av sjön.
Behov: Ploga bana/eventuell belysning.
Tänk på folkhälsan, turister och nöje!”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget 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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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 122
Handlingsplan för att
motverka självmord
(Medborgarförslag)

158

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Arvidsjaurs kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska
minska
Under 2011-2015 har 219 personer i Norrbottens tagit sina liv. Ungefär
tio gånger fler har försökt att ta sitt liv. Det vill säga ungefär 2200
personer. Varje självmord producerar ett ofattbart lidande för
familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar. Konsekvenserna av ett
självmord resulterar i depressioner, sjukskrivningar, skuldkänslor och i
flera fall kopieras självmorden.
De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk
ohälsa. I dag kan vi bota depressioner och det finns mycket kunskap om
hur självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt
känd. Självmord är behäftat med stort stigma och okunskap.
År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. "Ingen bör hamna i
en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.
Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv."Utdrag ur
proposition 2007/2008:110”.
Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra
sitt. Eftersom Sverige har en nationell nollvision finns det inget som
hindrar Arvidsjaurs kommun från att ha en lokal sådan. Och det är första
steget. Nästa bör rimligtvis vara att Arvidsjaurs kommun sätter upp ett
delmål. Exempelvis att självmorden och självmordsförsöken ska minska
med 20 procent på fem år. I samband med det bör en eller flera
samordnare leda ett långsiktigt arbete för att uppnå målet. Samordnarna
bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med
människor som har självmordstankar. Exempelvis psykiatrin,
blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra med
kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om
hur effektivt arbetet går.
Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland,
Gotland, Norrköping och Värmland. Det går att lära sig av vad andra har
gjort, både i Sverige och utomlands.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

159

Kf § 122, forts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att de
förtidiga dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 38 000
levnadsår eller 32 år per självmord. Denna lidandeproduktion är något vi i
stor utsträckning kan förebygga.
Ingen kan göra allt men Arvidsjaurs kommun kan göra sitt. Därför vill jag
se att Arvidsjaurs kommun snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 123
Cykelbana / Skoterled
från Järnia till korsningen
riksväg 94/95
(Medborgarförslag)

160

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Jag är en flicka på sju år. Där jag bor finns ingen cykelbana, så jag måste
cykla på riksvägen. Det tycker jag är jobbigt, för varje gång det kommer
en bil så måste jag stanna och kliva av cykeln.
Därför har jag ett förslag;
Från Järnia till korsningen riksväg 94/95 går en skoterled. Den kan man
rusta upp med packat grus och en liten bro nedanför slakteriet, så att jag
kan cykla på den när jag ska in till samhället. Och på vintern kan
skotrarna köra på den för då cyklar inte jag.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget 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

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-31

Kf § 124
Promenad till
Garvaregatan för
inspektion av
Johannaparken
(Medborgarförslag)

Blad

161

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” På vägen dit längs Stationsgatan kan ni inte undgå att se hur ingången till
Johannaparken förfulats! Väl nere på Garvargatan ser ni hur torftig parken
blivit. Ett staket i bortre änden, den mot Storgatan saknas och ni ser hur
parken riktigt längtar efter en avslutning, t.ex. i form av ett staket med en
magnifik portal som entré men då måste ni först ta bort de P- platser som
tar upp ytan i Kioskens förlängning.
Fråga i anslutning därtill: VEM var det som lyckades sälja hörnet av
parken mot Stationsgatan?”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget 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

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 125
Begäran om förlängd
handläggningstid
Motion
- Utveckling av
Fastighetsföretaget i
Arvidsjaur AB

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

162

Dnr 00186/2015

009

Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) har lämnat in följande motion
för att undersöka möjligheten att Arvidsjaur Energi AB och Arvidsjaur
Flygplats AB förvärvar en tredjedel var av Fastighetsbolaget utav
Arvidsjaurhem AB. Syftet är att bolagen lagligt ska kunna dela på ex.
personella nyckelkompetenser.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 135 att bevilja kommunchef
Kerstin Olla Grahn förlängd handläggningstid till och med 2016-10-17.
Sara Eklund, VD AKAB har i slutet av augusti övertagit handläggningen.
För att kunna göra en fullödig utredning önskar hon ytterligare
handläggningstid, fram till kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Begäran om förlängd handläggningstid godkänns.
Ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges första sammanträde
2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 169
Tjänsteskrivelse Sara Eklund
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 126
Ändring i
investeringsbudget 2017
-Upprustning av
skolgården på
Fridhemsskolan

163

Dnr 00115/2016

041

I investeringsbudgeten för 2017 finns 450 000 kr avsatta för att utveckla
aktivitetsplanen vid Fridhemsskolan. Sedan investeringsäskandena
skickades in har det kommit till tekniska kontorets kännedom att det finns
medel att söka från Boverket för upprustning av skolgårdar. Detta skulle
kunna göra det möjligt att växla upp pengarna med hjälp av ett bidrag för att
kunna göra en större förändring av utemiljön. En ansökan om medel
skickades därför in till Boverket 2016-06-30.
Om pengarna beviljas önskar tekniska kontoret att investeringsbudgeten för
objektet utökas till 900 000 kr trots att den reella kostnaden för kommunen
blir 450 000 då resterade kostnad i så fall utgörs av bidraget från Boverket.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Under förutsättning att Boverket beviljar sökt bidrag med 450 000
kronor, utökas 2017 års investeringsbudget för objektet ”Utveckling av
aktivitetsplan vid Fridhemsskolan” till 900 000 kr.
Investeringsbudgeten uppdateras med åtgärden.

_____

Beslutet skickas till:
. Britta Lundgren
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 170
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 127
Omfördelning av
investeringar mellan år
2016 och 2017
- ”Ventilationsaggregat i
Moskosels och
Glommersträsks
reningsverk” samt
”Ventilation i Arvidsjaurs
reningsverk”

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

164

Dnr 00115/2016

041

Upphandling är gjord för investeringarna ”Ventilationsaggregat i Moskosels
och Glommersträsks reningsverk” (2016) samt ”Ventilation i Arvidsjaurs
reningsverk” (2017).
Anbuden har kommit in och vinnande bud är högre än budgeterat.
Tilldelning är inte gjord eftersom ekonomiska resurser saknas i budget.
I 2016 års investeringsbudget har avsatts 300 tkr till ventilationsaggregat i
Moskosels och Glommersträsks reningsverk samt i investeringsbudget 2017
250 tkr till ventilation i Arvidsjaurs reningsverk.
Vissa projekt i 2016 års investeringsbudget har kostat mindre än budgeterat.
Därför föreslås följande omfördelning:
- Projekt ”Omgrävning VA Järnvägsgatan”
- Projekt ”Mät- och rengöringsbrunn Ajaur VA-verk”

300 tkr (2016)
250 tkr (2016)

omfördelas till
- Projekt ”Ventilationsaggregat i Glommersträsk
och Moskosels reningsverk” och
- Projekt ”Ventilationsaggregat Arvidsjaurs
reningsverk”

(2016)
(2017)

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Omfördelning i investeringbudget 2016 och 2017 görs enligt följande:
- Projekt ”Omgrävning VA Järnvägsgatan”
- Projekt ”Mät- och rengöringsbrunn Ajaur VA-verk”

300 tkr (2016)
250 tkr (2016)

omfördelas till
- Projekt ”Ventilationsaggregat i Glommersträsk

och Moskosels reningsverk

Beslutet skickas till:
. Erika Harr
. Marina Voronova

- Projekt ”Ventilationsaggregat Arvidsjaurs

2.

reningsverk”
Investeringsbudgeten uppdateras med åtgärden.

_____

Justerandes sign

(2016)

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 171
Tjänsteskrivelse Erika Harr

Utdragsbestyrkande

(2017)

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 128
Ansvarsfrihet för
Norrbottens Läns
Kollektivtrafikmyndighet
för år 2015

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

165

Dnr 00204/2016

106

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län (RKM) bildades som svarar
för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form av ett
kommunalförbund med landstinget och länets samtliga kommuner.
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet
och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som
beslutar om ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till
medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. Varje medlems
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har för år
2015 lämnat in årsredovisning samt revisionsberättelser för RKM som
underlag inför beslut om ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskaper och förvaltning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kollektivtrafikmyndigheten

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 173
Årsredovisningar och årsstämmoprotokoll
Revisionsberättelser

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 129
Revisionsrapport
– Granskning av ITverksamheten inom
nämnderna

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

166

Dnr 00264/2016

007

Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte
vara tillräcklig.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:
•
•
•

•

Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska
hanteras under tider som faller utanför kontorstid
Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga
användare.
Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller
byte/uppgradering av program/utrustning.
Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar.

Presidiet har behandlat rapporten 2016-10-24.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

1.
2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder.
Redovisning ska ske till fullmäktiges sammanträde i april 2017.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 130
Revisionsrapport
– Granskning av samspelet
mellan förtroendevalda och
tjänstemän

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

167

Dnr 00265/2016

007

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har
PwC kommunal sektor genomfört en granskning av samspelet mellan
förtroendevalda och förvaltning. Syftet med granskningen har varit att pröva
om samspelet mellan de politiska organen och förvaltningen sker på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet
mellan de politiska organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt
sätt, samt med otillräcklig intern kontroll inom kommunstyrelsen.
Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett ändamålsenligt sätt,
samt med bristande intern kontroll inom barn- och utbildningsnämnden.
Samspelet bedömt till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt
med till övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Revisorernas rekommendationer är;
•

•

Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera.
Inför regelbundna utvärderingar av samarbete, beredningsprocess och
sammanträdesordning.

Presidiet har behandlat rapporten 2016-10-24.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder.
Redovisning ska ske till fullmäktiges sammanträde i juni 2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 131
Revisionsrapport
– Utlåtande avseende
delårsrapport 2016

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

168

Dnr 00263/2016

007

PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01- 2016-06-30.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.
Resultatet för perioden är 29,9 Mkr, vilket är 22,4 Mkr högre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar på ett
resultat på 5 Mkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas.
Utifrån den översiktliga granskning som gjorts lämnas följande bedömning
av kommunens delårsrapport:
I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder på
att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
Granskningen visar på att prognostiserade resultat till stora delar är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2016.
Utifrån den redovisning som görs i delårsrapporten bedöms däremot inte
verksamhetens prognostiserade resultat vara förenligt med fullmäktiges mål
för god ekonomisk hushållning år 2016.
Till kommande år lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

-

Styrelsens bör se över sin planering så att delårsrapporten kan fastställas
inom två månader från bokslutsdagen för att rapporten inte ska ha
förlorat sin aktualitet vid den politiska behandlingen.
Styrelsen bör även se över vilka nyckeltal som ska ligga till grund för
utvärderingen av fullmäktiges övergripande mål så att en uppföljning
under löpande år möjliggörs.

Presidiet har behandlat rapporten 2016-10-24.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
- lämna förslag till åtgärder när det gäller att delårsrapporten ska
fastställas senast två månader från bokslutsdagen

2.

- lämna förslag till åtgärder av vilka nyckeltal som ska ligga till grund
för utvärderingen av fullmäktiges övergripande mål.
Redovisning ska ske till fullmäktiges sammanträde i juni 2017.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 132
Delårsredovisning
2016-06-30
– Hela kommunen

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

169

Dnr 00226/2016

042

Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommunn perioden 2016-01-01--06-30 har
upprättats.
Periodens resultat uppgår till 29,9 Mkr och prognosen för helåret 2016 visar
på ett resultat på 5 Mkr vilket är nära budget.
Nettokostnaderna belastar året mera under sista tertialet varför det krävs ett
gott resultat per sista juni för att hela året ska ge överskott.
Helårsprognosen i nämnderna visar på ett överskott jämfört med budget om
35 Mkr. Kommunstyrelsen har i prognos 32,4 Mkr gentemot budget främst
hänförligt till större intäkter med nytt avtal med Migrationsverket.
Barn- och utbildningsnämnden har 1 Mkr och socialnämnden 5,5 Mkr.
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden beräknar nära nog nå budgetmålet.
Räddningstjänsten flyttas över till kommunstyrlsen från och med 1 juli 2016.
Kostnaderna för pensioner beräknas öka kraftigt då extrainlösen planeras.
Skatteintäkterna i helårsprognosen innehåller effekt av sämre skatteunderlag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delårsredovisning 2016-01-01--06-30 för Arvidsjaurs kommun
godkänns.

____

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-7§ 191
Delårsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-31

Kf § 133

Dnr 00226/2016

Blad

170

042

Delårsrapport 2016-06Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster
30 för affärsdrivande
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra
verksamheter
verksamheter med resultat och balansräkningar.
- Vatten och avlopp (VA)
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.
Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer,
2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.
VA-enheten har upprättat delårsrapport 2016-06-30 utifrån gällande
riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.

Delårsrapport 2016-06-30 för kommunens VA-verksamhet godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 192
Delårsredovisning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-31 § 133.

Delårsuppföljning
Vatten och avlopp
2016-06-30

Vatten och avlopp 2016-06-30
Verksamhetsberättelse
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.
Verksamheten
Perioden har varit gynnsam med avseende på vattenfrysningar. Vi har haft enstaka vattenläckor
och det har visat sig att när vi ska stänga av vattenledningen så har vi ibland problem med de
ventiler som behövs stängas. En del vattenläckor har då i sin tur resulterat i även ett ventilbyte.
Under vinterhalvåret har vi med egen personal bemannat den slambilen som vi köpt tillsammans
med avfall. Vi har tömt våra verk, spolat ledningar och utfört en del extratömningar av enskilda
brunnar. Från maj till mitten av oktober är bilen bemannad med personal som vi hyr in från
flyget.
Vi har gjort en del större åtgärder på avloppsreningsverken och en pumpstation i Moskosel.
Provpumpning av det gamla vattenverket Lärkan pågår. Visar det sig att vi har bra kapacitet och
godkända vattenprover ska verket renoveras och användas som reservvatten. Vi tittar även på att
förstärka Arvidsjaurs vattenverk kapacitetsmässigt med ett till borrhåll.
Vi har dock fortsatt mycket avloppsstopp.
Händelser av betydelse
Vi har upphandlat nya VA-konsulter. Upphandlingen blev överklagad och det drog ut på tiden.
Avtal kunde först tecknas i den senare delen av sommaren vilket innebär att vi inte kunnat starta
upp arbetet med att titta över våra vattenskyddsområden.
Det har märkts stor skillnad på vårt arbete sen enheten utökades med en arbetsledare. Vi har
blivit mer resurseffektiva. Vi ligger fortfarande efter med underhåll och planering men det är ett
steg i rätt riktning.
I april skickades brev till ca 65 fastighetsägare som har vatten och avlopp framdraget till sin
fastighet men som inte betalar något abonnemang. De flesta har erlagts med ett abonnemang
medan en del ligger under utredning. Alla fastigheter som har vatten och avlopp framdraget till
tomten ska betala VA-avgifter oberoende om vattnet används eller ej. Enda sättet att undkomma
avgift är om fastigheten är obebyggd.
Ekonomi
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror på att taxan har höjts med 3 %
utöver KPI i år. Personalkostnaderna är högre och anledningen är att vår arbetsledare började
våren 2015 så kostnader finns inte bokförda för hela föregående period.
Årets personalkostnaderna ligger i linje med budget. Prognosen för tjänsteköp är relativt högre
än vad vi idag har upparbetat. Detta beror delvis på att vi inte kunnat starta upp de arbeten med
konsulter som vi tänkt genomföra samt att vi inte fått samtliga fakturor för perioden. I dagsläget
så ser det ut som att hela årets utgifter kommer att överskrida våra intäkter.

Personal
Inom VA-verksamheten finns en arbetsledare och fyra heltidsanställda VA-maskinister samt en
deltid som vi köper av fastighet som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I
Moskosel, Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en
dag i veckan en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig
lösning. Moskosel behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre.
Sjuktal 0,64%
Framtiden
Vi står inför stora utmaningar i framtiden.
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. Vi har drygt 20 mil
ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet och med en förnyelsetakt på 40 år så
innebär det att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu och då har vi
ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka inventeringstakten av
ledningsstatusen, så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt
kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.
2013 utförde miljökontoret miljötillsyn på 11 små avloppsanläggningar och alla har fått
underkänt av olika anledningar. Vad som kommer att behöva åtgärdas på dessa kommer att
variera i omfattning. Åtgärdsplan är lämnad till miljö och några är i dagsläget åtgärdade. Vi
kommer även att titta på de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för
Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta
resultaten av provborrningarna som ska genomföras vilket i sin tur kommer att påverka det/de
nya skyddsområdena.
Allt detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En femårig plan är för kort för
denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd. Vi måste ta fram en vaplan som visar på nuläget och utifrån den ta fram en va-strategi för hur vi skall hantera det och
på vilken nivå våra anläggningar skall ha i framtiden. Tyvärr ser det inte så roligt ut på många
ställen om vi tittar på åldersstruktur och utflyttning av områden där vi har vatten och avlopp.
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar.
VA-taxa kommer att höjas med 3% årligen utöver konsumentprisindex fram till 2020 för att
klara de investeringar vi måste göra.

Erika Harr
Gatu- & VA-chef

Vatten och avlopp 2016-06-30
Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor m.m.
Periodiserade
anslutningsavgifter och bidrag
Sidoordnade intäkter
Summa

BUDGET Redovisat
2016
2016-06-30
14 014
7 163
207
104
0
0

Prognos
2016
14 326
207
0

Redovisat
2015-06-30
9 009
86
0

Redovisat
2015-12-31
13 594
207
0

0
0
14 221

0
36
7 303

0
90
14 623

0
15
9 110

13
111
13 925

-1 713
-5 379
-4 046
-1 639
-277
-13 054

-1 108
-2 400
-2 064
-820
-263
-6 604

-2 031
-6 060
-4 128
-1 639
-430
-14 288

-743
-1 834
-1 769
-800
-123
-5 268

-1 607
-5 152
-3 672
-1 651
-364
-12 445

Verksamhetens
nettokostnader

1 167

699

335

3 842

1 479

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-548

0
-280

0
-548

0
-201

0
-414

619

419

-218

3 641

1 066

Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa

Periodens resultat

Vatten och avlopp per verksamhet 2016-06-30

Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor m.m.
Periodiserade
anslutningsavgifter och
bidrag
Sidoordnade intäkter
Summa

Redovisat
totalt
Ofördelade
2016-06-30 kostnader Vattenverk Avloppsverk Ledningar
7 163
7 163
0
0
0
104
104
0
0
0
0
0
0
0
0

0
36
7 303

0
3
7 270

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1 108
-2 350
-2 064
-820
-263
-6 604

-304
-966
-2 043
-19
-83
-3 415

-211
-700
0
-82
-72
-1 065

-263
-406
0
-258
-107
-1 034

-330
-279
0
-460
-1
-1 070

Verksamhetens
nettokostnader

698

3 855

--1 065

-1 034

-1 070

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-280

0
-3

0
-23

0
-76

0
-178

419

3 852

-1 088

-1 110

-1 248

Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa

Periodens resultat
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Avfallsenheten 2016-06-30
Verksamheten
Från årsskiftet har vi ny entreprenör på sophämtningen samt på avfallstransporter. Samarbetet
med de nya entreprenörerna fungerar mycket bra.
Miljötekniska undersökningar av nedlagda deponier fortskrider under 2016. Även en sanering
kommer att äga rum under året.
Slamtömning togs i egen regi från 1 januari 2015. Bilen som köptes in har visat sig fungera
bra. Bilen har varit igång sedan maj månad och började säsongen med att spola
dagvattenledningar mm. I början av juni körde slamtömningen enligt körlistor igång. Innan
starten 2015 installerade vi utrustning för Edp mobile. Med Edp Mobile i bilen kan föraren
märka ut brunnar med hjälp av gps, så att vi vet exakt vart brunnen är vid nästa tömning,
underlätta faktureringen, lägga in avvikelser mm. Föraren sköter det mesta via
snabbvalsknappar i bilen. Detta har visat sig underlätta och hjälpa oss på flera plan. Systemet
känns mer inarbetat detta år.
Händelser av betydelse
De avfallsupphandlingar gällande sophämtning, avfallstransporter samt förbränning som
började gälla 2016-01-01 medförde ökade kostnader jämfört med de de tidigare avtalen. Detta
resulterade i höjda avfallstaxor.
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av
hushållsavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. Vi håller dock på med en del markarbeten i
egen regi kring mellanlagringen.
Under perioden har sopbilens färdväg utökats så att vi kan erbjuda sophämtning till fler
fritidshus.
En reviderad/ny avfallsplan håller på att tas fram. Målet är att ha denna klar under år 2016.
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit under denna säsong. I stort verkar
slamtömningen fungera bra i egen regi.
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor. På antalet
anmälda ser man att intresset är större än förra året. I år hade vi även skräpplockardagar för
allmänheten där en hel del visat intresse. Detta år hade totalt 1050st personer anmält att de
skulle delta i skräpplockardagarna inom Arvidsjaurs kommun.
Vi har tidigare år haft problem med nattliga gäster på alla kommunens ÅVC under
höstperioden. Vi har sedan dess sökt tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning och
installerat 2st kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen, eftersom det främst är deras
material som är mest åtråvärt för tjuvarna. Vi har även ett samarbete med länsstyrelsen där vi
märker delar av avfallet samt monterar gps så att avfallet går att spåra. Med dessa åtgärder är
vi redo för hösten.

Statistik

Under perioden fram till 2016-06-30 så har det varit 20 710 st besökare på Arvidsjaurs ÅVC.
Mängden inkommit avfall januari-juni
Avfall till sortering
Restavfall till Deponi
Brännbart
Hushållsavfall

2016-06
12 ton
0 ton
156 ton
776 ton

2015-06
8,6 ton
32 ton
247 ton
758 ton

2014-06
9,5 ton
53 ton
255,5 ton
745,5 ton

2013-06
12 ton
83,5 ton
253,5 ton
651,5 ton

2012-06
11,5 ton
33,5 ton
252 ton
675,5 ton

Ekonomi
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen (verksamhet 561) ligger något bättre till än
budget, men räknas jämna ut sig andra delen av året, vi har flera stora saker som kommer att
ske under andra halvåret. Bland annat ska en miljöteknisk undersökning genomföras innan
vintern, en sanering på kvarteret Hinden samt vissa underhållsåtgärder på ÅVC.
Den affärsmässiga delen (verksamhet 563) går drygt 100tkr sämre än budget. Om man jämför
mot fjolårets utfall för samma period ligger vi dock något bättre till. Anledningen att vi ligger
sämre än budget beror delvis på dåliga metallpriser. Kan även bero på mindre inlämning av
metall från företag då exempelvis företag som tidigare lämnat metall på ÅVC, nu har egna
metall insamlingar som de själva säljer till uppköpare.
Å-nyo (verksamhet 566) ligger sämre till än budget samt sämre än samma period förra året.
Intäkterna från försäljning är ca 31tkr mindre än förra året. I Maj 2015 förlorade vi även ett
lönebidrag på en av de fast anställda på Å-nyo som givetvis påverkar intäkterna. Vi har dock
vikarier med lönebidrag som hjälper till att hålla nere kostnaderna dock har inga lönebidrag
förts över på Å-nyos konto för första halvåret vilket gör att det saknas intäkter på ca 50tkr.
Försäljning i tältet på ÅVC har fram till juni månads utgång bidragit till ca 77,7tkr.
Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut varor till ett värde av 11,3tkr.
Anledningen till detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är små
poster som skulle medföra omfattande administration ifall de skulle internfaktureras. Om
verksamheterna som hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis
legat på 100-120tkr.
Slamtömningen (verksamhet 562) går bra och ligger nära budget. Siffrorna kan dock vara
något missvisande då ingen faktura ännu har inkommit från flygplatsen. Det var inte heller
fakturerat för alla tömda brunnar innan junis utgång. Med dessa siffror i åtanke bör
slamtömningen ändå ligga nära budget.
Gemensam avfallshantering (verksamhet 565) är en samlingsverksamhet som vid årets slut
delas upp efter fördelningsnycklar mellan verksamhet 561 och 563.
Prognos
Prognosresultatet är bättre än budget. Tjänsteköp ökar markant mot budget, beroende bland
annat på att de senaste upphandlingarna blev dyrare än de varit tidigare. Vidare visar
prognosen ökade intäkter än budget då taxorna har höjts för att matcha kostnadsökningarna.
Personalkostnaderna ligger lägre bland annat på grund av personal med lönebidrag.

Personal
På Å-nyo har det under perioden varit 1,5 heltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC är det två
heltidsanställda samt en på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 20,91 % sjukfrånvaro under
perioden vilket är en stor ökning pga en långtidssjukskrivning bland Å-nyo personalen.
Framtiden
Vi måste nå ut och informera medborgarna om vikten av att använda de Återvinningsstationer
som finns i kommunen. Att påminna alla om att man lämnar förpackningar gratis om man
sorterar ut dessa. Denna insamling finansieras av de producenter som levererar
förpackningarna, detta kallas producentansvar. Hamnar förpackningarna i soptunnan är det
inte längre kostnadsfritt, det finansieras då av avfallstaxan. Vid den senaste plockanalysen
visade det sig att nästan ¼ av vikten bestod av förpackningar som egentligen kunde ha lämnats
gratis på en återvinningstation om de hade sorterats ut.
Fortsatt inventering av fritidshus fortlöper då vi misstänker att det finns fritidshus som ännu
inte finns i våra register.
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider.
Intern kontroll
Avfallsenheten jobbar vidare med intern kontroll. Bland annat granskas fakturor och jämförs
med de avtal vi har. Ett reglemente för intern kontroll fastställdes av kommunfullmäktige
2015-06-23 § 109.
Avfallsenheten

Johan Åberg
Avfallschef

Avfallsenheten 2016-06-30
Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor m.m.
Sidoordnade intäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa

BUDGET Redovisat
2016
2016-06-30
9 921
4 773
110
40
0
0
0
157
10 031
4 970

Prognos
Redovisat
2016
2015-06-30
10 170
5 394
160
76
0
0
157
249
10 487
5 719

Redovisat
2015-12-31
9 307
177
0
297
9 781

-296
-6 036
-2 552
-563
-77
-9 524

-205
-2565
-1 099
-280
-60
-4 209

-295
-6 420
-2 298
-563
-77
-9 653

-350
-2 029
-1 168
-259
-49
-3 855

-542
-6 000
-2 534
-557
-85
-9 718

Verksamhetens
nettokostnader

507

761

834

1864

63

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-160

0
-81

0
-160

0
-62

0
-142

347

680

674

1802

-79

Periodens resultat

Avfallsenheten per verksamhet 2016-06-30
Redovisat Lagstadgad
Affärsmässig Gemensam
totalt
avfallsSlamavfallsavfallsRörelsens intäkter tkr 2016-06-30 hantering hantering hantering
hantering
Förbrukningsavgifter
4 773
3 707
214
425
245
Bidrag
40
40
0
0
0
Skatter, räntor m.m.
0
0
0
0
0
Sidoordnade intäkter
157
95
0
61
0
Summa
4 970
3 842
214
486
245
Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga
rörelsekostnader
Summa

0
-2
-31

Å-NYO
181
0
0
0
181

-205
-2 565
-1 099
-280

-119
-2 360
-653
-233

-64
-46
-20
-44

-12
-127
-104
-4

-10
-33
-291
0

-60
-4 209

-42
-3 407

-12
-186

-5
-252

-33

0
-334

Verksamhetens
nettokostnader

761

435

28

234

212

-153

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-81

0
-67

0
10

0
2

0
0

0
0

Periodens resultat

680

368

18

232

212

-153

Delårsuppföljning
Stadsnät
2016-06-30

Stadsnät 2016-06-30
Verksamhet
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen.
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet.
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer:
1) Det fysiska nätet
2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc
3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner,
seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för
slutkunden.
Händelser av betydelse
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar
markförläggs el-ledningarna.
Vi är beroende av att samordna eventuella aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra
respektive delar av näten sitter ihop och den största delen av vår fiber tillhör regionnätet som
är ITNs ansvar.
IT Norrbotten har därför fått kommunernas uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med
Vattenfall om hur kostnad och ansvar ska fördelas mellan ITN, Kommunerna och Vattenfall, i
samband med flytt av fiber i Vattenfalls el-ledningar.
Kostnaderna för detta är därför okända. Men kan i värsta fall uppgå till ca 850TSEK.
Personal
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han arbetar 50% av sin tjänst med
stadsnätet.
Ur ett risk och sårbarhetserspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom
om nät och utrustning.
För att hantera den situationen pågår ett samarbetsprojekt mellan ITN, Älvsbyn, Kalix och
Arvidsjaurs kommuner där man genom ett långtgående samarbete kring drift,
provisioneringssystem, dokumentationssystem mm. Kommer att sprida kunskap om nät och
system på flera organisationer samt att man reducerar kostnaden för drift & underhåll
väsentligt. Projektet väntas vara klart under Oktober 2016.

Ekonomi
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning.
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag.
Bidraget var 26,2 Mkr.
Kostnader för kabelanvisning har skjutit i höjden bl.a. pga Vattenfalls omfattande arbeten,
och att de inte själva ombesörjer kabelanvisning för fiber, utan enbart el & tele.
Första halvåret har varit förskonat från kabelbrott och åsknedslag vilket gör att
driftskostnaderna varit lägre än prognos.
Framtiden.
Projektet med att upprätta ledningsrätter för de områden där vi har fiber markförlagd på
kommunens mark fortsätter. Vi kommer även i år att ta kostnader i storleksordningen
150TSEK för detta.
Fortsatt ökade kostnader för kabelanvisning under resten av detta år och de närmaste 1 – 2
åren.
Nuvarande avtal med Teracom som K.O. löper ut den 2017-01-03, vilket innebär att vi än en
gång måste byta K.O. Planen är att samarbetsprojektet med ITN och två andra kommuner
kommer att ersätta Teracom som K.O. Det samarbetet innebär att vi fortsätter att själva äga
och ansvara för all utrustning i Stadsnätet. Stora delar av utrustningen är föråldrad och utbyte
kommer att ske under andra halvåret 2016. Migrering till den nya miljön kommer att ske
successivt under året, med något ökade driftskostnader som följd. Efter migreringen
förväntas driftskostnaderna sjunka.
Telia har aviserat att de kommer att lägga ner åtta av våra nio ADSL stationer samt
ytterligare ett par telestationer under 2017. Det innebär att den planerade re-investeringen av
ADSL systemet stoppas med omedelbar verkan. Endast enklare reparationer kan komma att
utföras.

Glen Eriksson
Stadsnätschef

Stadsnät 2016-06-30
Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor m.m.
Sidoordnade intäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

BUDGET
Redovisat
2016
2016-06-30
1 372
304

220
1 592

-2 894
-348
-443

Verksamhetens
nettokostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Periodens resultat

Redovisat
2015-06-30
580

Redovisat
2015-12-31

304

220
1592

580

-403
-188
-221

2894
348
450

-584
-395
-230

-1 785
-376
-459
-550

3
685

-812

3685

-1 210

-3 170

-2 093

-508

2093

-630

-1 437

-44

-22

44

-21

-42

-2 137

-530

2137

-650

-1 479

Summa

Prognos
2016
1372

1 733
1 733

Delårsuppföljning
Camp Gielas
2016-06-30

Camp Gielas 2016-06-30
Verksamheten
Camp Gielas omfattar verksamheterna:
 Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken
campingstugor och 150 stycken husvagns- och campingtomter med tillhörande
servicebyggnader.
 Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en
sporthall som innehåller internationella mått.
 Skidspår: Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårsystem samt det så kallade
Kommunspåret.
 Prästberget: Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus.
 Vittjåkk: Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyrning,
serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad.
Händelser av betydelse
Nya band till den ena pistmaskinen har införskaffats. Denna kostnad blev 235 tkr. Detta innebär
förhoppningsvis att livslängden ökar för pistmaskinen i några år framåt.
Ekonomi
Personal
Personalkostnaderna är något lägre jämfört med samma period föregående år. Personalbudget
beräknas att innehållas.
Verksamhet
Verksamhetskostnaderna är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror
bland annat på att reparationskostnaderna för verksamhetens pistmaskiner och övriga
maskinpark har varit få. Verksamhetsbudget beräknas att innehållas.
Intäkter
Camp Gielas totala intäkter är något lägre samma period föregående år. Intäktsbudget beräknas
att innehållas.
Personal
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en
pistör och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under
högsäsong. Under årets första halvår är sjukfrånvaron 0,86 %.
Delar av personalen har besökt en SCR:s konferens. Enhetschef har varit på ledaskapsutbildning.
Fastighetsskötare och pistör har varit på utbildning i skötsel av fotbollsplaner.
Framtiden
Under sensommaren planeras det att byta tak på de sista stugorna i Camp Gielas stugby. Sedan
återstår det endast takbyte på servicebyggnader och sommarreception.

Internkontroll
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkomande fakturor har genomförts
kontinuerliget under året. Inga avvikelser har påträffats.
Målrapportering
Camp Gielas har under vintern 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande,
service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten
mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan:

Sommar
Vinter

2011
4,4
4,3

2012
4,3
4,3

2013
4,2
4,3

2014
4,4
4,3

2015
4,5
4,3

2016
4,4

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Det är dock något bättre betyg än vid
föregående års mätningar, vilket antas bero på att en standardhöjning så sakteliga håller på att
genomföras.
Fria liftkort
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7
till 9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 25 stycken fria kort har nyttjats.

Katarina Landstedt
Enhetschef Camp Gielas

Camp Gielas 2016-06-30
Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Skatter, räntor m.m.
Sidoordnade intäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa
Verksamhetens
nettokostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Periodens resultat

BUDGET Redovisat
2016
2016-06-30
714
112
200
184
0
0
7 637
4 299
8 551
4 595

Prognos
Redovisat
Redovisat
2016
2015-06-30 2015-12-31
744
145
296
200
234
593
0
0
0
7 637
4 336
8 363
8 551
4 715
9 252

-834
-3 266
-4 578
-1 298
-200
-10 176

-581
-1 856
-1 944
-649
-48
-5 078

-834
-3 266
-4 578
-1 298
-200
-10 176

-502
-2 462
-2 151
-535
-46
-5 696

-771
-3 843
-4 146
-1 087
-204
-10 051

-1 625

-483

-1 625

-981

-799

-354

-177

-354

-120

-236

-1 979

-660

-1 979

-1 101

-1 035

Camp Gielas per verksamhet 2016-06-30

Rörelsens intäkter tkr
Förbrukningsavgifter
Bidrag
Sidoordnade intäkter
Summa

Redovisat
totalt
Stugby &
2016-06-30 Camping
Skidspår
112
1
0
184
184
0
4 299
3 234
100
4 595
3 419
100

Vittjåkk Prästberget Sporthall
0
58
53
0
0
0
383
0
582
383
58
635

Rörelsens kostnader
Varor och
förbrukningsinventarier
Tjänsteköp
Personalkostnader
Av och nedskrivningar

-581
-1 856
-1 944
-649

-85
-578
-1 239
-242

-155
-155
-110
-29

-6
-312
-50
-154

-177
-286
-160
-25

-158
-525
385
-199

Övriga rörelsekostnader
Summa

-48
-5 078

-38
-2 182

0
-449

0
-522

-0
-648

-10
-1 277

Verksamhetens
nettokostnader

-483

1 237

-349

-139

-590

-642

Ränteintäkter
Räntekostnader

-177

-74

-8

-23

-11

-61

Periodens resultat

-660

1 163

-357

-162

-601

703

Trafikskolan 2016-06-30
Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
1 461
821
572
1 540
-79
311
161
159
311
0
0
0
0
0
0

Personal
Verksamhet
Internhyror
Summa kostnader
Intäkter

1 772

982

731

1 851

-79

-1 772

-925

-575

-1 600

-172

0

57

156

251

-251

Netto

Trafikskolan
Balansräkning
Tillgångar

20160630 20151231

Kundfordringar

229

95

Eget kapital

229

95

Verksamhet
Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknadsenheten har varit affärsverksamhet sedan början av
2016. Juli månad hålls Trafikskolan stängd under samma tid som Trafikverkets funktionärer.
Händelser av betydelse
Personal
Tidigare administratör har slutat och ersatts av ny.
Ekonomi
Nettokostnaderna är egentligen 20 tkr t o m 30 juni, då en intäkt hade bokförts i juli.
Delar av nuvarande kostnad för administratör ska egentligen belasta övriga verksamheter på AME.
Detta motsvaras ungefär av att ingen internhyra har bokförts i verksamheten. Summa summarum
ingen resultatpåverkan.
Framtid
Trots effektiviseringar ser årsresultatet i prognos att visa minus. Körtimmarna är fullbokade.
Volym av sålda timmar behöver ändå vara större för att bära administrationskostnaderna.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 135
Avgifter för
körkortsundervisning vid
Trafikskolan

172

Dnr 00237/2016

052

Efter överflyttning av Trafikskolan från Arvidsjaur Test & Training
2014/2015 till kommunstyrelsen och AME, fastställdes avgifter för
körkortsundervisning.
Trafikskolan har gjort en jämförelse med andra skolors avgifter, och
därefter lämnat in en justering av priserna för vissa tjänster vid
Trafikskolan.
Kommunfullmäktiges beslut

./. Bilaga

1.
2.

Avgifter för körkortsundervisning vid Trafikskolan fastställs.
Avgifterna börjar gälla 2017-01-01.

_____

Beslutet skickas till:
. Trafikskolan
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17§ 190
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Förslag till avgifter

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-31 § 135.

1(2)

Avgifter Trafikskolan
(inkl. moms)
B-behörighet
Inskrivningsavgift
Bokpaket B (körkortsbok, körhäften, teorihäften, vägmärken)
Webbcom (teorifrågor via nätet) Giltighetstid är 1 år
Körlektion á 40 min
Teorilektion á 40 min
Omkörningslektion
Risk 1 (inskriven på trafikskolan)
Risk 1 (utbildning)
Risk 2 (halkbana)
Lån av bil vid prov
BE-behörighet
Inskrivning ny behörighet
B-bok
BE-bok
Webbcom (teorifrågor via nätet) Giltighetstid är 1 år
Syntest
2 st lärarledda lektioner på de delar som utgör den nya
behörigheten
Körlektion á 40 min
Teorilektion á 40 min
Lån av bil och släp vid prov
Utökad B 96
Paket
C-behörighet
Inskrivningsavgift
B-bok
Tungboken
Webbcom (teorifrågor via nätet) Giltighetstid är 1 år
4 st lärarledda lektioner på de delar som utgör den nya
behörigheten
Körlektion á 40 min
Teorilektion á 40 min
Lån av lastbil vid prov

Kr

500
500
900
520
450
390
750
900
2300
600
Kr

650
300
350
900
100
0
660
400
1100
Kr

4200
Kr

650
300
450
900
0
950
400
1900

2(2)

CE-behörighet
Inskrivningsavgift
B-bok
Tungboken
Webbcom (teorifrågor via nätet) Giltighetstid är 1 år
4 st lärarledda lektioner på de delar som utgör den nya
behörigheten
Körlektion á 40 min
Teorilektion á 40 min
Lån av lastbil + trailer vid prov
Snöskoterutbildning
Paket
Traktor körkort
B-bok, traktorbok, Webbcom (teorifrågor via nätet)
Handledarutbildning / Introduktionsutbildning
Teoretisk utbildning 3½ timmar, handledarbok, fika
__________

Kr

650
300
450
900
0
1200
400
2100
Kr

2500
Kr

1600
Kr

600/p

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 136
Omfördelning i
kostenhetens
investeringsbudget
- Diskinlämning på
Ringelbiten

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

173

Dnr 0116/2016

Kostchef Camilla Grahn har 2016-09-21 lämnat en begäran om
omfördelning samt tillägg i investeringsbudgeten för diskinlämning på
Ringelbiten.
Diskinlämningen på Ringelbiten behöver åtgärdas utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
Kostchefen har 2016-10-04 inlämnat följande förslag;
Från kostenhetens investeringsbudget 2017 överförs 200 tkr från posten
”Ny kyl och fryslösning på restaurang Gläntan, Sandbackaskolan”, till
ny post i 2016 års investeringsbudget ”Diskinlämning på restaurang
Ringelbiten, Ringelskolan”.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Från kostenhetens investeringsbudget 2017 överförs 200 tkr från
posten ”Ny kyl och fryslösning” på restaurang Gläntan,
Sandbackaskolan, till ny post i 2016 års investeringsbudget
– ”Diskinlämning på restaurang Ringelbiten”, Ringelskolan.
Investeringsbudgeten uppdateras med åtgärden.

_____

Beslutet skickas till:
. Camilla Grahn
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2016-10-17 § 194
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn

Utdragsbestyrkande

041

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 137
Utdebitering av
kommunalskatt år 2017

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

174

Dnr 00234/2016

041

I kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna förslag
på skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget.
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i
november, om särskilda skäl föreligger.
Kommunalskatten för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80
kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Utdebitering av kommunalskatt för år 2017 fastställs till 22:80 per
skattekrona.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 195

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 138

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

175

Dnr 00067/2015

101

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

Stadsnätchef Glen Eriksson har 2016-09-19 inlämnat tjänsteskrivelse i
ärendet. Han skriver att inga hinder, vare sig ekonomiska eller tekniska finns,
att genomföra inspelning av fullmäktiges sammanträden.
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunfullmäktiges
presidium

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Fullmäktiges presidium och sekreterare tar fram rutiner för hur
genomförandet ska gå till.
Det inspelade materialet publiceras via lämpligt media, där statistik över
antalet besökare m.m. skapas.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 196
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 139

176

Dnr 00069/2016

009

Motion
Lars Ralph (m) lämnade in följande motion:
– Delgivningar presenteras
med hyperlänkar
Delgivningar är en stående punkt på dagordningen. Jag vill att ITavdelningen undersöker möjligheten att i kommunfullmäktigekallelserna
presentera delgivningslistan med hyperlänkar till respektive dokument.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-02 § 6 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Nämndsekreterare Liselott Sandström och Inga Sandström har inlämnat
tjänsteyttrande i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande motionssvar lämnas;
Till dess att det finns ett verksamhetssystem som klarar av åtgärden
automatisk föreslås följande:
Samtliga fullmäktigeledamöter har erhållit iPads med appar som ger
möjlighet att sortera den information som skickas från kansliet.

2.

I appen iAnnotate finns möjlighet att lägga upp en katalogstruktur. Det
går med andra ord att skapa och namnge katalog/kataloger för att spara
ner t.ex. delgivningar direkt när de kommer med e-posten. Då blir de
strukturerade och är lätt tillgängliga.
Motionen är besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 197
Tjänsteyttrande från kommunstyrelsens kansli
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 140
Redovisning
- Förskola/barnomsorg på
obekväm arbetstid

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

177

Dnr 00175/2013

714

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.
OB-tillsyn/”nattis” i Arvidsjaur bedrivs i kommunal regi sedan hösten 2014.
Verksamheten är riktad till barn i åldern 1-13 år med förvärvsarbetande
föräldrar som har s.k. obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger.
OB-tillsyn/”nattis” består av tillsyn och omsorg.
Redovisning för perioden 2016-01-01--08-31 har inlämnats.
Sammanfattning
I februari 2016 hade 14 barn plats i ”nattis” och bemanningen är 2
heltidstjänster. I augusti 2016 har 18 barn plats i ”nattis” och bemanningen
är 2 heltidstjänster. Barnantalet har sedan start kontinuerligt ökat.
Dagens arbetsliv innehåller många arbetstillfällen som kan betecknas som
arbete på obekväm arbetstid, t.ex. livsmedelsbutiker och bensinstationer
med långa öppethållandetider. Vård, omsorg, service likaså arbetstider
dygnet runt.
Målsättningen med ”nattis” är att ge barnen en trygg och trivsam vistelsetid
med god tillsyn och omvårdnad medan föräldrarna förvärvsarbetar. Nära och
förtroendefullt samarbete mellan ”nattis” och föräldrar för tillit och effektivt
resursnyttjande.
Budget för ”nattis” 2016 är 1,1 mkr. Kostnaderna består nästan enbart av
lönekostnader, ersättningar för arbete under s.k. obekväm arbetstid, lokal-,
mat- och lokalkostnader tillkommer.
Barn och ungdom har ansökt och beviljats statsbidrag för 2016, 170 tkr som
utbetalas i 2 portioner under 2016. Statsbidrag motsvarar en liten del av den
verkliga kostnaden.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Föräldrarna betalar ingen extra avgift för barnens plats i ”nattis” eftersom
kommunen använder maxtaxa inom förskola/fritidshem.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 198
Bun 2015-09-30
Redovisning perioden 2016-01-01--08-31

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-31 § 140.

Uppföljning av ”nattis-verksamheten i Arvidsjaur
OB-tillsyn/”nattis” i Arvidsjaur bedrivs i kommunal regi sedan hösten 2014. Verksamheten är
riktad till barn i åldern 1-13 år med förvärvsarbetande föräldrar som har s.k. obekväm
arbetstid, kvällar, nätter och helger. OB-tillsyn/”nattis” består av tillsyn och omsorg.
I februari 2016 hade 14 barn plats i ”nattis” och bemanningen är 2 heltidstjänster.
I augusti 2016 har 18 barn plats i ”nattis” och bemanningen är 2 heltidstjänster.
Dagens arbetsliv innehåller många arbetstillfällen som kan betecknas som arbete på obekväm
arbetstid, t.ex. livsmedelsbutiker och bensinstationer med långa öppethållandetider. Vård,
omsorg, service likaså arbetstider dygnet runt.
Målsättningen med ”nattis” är att ge barnen en trygg och trivsam vistelsetid med god tillsyn
och omvårdnad medan föräldrarna förvärvsarbetar. Nära och förtroendefullt samarbete mellan
”nattis” och föräldrar för tillit och effektivt resursnyttjande.
Budget för ”nattis” 2016 är 1,1 mkr. Kostnaderna består nästan enbart av lönekostnader,
ersättningar för arbete under s.k. obekväm arbetstid, lokal-, mat- och lokalkostnader
tillkommer.
Barn och ungdom har ansökt och beviljats statsbidrag för 2016, 170 tkr som utbetalas i 2
portioner under 2016. Statsbidrag motsvarar en liten del av den verkliga kostnaden.
Föräldrarna betalar ingen extra avgift för barnens plats i ”nattis” eftersom kommunen använder
maxtaxa inom förskola/fritidshem.

Text
Ansvar
2 BARN- OCH
UNGDOM
Personal
Verksamhet
Interna hyreskostnader
Summa kostnader
Summa intäkter
statsbidrag
Netto

__________

Budget
Jan 16 - Mån 13
16

Redovisning

Förbrukat i
% av budget

Jan 16 - Aug 16

Jan 16 - Aug 16

1 104
35
34
1 173

316
11
17
344

29
31
50
29

170
1 003

85
259

0
26

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 141
Revisionsrapport
- Granskning av
handläggning och
samverkan runt barn och
unga som riskerar att fara
illa

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

178

Dnr 00108/2016

007

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska
handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa.
Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och
väsentlighet.
Revisorernas granskning visar att arbetet med handläggning och samverkan
runt barn och unga som riskerar att fara illa i begränsad utsträckning sker på
ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är bristande. Resultat
och underlag för gjorda bedömningar redovisas i revisionsrapporten med
undantag för stickprovskontroll.
Rapporten kommer att kompletteras efter genomförda stickprovskontroller
under våren 2016.
För framtiden lämnas följande rekommendationer:
• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i
barn- och ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbussamarbetet, sker på avsett sätt.
• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i
syfte att kvalitetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och
utredning i barn- och ungdomsärenden.
• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår
uppgifter som ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i
handläggning och samverkan i barn- och ungdomsärenden.
Kommunfullmäktige har 2016-04-12 § 30 beslutat att socialnämnden ska
arbeta med att verkställa revisorernas rekommendationer.

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

Socialnämnden har 2016-09-26 § 54 behandlat ärendet och överlämnar en
återrapport till fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Rapporten godkänns.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 30 2016-04-12
Sn §§ 53-54 2016-09-26
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

Ks 2016-10-17 § 199

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 142
Revisionsrapport
- Granskning av chefernas
arbetssituation

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

179

Dnr 00109/2016

007

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

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

-

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

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 31 att kommunstyrelsen och
nämnderna ska arbeta med att verkställa revisorernas rekommendationer och
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober
2016.

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

Följande rapportering har inlämnats:
Socialnämnden 2016-09-26 § 55.
Skolchef Annette Rylén, skrivelse 2016-10-06
T.f kommunchef Ulf Starefeldt, skrivelse 2016-10-07
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Rapporterna godkänns.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 31 2016-04-12
Revisionsrapport
Sn § 55 2016-09-26

Utdragsbestyrkande

Ks 2016-10-17 § 200

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 143

180

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.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 75 de rekommendationer som
revisorerna lämnat i rapporten ska utredas med förslag till åtgärder
Upphandlare Sara E Nordström har lämnat rapport i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Följande åtgärder vidtas utifrån revisorernas rekommendationer:
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Sara Eklund
. Revisorer

1.
2.

3.

I internbudget ska det framgå vilka som är budgetansvariga.
Utfall av internkontroll ska meddelas budgetansvariga i de verksamheter
som inte har gjort inköp enligt bestämmelser och avtal. Dessa ska svara
på vilka åtgärder som ska vidtas. Ansvarig förvaltningchef ska erhålla
kopia på meddelande och svar.
Inköpspolicyn kompletteras med förtydligande om budgetansvarigas
ansvar.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sara Nordström
Kf § 75 2016-06-20
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

Ks 2016-10-17§ 201

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 144
Inköpspolicy för
Arvidsjaurs kommun

181

Dnr 00227/2016

003

Kommunens inköpspolicy har setts över med anledning av följande;
 Hantering av personliga utlägg medför omfattande administration och
försvårar uppföljningen av kommunens totala inköp. Därtill kommer att
vissa inköp strider mot lagar, styrdokument och riktlinjer.
Med anledning av detta har regler för utbetalning av personliga utlägg
utformats och föreslås som en bilaga till kommunens inköpspolicy.
 Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av upphandling och
inköp. Kommunfullmäktige beslutade vid behandling av
revisionsrapporten att inköpspolicyn ska kompletteras med förtydligande
om budgetansvarigas ansvar.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antas.
Regler för personliga utläggs läggs som bilaga till Inköpspolicyn.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 § 140 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga personalledare
. Övriga berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 172
Förslag till regler för personliga utlägg

Utdragsbestyrkande
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Inköpspolicy
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

Inköpspolicy
Arvidsjaurs kommun

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd

Beslutsinstans

Styrande dokument

Policy

Kf 2016-10-31x

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Reglerar upphandling, inköp och ansvar
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Inköpspolicy
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun anger de riktlinjer som
tillsammans med gällande författningsbestämmelser om offentlig
upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

”Det är ingen rättighet att
handla, däremot är det en
skyldighet att handla rätt”.

KOMMUNEN SOM KÖPARE

Kommunens resurser skall användas effektivt. Rutiner och hjälpmedel ska vara ändamålsenliga och
valet av produkter och tjänster skall baseras på en riktig behovsanalys.
Kommunens förutsättningar att uppnå ovan nämnda effektivitet ställer krav på kompetens inom en
mängd områden såväl med anknytning till verksamheten som till kommersiella och affärsjuridiska
frågor.
Kommunen ska verka för att små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar på ett
rättvist sätt, detta i syfte att underlätta och vidmakthålla en sund konkurrens.
För att tillgodose målet om lägsta möjliga totalkostnad krävs följande förhållningssätt av
organisationen:









Upphandlingsärenden/inköp avgörs med utgångspunkt från vad som långsiktigt är förmånligast för kommunen.
Krav på kvalitet och prestanda ska inte ställas högre än vad som i varje särskilt fall behövs.
Samverkan ska ske så långt det är möjligt såväl inom kommunen som med andra för att
uppnå samordningsvinster.
Upphandlingen/inköpet ska planeras så att förmånligaste pris och övriga villkor kan erhållas.
Gängse standard ska användas om inte särskilda skäl föranleder till annat.
Upphandling/inköp görs med utnyttjande av teknisk, juridisk och kommersiell kompetens.
Leverantörer som anlitas ska vara kompetenta och kunna fullgöra sina åtaganden och
skyldigheter.
Kommunens gällande miljöpolicy ska iakttas vid inköp.

1. Organisation och ansvar för inköpsarbetet
Kommunfullmäktige
Beslutar om inköpspolicy samt reviderar policyn efter förslag från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ansvarar för uppföljning av inköpspolicyn och föreslår, vid behov, revidering av inköpspolicyn, som
sedan överlämnas tillkommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsen skall regelbundet genomföra stickprovskontroller av att lagar och regler
efterföljs i genomförda upphandlingar.
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Inköpspolicy
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

1. Organisation och ansvar för inköpsarbetet, forts.
Nämnderna
Varje nämnd/styrelse har ansvaret för upphandling, inköp och ramavtal för eget behov inom ram för
drift- och investeringsbudget. Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningsövergripande ramavtal.
Med upphandlings-/inköpsansvaret följer skyldighet att följa gällande lagstiftning, policy och
riktlinjer samt aktivt inhämta vägledande information samt utföra uppföljning av gällande avtal
under avtalstiden.
En förvaltningsintern delegationsordning skall finnas där det klart framgår vilken/vilka personer som
är avropsberättigade och inköpsberättigade. Respektive förvaltning skall ha ett system som kan följa
upp de egna inköpen/upphandlingarna. Direktupphandlingar samt upphandling enligt förenklat
förfarande enligt kommunens delegation handläggs av respektive förvaltning.
Förvaltningschefer
Förvaltningschefen ansvarar för att gällande lagstiftning och inköpspolicy följs inom den egna
förvaltningen, samt att dessa är väl kända och efterföljs av all personal.
Antalet avrops- och inköpsberättigade skall vara ett minimalt antal personer.
Vid samordnad upphandling skall förvaltningschefer, på begäran, utse referenspersoner med stor
kännedom inom aktuellt område att delta i det samordnade upphandlingsarbetet.
Avropsberättigade/Inköpsberättigade
Budgetansvarig kan alltid vara avrops-och inköpsberättigad. Budgetansvarig kan i sitt ställe utse
annan person inom sitt ansvarsområde till avrops-och inköpsberättigad. Sådana personer ska
finnas i nämndens delegationsordning.


skall hålla sig informerad om aktuella ramavtal och i förekommande fall, förvaltningens egna
avtal. Kontrollera alltid med kommunens ramavtalsdatabas
(För närvarande www.e-avrop.com)
 skall göra övriga inköp av varor och tjänster som avrop på ramavtal eller egna avtal genom
beställning och se till att orderbekräftelse lämnas av leverantören
 skall samordna beställningar så att transport- och fakturakostnader till kommunens enheter
minskar eller helt undviks.
 skall avropa från upphandlade avtal även om enstaka produkter kan förefalla billigare hos
annan leverantör. I annat fall riskerar kommunen skadeståndskrav och försämrade
avtalsvillkor i framtiden.

2. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av ingångna avtal skall göras kontinuerligt. Rätt produkt till rätt pris från rätt leverantör
vilket redovisas i samband med varje delårs- och årsbokslut.
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Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

3. Samrådsskyldighet
Upphandlare ska i god tid få insyn i nämndernas planeringsprocess avseende vilka
inköp/upphandlingar som respektive nämnd planerar under året samt när detta ska ske.
Uppstår behov av att genomföra nämndsspecifikt inköp/upphandling ska upphandlare informeras om
detta i god tid.
Alla inköp/upphandlingar över beloppsgränsen för direktupphandling skall kvalitetssäkras och
annonseras av upphandlare.
När behov av inköp uppstår har varje inköpsberättigad skyldighet att kontakta upphandlare för
kontroll av kommunens hela behov.
Samordning av inköpen skall göras mellan förvaltningarna och de kommunala bolagen för att uppnå
volym- och effektivitetsvinster.

4. Delegation och beloppsgränser
Typ av inköp

Görs som:

Typ av beslut

Beslutsnivå i
organisationen

Dokumentation

Köp där ramavtal
finns

Köp över disk

Verkställighet

Avropsberättigad

Fakturan

Utses av
budgetansvarig
Köp där avtal inte finns
Inköpsberättigad
Utses av
budgetansvarig

1-100 000 kr

Köp över disk

Verkställighet

Köp mellan 100 00028% av tröskelvärdet

Direktupphandling

Verkställighet

Budgetansvarig i
samarbete med
upphandlare

Dokumentationsplikt

Mellan 28 % av
tröskelvärdet och
tröskelvärdet för
tecknande av ramavtal
och separata köp.

Upphandling

Delegation

Förvaltningschef
i samarbete med
upphandlare

Dokumentationsplikt

Över tröskelvärdet

Upphandling

Delegation

Förvaltningschef
i samarbete med
Upphandlare
efter anmälan till
nämnden

Fakturan

Dokumentationsplikt
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En upphandling/inköp får inte delas upp och beräkningen får inte konstrueras i syfte att komma
under tröskelvärdet eller direktupphandlingsgränsen. Det är exempelvis inte tillåtet att ingå avtal
med flera olika leverantörer avseende samma kategori vara, tjänst eller byggentreprenad i syfte
att något eller flera av dessa avtal ska understiga tröskelvärdet eller direktupphandlingsgränsen.
Kontraktsvärdet ska istället utgå från den upphandlande myndighetens (kommunens) samlade
inköpsbehov av en viss kategori vara, tjänst eller byggentreprenad under minst ett budgetår.
Obs! Innan köp där avtal inte finns utförs skall man kontrollera kommunens totala behov,
inköpet skall sedan göras enligt anvisningarna i ovanstående tabell.
Direktupphandling
Följande ska beaktas vid direktupphandling:
1. Direktupphandling skall ske med beaktande av konkurrens (det räcker inte att fråga en
leverantör).
I första hand ska upphandlingsstödet E-avrop användas vid förfrågan.
2. Anbud lämnas i första hand elektroniskt i E-avrop.
3. Beslut med motivering ska upprättas.
4. Dokumentationsplikt innebär att samtliga handlingar i ärendet ska arkiveras och diarieföras.

Information om lagstiftning, tröskelvärden m.m. finns på www.konkurrensverket.se
__________
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Inköpspolicy
- Regler för utbetalning av personliga utlägg
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

Personliga utlägg
Hantering av personliga utlägg medför omfattande administration och försvårar uppföljningen av
kommunens totala inköp. Ej godkända personliga utlägg innebär att arbetstagaren själv får stå för
sina kostnader.

Definition


Personliga utlägg är de utlägg för attesterade kostnader som en person gjort och som
Arvidsjaurs kommun ska ersätta.

Ovanstående avser kostnader som en person har rätt att få ersättning för efter
överenskommelse med överordnad som har rätt att fatta beslut om utlägg. Utläggen ska
dock alltid följa lagen samt kommunens styrdokument och riktlinjer.

Detta innebär:
Personer som arbetar inom Arvidsjaurs kommun ska, vare sig de är arvoderade, anställda eller
idéella, som huvudregel inte ha några merkostnader för att kunna genomföra sitt uppdrag
och/eller arbete. För att kommunen ska ersätta en merkostnad krävs att utlägget håller sig inom
lagen, styrdokument och riktlinjer.
För ersättning av merkostnader krävs att den person som gjort utlägget haft befogenhet till det
och att utlägget kan styrkas och därmed attesteras av överordnad chef med kvitto eller
motsvarande. Attesterade kostnader ersätts mot ifylld blankett.
OBS!

Köp skall alltid vara attesterade av chef.

Godkända och icke godkända utlägg
Exempel på godkända personliga utlägg:
 Terminalglasögon
 Skoinlägg
 Resekostnad ex parkering, buss, taxi
 25-års gåva
Exempel på icke godkända utlägg:
Allt övrigt som exempelvis
 Litteratur
 Rengöringsmedel och städartiklar
 Möbler/inredning
 Kontorsmaterial

Ej korrekt ifylld blankett returneras.
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- Regler för utbetalning av personliga utlägg
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 144

Övrigt
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial, porto, städkem m.m. beställs genom utsedd och godkänd inköpare.
Läs mer om inköpsberättigade i detta dokument.
Resor
Utlägg vid resor (p-avgift, taxi, buss m.m.) rapporteras via Personec P – Reseräkning.
Blanketten ”Personliga utlägg” skall inte användas till detta.
Blankett
Använd blankett ”Personliga utlägg”, som finns att hämta i DraftIt.
Originalkvitto skall fästas vid blanketten och samtliga uppgifter skall vara ifyllda.
Kvittot ska innehålla:
- Datum
- Identifiering av säljaren
- Identifiering - vilken typ av vara
- Belopp
- Momsreg.nr
- Momsbelopp
- På kvittot ska anges namn på köpare
Vid flera kvitton summeras beloppen på samma blankett.
Hantering
Sista datum för att få ersättning för utlägg är 2 månader efter inköpsdagen.
När betalas ersättningen ut?
Ekonomiavdelningen betalar ut ersättning för inkomna utlägg den 27:e varje månad.
Infaller den 27:e på en helgdag görs utbetalning fredagen innan. Underlagen ska lämnas
till ekonomiavdelningen senast 7 dagar innan månadens utbetalningsdag.
__________
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ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 145
Taxor och avgifter inom
omsorgen om äldre och
funktionshindrade

182

Dnr 00243/2016

061

Kommunfullmäktige antog 2015-10-27 § 157 taxor och avgifter inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Socialnämnden har 2016-09-26 § 60 beslutat att överlämna förslag till
reviderad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
till kommunfullmäktige för fastställelse.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.
5.

"Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade"
antas.
Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
Taxan börjar gälla från och med 2016-12-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 157 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialkontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2015-09-15 § 202
Sn 2016-09-26 § 60

Utdragsbestyrkande
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 145

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd

Beslutsinstans

Styrande dokument

Taxor och avgifter

Kf 2016-10-31x

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Socialnämnden
Dokumentinformation

Giltig till
Tills vidare
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 145

Innehållsförteckning:
Lagtext

sid. 3

Begreppsförklaringar

sid. 3

Sammanfattning

sid. 4

Fastställande av hemtjänst/vårdavgift

sid. 5

Räkneexempel hemtjänst/vårdavgift

sid. 6

Matkostnader, konsumentverkets uträkning

sid. 7

Matkostnader särskilda boenden

sid. 8

Matabonnemang ordinärt boende

sid. 9

Reducering matabonnemang

sid. 10

Avgifter makar

sid. 10

Avgifter för hemtjänst

sid. 11

Taxa för tillfälliga insatser, trygghetslarm
korttidsboende mm

sid 12

Avgiftsbefrielse vid frånvaro

sid. 13

Vårdavgift särskilda boenden/
korttidsboende
Avgifter inom hemsjukvården

sid. 14

Ändring av avgiftsbeslut

sid. 14

Avgifter enligt LSS

sid. 15
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 145

Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Den 1 juli 2002 och i januari 2003 trädde nya bestämmelser om avgifter inom omsorgen om
äldre och funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att:







I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst,
kommunal hälso- och sjukvård, dagvård etc. Från och med den första juli 2016 får
maxtaxan totalt i samlade avgifter höjas till 1 990,54 kr/månad.
Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes
avgift utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består
av ett minimibelopp (5 001 kr/månad för ensamboende år 2016) samt boendekostnad. Om
den enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras
via hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet.
I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas.
Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.

Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 1 990 kr
from 1 juli år 2016 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive
insats.
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i
vilken boendeform de bor.
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare
med låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala
levnadskostnader eller ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och
utvärdering av socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade, som gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002)

Begreppsförklaringar
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift.
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal)
samt förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende)
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp,
som används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor.
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel
innan avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är
ingen garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal.
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Minimibelopp år 2016 = 44 300 kr /12 x 1,3546 = 5 001 kr per månad för ensamboende.
*

Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel
(alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon,
möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och
sjukvård samt läkemedel.

Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster.
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Maxavgiften per månad uppgår år 2016 till högst 44 300 kr /12 x 0,5392 = 1 990 kr.
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och
kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt
bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets
storlek.
Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående
som beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser.

Sammanfattning
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd.
Beräkning av avgifterna sker i två steg.
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas
t e x i särskilda boenden.
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme.
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster.
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska
inte påverka avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster.
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än
1 990 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2016. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp
medför att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en
hemtjänst-/vårdavgift får tas ut.
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå.
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.
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Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2016
Äldre personer
Ensamstående: 5 001 kr
Makar:
4 225 kr

Yngre funktionshindrade
5 501 kr
4 648 kr

10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade.
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad
är den som har nettoinkomster under eller har 5 001 kr/4 225 kr i månaden. Inkomsterna
måste vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut.
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller
lägre nivå.
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella
personliga behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp.
Kommunen skall då höja nivån på minimibeloppet.
Individuella delen kan t.ex. gälla följande:
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för:
 Fördyrad kost
 Kostnader för god man
 Familje- och arbetssituation
 Kostnader till följd av funktionshinder
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den
enskilde inte har kostnaden.
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för:
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som
glödlampor, papper, hygienartiklar)
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet
skall den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av
boendekostnad i egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per kvadratmeter boendeyta.
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel:
Exempel 1
Bruttoinkomst
Skatt
Nettoinkomst
Bostadstillägg
Summa inkomster
Minimibelopp
Merkostnad mat 1x7
Bostadskostnad
Summa utgifter

18 000 kronor
5 400 kronor
12 600 kronor
0 kronor
+ 12 600 kronor
5 023 kronor (se sidan 3)
480 kronor (färdiglagad)
4 500 kronor
- 10 003 kronor

Avgiftsutrymme totalt
+ 2 597 kronor
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per
vecka samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 990 kronor per
månad år 2016. Brukarens avgiftsutrymme är på 2 597 kronor och därför har han/hon råd att
betala hela avgiften.

Exempel 2
Bruttoinkomst
Skatt

12 400 kronor
3 720 kronor

Nettoinkomst
Bostadstillägg
Summa inkomster

8 680 kronor
970 kronor

Minimibelopp
Merkostnad mat
Bostadskostnad
Summa utgifter

5 023 kronor (se sidan 3)
480 kronor (färdiglagad)
4 250 kronor

+ 9 650 kronor

- 9 753 kronor

Avgiftsutrymme totalt
-103 kronor
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per
vecka samt har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 1 990 kronor. Avdrag
görs med 1 990 kronor eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens
avgiftsutrymme är på – 103 kronor och därför har han/hon inte råd att betala någon
hemtjänstavgift ( år 2016).
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad
Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad per månad för äldre över 75 år 2016 är 1
775 kr per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel).
2016
Middag 35 %
Lunch 30 %
Frukost 20 %
Mellanmål 15 %
Totalt

= 621 kr per person/månad
= 533 kr per person/månad
= 355 kr per person/månad
= 266 kr per person/månad
=1 775 kr per person/månad

Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets
livsmedelskostnader för äldre över 75 år, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad
kommunen tar ut (max 3 145 kr/mån år 2016) minus Konsumentverkets
livsmedelskostnadstal (max 1 775 kr/mån år 2016). Höjningen av förbehållsbeloppet blir
således max 1 370 kr år 2016 gällande leverans av färdiglagad mat till den enskilde.
Merkostnaden ska vara varaktig.
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SÄRSKILT BOENDE ÅR 2016
Särskilt boende

Matkostnader per person
Förhöjt förbehållsbelopp per person
(3 145 - 1 775 = 1 370 = merkostnad )

3 145 kr/månad
1 370 kr/månad

Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp
som konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnaden för personer 75 år och äldre. För år
2016 blir det en höjning med 30 kr per månad och person. (1 775 kr – 1 745 kr = 30 kr.)
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för
sin mat på boende minus Konsumentverkets uträknade summa för livsmedelskostnad för
personer 75 år och äldre dvs. för år 2016 blir det 3 145 kr – 1 775 kr = 1370 kr per
månad/person.
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2015
2016.
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad
per månad delat med 30 dagar.
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande
dagar under månaden.
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ORDINÄRT BOENDE ÅR 2016
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt.
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer:
Matabonnemang – 7-dagars
Två huvudmål ( 2 x 7 ) varje dag, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader
Hemtjänsttaxa tillkommer.

2 044 kr/månad
891 kr/månad

Ett huvudmål ( 1 x 7 ) varje dag, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad
Hemtjänsttaxa tillkommer.

1 101 kr/månad
480 kr/månad

Matabonnemang - 5-dagars
Ett huvudmål ( 1x 5 ) alla vardagar mån - fre, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp
Hemtjänsttaxa tillkommer.

808 kr/månad
352 kr/månad

OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt
abonnemang i fall båda har behov av insatsen.
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 2 044 kr/mån (30 dag)
1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 1 101 kr/mån (30 dag)
1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 808 kr/mån (22 dag)
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive
abonnemang. Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2016.
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Reducering
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt
följande år 2016:
- matabonnemang 2 x 7 = 34 kronor eller 68 kronor per dag
- matabonnemang 1 x 7 = 37 kronor
- matabonnemang 1 x 5 = 37 kronor
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska
årligen räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som
år 2016 är 3 145 kr/mån och baseras på Konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnaden för äldre.

Kostnader för enstaka portioner
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck
55 kr/portion
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck
60 kr/portion
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort)
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig
omvårdnad.
Matpriser restaurang:
Kommunkök

Pensionär
Gäster

60 kr/ portion
65 kr/ portion

Avgifter för makar
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade
underhållsskyldigheten dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid
bestämmande av omsorgstagarens avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49).
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild
person. Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget.
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Avgifter för hemtjänst
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.
1.




Serviceinsatser
Städning och tvätt
Inköp, post- och bankärenden
Matlagning/matdistribution

2.



Personlig omvårdnad
Hjälp med att äta, dricka, på- och avklädning
Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet

3.

Ledsagning

4.


Avlösning av anhöriga
Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut.

Hemtjänsttaxa fr.o.m. november år 2016 per månad
Omsorgsnivå
Minst antaltimmar/vecka
Avgift max % av prisbasbeloppet delat med 12
2016 års prisnivå

1

2

3

4

5

0,0001

1,1500

2,0700

3,9100

5,7500

18 %
665 kr

27 %
997 kr

36 %
1 329 kr

45 %
1 661 kr

53,92 %
1 990 kr

Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kr.

Avgiften är max 1 990 kr/mån i 2016 års nivå (44 300/12 x 0,5392 = 1 990 kr). Avgifterna får
inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2016 = 395 kronor (beräkning utifrån
nyckeltal i LOV-utredningen 2010).
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Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser
Dagligvaruinköp:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Tillredning av måltider:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Trygghetslarm:

210 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2016.
250 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år
2016.
Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med
5 kronor.

Nödsändare:

410 kr/månad för år 2016. Den som har både trygghetslarm
och nödsändare betalar endast för nödsändare.
Avgiften höjs årligen med 5 kronor

Ledsagning:

Avgift enligt hemtjänsttaxa.

Dagverksamhet:

kostnad för mat och fika.

Korttidsboende/
avlösning/växelvård:

avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar
= 66 kr/dygn samt kostnad för mat 105 kr/dygn år 2016.

Medboende i
vård- och omsorgsboende:

Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den
gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till
larm. taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex
med oktoberindex 2015 som bas.
Beloppet avrundas till jämna fem kronor.

Närståendestöd:

Avgift enligt hemtjänsttaxa.

Transport av avlidna
från äldreboenden

920 kronor år 2016, taxa som årligen
räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006
som bas. Beloppet avrundas till jämna fem kronor.
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Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i
följd reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande
heldag.

Vårdavgifter vid särskilt boende
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften
blir därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift.
Högsta avgiften i 2016 års nivå är 1 990 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12).
I avgiften ska ingå
 Service- och omvårdnadsavgift
 Kommunal hälso- och sjukvård
 Förbrukningsartiklar (inkontinens)
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än
1 990 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut.
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 194 kr/månad. Hyresförändringar
följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram.
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de
två som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika.

Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på permanent boendeplats
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast
halv hyra, för närvarande 2597 kr per månad år 2016. Hyresförändringar följer de nivåer som
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram.
Minskning av minimibelopp 2016
I särskilt boende och mellanboende minskas minimumbeloppet med det som kommunen står
för eller ingår i hyran. Det gäller för även för medboende i vård- och omsorgsboende.
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften:
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Gällande ensamboende:
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad
Totalt 360 kr per månad/ensamboende
Gällande makar/sammanboende:
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende
Ökning av minimibelopp 2016
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2016 till 1 370 kr per
person och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade
summa för livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.

Avgifter inom hemsjukvården
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan
som regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget.
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt
beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter.
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i
kommunens beslutade avgift för omvårdnad.

Ändring av avgiftsbeslut
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex.
ändrade inkomstförhållanden
 Ändrat beslut om bostadstillägg
 Ändrade familjeförhållanden
 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp
Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift
inlämnas och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan
Rätt för den enskilde att överklaga
Individuellt beslut om:
 Avgiftens storlek
 Avgiftsändring
 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 145

Avgift enligt ordinarie taxa
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom
respektive omsorgsnivå.
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive
omsorgsnivå.

Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS)
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21.
”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig
assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826).
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen
skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag
(2002:199).
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av
denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader
för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser
barnet.
21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte
tas ut för insatser enligt denna lag.”
Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och
skollov. Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost.
Hyra
Kost

1700 kr/mån
1500 kr/mån

Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning
Avgift för kost – vuxna
Avgift för kost – barn

100 kr/dygn
75 kr/dygn
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 145

Avgift för boendestöd
Inkomst
Klass
1
2
3
4
5
6
7
_____

Inkomst
0-88 000
88 001-105 000
105 001-120 000
120 001-140 000
140 001-165 000
165 001-195 000
195 001-

Avgift kr/mån
174
245
419
522
624
706
849

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

Kf § 146
Regler och riktlinjer för
skolskjutsar

183

Dnr 00246/2016

003

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 117 antagit regler och riktlinjer för
skolskjutsar.
Med anledning av att fullmäktige 2016-06-20 § 96 biföll motionen ”Att
tillvarata skolans resurser bättre” har regler och riktlinjer för skolskjutsar
reviderats.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-26 § 58 beslutat att överlämna
förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsar till kommunfullmäktige för
beslut.
Förslag under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, med den ändringen att stycket om
anslutningsväg blir kvar enligt tidigare regler.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Marcus Lundbergs
förslag under proposition, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
bifallit Marcus Lundbergs förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar antas.
_____

Beslutet skickas till
. Barn- och utbildning

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2016-10-17 § 203
Bun 2016-09-26 § 58

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna)

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 146

Regler och riktlinjer
för skolskjutsverksamhet
Arvidsjaurs kommun

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd

Beslutsinstans

Styrande dokument

Riktlinjer

Kf 2016-10-31x

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Barn- och utbildningsnämnden

Tills vidare

Dokumentinformation

Regler och riktlinjer för skolskjutsar
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Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 146

Rätten till kostnadsfri skolskjuts
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som går i
grundskola och grundsärskola om det behövs med hänsyn till
• Färdvägens längd
• Trafikförhållanden
• Funktionsnedsättning
• Någon annan särskild omständighet
Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaurs kommun.

Fria skolvalet
I och med det fria skolvalet som gäller fr o m hösten 2016 har eleven rätt att välja mellan
Ringelskolan och Parkskolan under tiden eleven går i förskola upp till och med åk 6. Eleven har
då rätt till skolskjuts till den valda skolan om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Färdvägens längd
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola anses föreligga när
färdvägen är 3 km eller längre.
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skolskjutshållplats anses
föreligga när den färdvägen är 2,5 km eller längre.
Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola eller
skolskjutshållplats.

Trafikförhållanden
Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan
elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. För att behov av skolskjuts ska anses
föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens säkerhet är i fara.
Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen mellan
elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten är att eleven vid 12 års ålder
har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika förhållanden som kan
göra att elevens säkerhet är i fara.
Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och belysning
inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara.

Funktionsnedsättning
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen har viss
varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem och
skola. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor.
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Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 146

Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig
funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller
kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för att
frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven avslag ska beslutet bifogas ansökan om
skolskjuts.
Läkarintyg kan krävas in.

Annan särskild omständighet
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan särskild
omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad som kan vara
sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder, eller fall där eleven
är mobbad.
Elev i förskoleklass
Elev i förskoleklass kan åka med befintlig skolskjuts eller busslinje om kraven på skolskjuts
uppfylls samt i mån av utrymme. Det föreligger ingen rättighet till skolskjuts för elev i
förskoleklass.
Skolskjuts för elever med växelvis boende
Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaurs kommun, har rätt
till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis
boende menas att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. Tillfälliga resor eller
umgängesresor omfattas inte.
Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är folkbokförd
utanför Arvidsjaurs kommun.
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Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 146

Elev går i annan kommun
• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan
kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
• Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan kommuns skola
har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter.
• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan
kommuns skola och som måste övernatta i den mottagande kommunen har rätt till skolskjuts
mellan den tillfälliga bostaden och skolan om kraven för skolskjuts uppfylls.
Den mottagande kommunen ska då ombesörja att skolskjuts anordnas.
Hemkommunen ska betala.

Skolskjuts på olika sätt
De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken.
Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.
Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning innebär att
förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, på frivillig grund, mot
ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen.
Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi.

Ansvarsfördelning
Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen, samt
under den tid eleven uppehåller sig vid denna skolskjutshållplats. Om eleven missat skolskjutsen
har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven inte ska
åka med.
Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser
och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolskjutshandläggare om ordningseller säkerhetsproblem uppstår.
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och
säkerhetsregler efterföljs.
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Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
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Styrdokument för skolskjutsverksamhet
- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts
- Skollagen
- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning

Busskort – en värdehandling
De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av kommunen första
skoldag på läsåret. Om kortet tappas bort eller handhavs oaktsamt beställs ett nytt kort mot en
avgift om 50 kronor.
Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller
dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan.

Säkerhet
Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkolås,
säkerhetsbälten mm.
För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska varningsblinkers vid de
hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och påstigningsplatser.
Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna.

Var anmäler jag behov av skolskjuts?
Vart vänder jag mig med frågor?
Har du frågor eller vill du göra en ansökan om skolskjuts ska du i första hand vända dig till
skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts
utifrån Barn och utbildningsnämndens regler och riktlinjer.

Överklagan
Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts ska i
första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan sker till förvaltningsrätten.
Skicka överklagan till:
Arvidsjaurs kommun
Barn och utbildning
933 81 Arvidsjaur
_______

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 147
Motion – Mindre klasser
ger högre resultat i skolan
- Information om ärendets
handläggning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

184

Dnr 00218/2015

009

Kommunfullmäktige informeras om att ärendet är återremitterat till barnoch utbildningsnämnden i avvaktan på den genomlysning som pågår inom
grundskoleverksamheten.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
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Kf § 148
Begäran om förlängd
handläggningstid
- Redovisning av plan för
ökad koncernsamverkan
enligt ägardirektivet

Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

185

Dnr 00104/2016

107

Kommunfullmäktige behandlade 2016-04-12 § 49 stämmodirektiv till
Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2016. Beslut togs bland
annat om att AKAB till kommunfullmäktiges oktobersammanträde
skriftligen skulle redovisa AKAB’s plan för arbetet med ökad
koncernsamverkan enligt ägardirektivet.
Sara Eklund, VD AKAB har inlämnat skrivelse där hon begär förlängd
handläggningstid.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Begäran om förlängd handläggningstid godkänns.
Ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges första sammanträde
2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse VD AKAB

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00294/2016
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Uppehåll från uppdrag som Ulf Starefeldt har anställts som tillförordnad kommunchef till och med
revisor och tillika
2017-02-28 med möjlighet till eventuell förlängning.
revisionens ordförande
Ulf Starefeldt innehar uppdraget som revisor och tillika ordförande för
revisionen. Han har begärt uppehåll från uppdraget under den tid
anställningen som tillförordnad kommunchef löper.
Presidiet har behandlat ärendet 2016-08-01, där de beviljat Ulf Starefeldts
begäran samt att Åke Lindberg går över från vice ordförande till ordförande
under den tid förordnandet löper.
Beslutet ska fastställas av fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Ulf Starefeldt beviljas uppehåll från uppdraget som revisor och tillika
ordförande för revisionen under anställningen som tf. kommunchef,
t.o.m 2017-02-28.
Det fasta arvodet för ordförandeuppdraget upphör och går under samma
tid över till vice ordföranden Åke Lindberg.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Presidiets protokoll 2016-08-01

Utdragsbestyrkande
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Kf § 150
Val av ny revisor under
begränsad tid

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr 00294/2016

102

I och med att Ulf Starefeldt sökt och beviljats uppehåll från sitt uppdrag som
revisor under den tid han innehar tjänst som Tf. kommunchef uppstår en
tillfällig vakans, varför ny revisor under begränsad tid måste utses.
Presidiet har behandlat ärendet 2016-08-01, där de förordnat Roland Selberg
som revisor under den tid Ulf Starefeldts förordnande löper, dock längst till
2017-02-28.
Beslutet ska fastställas av fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Roland Selberg utses som revisor under tiden t.o.m 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Presidiets protokoll 2016-08-01

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum
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Kf § 151

188

Dnr 00183/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige mottog 2016-06-20 en anmälan från Johan Lundgren
Arvidsjaur Flygplats AB att han avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot och tillika ordförande i
efter Johan Lundgren
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.
Fullmäktige har att förrätta val efter Johan Lundgren.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson
Kent Ögren föreslås som ordinarie ledamot och tillika ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20
1.

Kent Ögren utses som ordinarie ledamot och ordförande i Arvidsjaurs
Flygplats AB.

_____

Jäv
Marcus Lundberg (s) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Johan Lundgren
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Johan Lundgren

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00184/2016
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Val av ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige mottog 2016-06-20 en anmälan från Mats Holmqvist
Arvidsjaur Flygplats AB att han avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Flygplats
efter Mats Holmqvist
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.
Fullmäktige har att förrätta val efter Mats Holmqvist.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson
Christer Lundberg föreslås som ordinarie ledamot.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20
1.

Christer Lundberg utses som ordinarie ledamot Arvidsjaurs Flygplats
AB.

_____

Jäv
Marcus Lundberg (s) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Mats Holmqvist

Utdragsbestyrkande
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Kf § 153
Val av ersättare i
Arvidsjaur Flygplats AB
efter Margoth Holmqvist

190

Dnr 00185/2016

102

Kommunfullmäktige mottog 2016-06-20 en anmälan från Margoth
Holmqvist att hon avsagt 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.
Fullmäktige har att förrätta val efter Margoth Holmqvist.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eftersom inget förslag till ersättare lämnades, tar fullmäktige upp
ärendet vid sammanträde den 29 november.

_____

Jäv
Marcus Lundberg (s) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.

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

2016-10-31

Kf § 154
Val av vice ordförande i
socialnämnden efter
Ingrid Tagesdotter

191

Dnr 00135/2016

102

Ingrid Tagesdotter (v) har hos kommunfullmäktige begärt och beviljats
entledigande som vice ordförande i socialnämnden.
Fullmäktige har att förrätta val av ny vice ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eftersom inget förslag till vice ordförande lämnades, tar fullmäktige upp
ärendet vid sammanträde den 29 november.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 155
Val av ersättare i miljö-,
bygg- och
hälsoskyddsnämnden

192

Dnr 00186/2016

102

Lars Holmqvist (s) har hos kommunfullmäktige begärt och beviljats
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Berit Hemlin (s) väljs som ersättare i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.

_____

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

2016-10-31

Kf § 156
Entledigande som
ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
– Carl-Johan Olofsson (l)

193

Dnr 00250/2016

102

Carl-Johan Olofsson (l) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Carl-Johan Olofsson (l) beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Carl-Johan Olofsson
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 157

194

Dnr 00250/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Carl-Johan Olofsson (l) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
barn- och
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
Fullmäktige har att förrätta val av ny ledamot.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Jens Eliasson (l) utses som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och
utbildningsnämnden
. Carl-Johan Olofsson
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-10-31

Kf § 158

195

Dnr 00250/2016

102

Entledigande som
Johan Lundgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ordinarie ledamot och vice ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen.
ordförande i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
– Johan Lundgren (s)
1. Johan Lundgren (s) beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Lundgren
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 159
Val av ordinarie ledamot
och vice ordförande i
kommunstyrelsen

196

Dnr 00250/2016

102

Johan Lundgren (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eftersom inget förslag till ny ledamot samt vice ordförande lämnades,
tar fullmäktige upp ärendet vid sammanträde den 29 november.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Lundgren
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 160

197

Dnr 00274/2016

102

Entledigande som ersättare Johnny Bäckström (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
i barn- och
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
- Johhny Bäckström (s)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Johnny Bäckström (s) beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Lundgren
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-10-31

Kf § 161

198

Dnr 00274/2016

102

Val av ersättare i barn- och Johnny Bäckström (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
utbildningsnämnden
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Eftersom inget förslag till ny ersättare lämnades, tar fullmäktige upp
ärendet vid sammanträde den 29 november.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Lundgren
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Centerpartiet i Arvidsjaur väljer utgående från ett demokratiskt perspektiv att inte delta i beslut i
personfrågor avseende positioner som enligt valresultatet skall tillsättas av majoriteten. Detta av
respekt för den demokratiska processen.
Varje parti utser sina företrädare och det har funnits en politisk enighet kring vilket parti/block
som "äger" positionerna. Centerpartiet i Arvidsjaur har inte vägt in några värderingar kring
personernas lämplighet för uppdraget, då detta är en fråga för det parti som nominerar.

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2016-10-31

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
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

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1

SUMMA

_____

22

§
Nej Avst Ja Nej Avst

-

Iren Ögren
Frånvarande
-

Annika Öberg
Samuel Wigenstam
Gudrun Vikberg

Mats Klockljung

5 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning

§
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)

