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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.00.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:
Britt-Inger Hedman, Roine Gustavsson, Pernilla Granberg, Lina Karlsson, Johan Lundgren och
Peter Rydfjäll.
Tjänstgörande ersättare:
Leif Enberg, Samuel Wigenstam, Patrik Åman, Iren Ögren och Johnny Bäckström

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Samuel Wigenstam och Björn Lundberg

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2016-12-09 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Sven-Olov Granlund
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Samuel Wigenstam
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Björn Lundberg
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Kf § 162
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 163
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 164
Delgivningar
Kf § 165
Dnr 00119/2016
101
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger
Hedman - Lärarlönelyftet
Kf § 166
Dnr 00119/2016
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman
- Kostnad för drift av Vittjåkk säsongen 2016/17

101

Kf § 167
Dnr 00336/2016
Motion – Vi vill ha flygskolan!

009

Kf § 168
Dnr 00001/2016
Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna
(Medborgarförslag)

101

Kf § 169
Trafikskolans framtid

040

Dnr 00235/2016

Kf § 170
Dnr 00258/2016
Sammanträdesplan 2017
- Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott

006

Kf § 171
Dnr 00251/2016
Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun (Renhållningsordning)

450

Kf § 172
Dnr 00252/2016
450
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun (Renhållningsordning)

Justerandes sign

Kf § 173
Dnr 00116/2016
Mål- och resursplan 2017 – 2019 - Hela kommunen

041

Kf § 174
Dnr 00116/2016
Begäran om utökning av investeringsbudget 2017 - Socialnämnden

041

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 175
Dnr 00115/2016
Omfördelning av investeringar mellan år 2016 och 2017
- ”Brandlarmsutrustning på Camp Gielas”

041

Kf § 176
Dnr 00306/2014
Arvodesreglemente för förtroendevalda

024

Kf § 177
Dnr 00341/2016
Entledigande från politiska uppdrag i samband med anställning som
kommunchef

102

Kf § 178
Dnr 00339/2016
Entledigande som revisor - Roland Selberg

102

Kf § 179
Val av revisor

Dnr 00339/2016

102

Kf § 180
Dnr 00286/2014
Val av ordförande för revisionen

102

Kf § 181
Dnr 00286/2014
Val av ordinare ledamot i valnämnden

102

Kf § 182
Dnr 00286/2014
Undantag för revisor vad gäller granskning av valnämnden

102

Kf § 183
Dnr 00286/2014
Val av ordförande i valnämnden

102

Kf § 184
Dnr 00185/2016
Val av ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB

102

Kf § 185
Dnr 00313/2016
102
Anmälan av begärt entledigande från uppdrag som ersättare i Arvidsjaur
Flygplats AB

Justerandes sign

Kf § 186
Dnr 00313/2016
Val av ersättare i Arvidsjaurs Flygplats AB

102

Kf § 187
Dnr 00135/2016
Val av vice ordförande i socialnämnden

102

Kf § 188
Dnr 00250/2016
Val ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 189
Dnr 00250/2016
Val vice ordförande i kommunstyrelsen

102

Kf § 190
Dnr 00274/2016
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 191
Dnr 00293/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- Anneli Jorsell

102

Kf § 192
Dnr 00293/2016
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 193
Dnr 00290/2016
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Pethra Backteman

102

Kf § 194
Dnr 00290/2016
Val ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 195
Dnr 00292/2016
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Anneli Jorsell

102

Kf § 196
Dnr 00291/2016
Entledigande som ordinarie ledamot och ordförande i socialnämnden
- Henning Åhman

102

Kf § 197
Dnr 00291/2016
Val av ordinarie ledamot i socialnämnden

102

Kf § 198
Dnr 00291/2016
Val av ordförande i socialnämnden

102

Kf § 199
Dnr 00291/2016
Förordnande av ersättare för ordföranden i socialnämnden

102

Kf § 200
Dnr 00286/2014
Val av ny ledamot i mål och demokratiberedningen

102

Kf § 201
Dnr 00000/2016
Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i Fastighetsföretaget i
Arvidsjaur AB

006

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 202
Dnr 00342/2016
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2017
Kf § 203
Avslutning inför juluppehållet
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

006

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

204

Kf § 162
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.

Samuel Wigenstam (c) och Björn Lundberg (s) utses att justera
protokollet.
Kristina Bäckström (c) och Marcus Lundberg (s) utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 9 december klockan 13.00 i förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund

205

Dnr 00282/2014

101

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 164
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Delårsrapport år 2016
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

*
-

Brukarundersökning – Hemtjänsten 2016
Socialstyrelsen

*
-

Brukarundersökning – Särskilt boende - Länsmansgården 2016
Socialstyrelsen

*
-

Brukarundersökning – Särskilt boende - Ringelsta 2016
Socialstyrelsen

*
-

Brukarundersökning – Särskilt boende - Riket 2016
Socialstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 165
Interpellation
till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Britt-Inger Hedman
- Lärarlönelyftet

207

Dnr 00119/2016

101

Kommunfullmäktigeledamoten Leif Andersson (c) har lämnat följande
interpellation (KL 5 kap, 49-54 §) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Britt-Inger Hedman (v):
” Regeringen har tillfört ekonomiska medel för det så kallade Lärarlönelyftet.
Varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har erhållit någon
information kring på vilket sätt detta kommer att införas i Arvidsjaur.
Enligt regelverket ska medelvärdet vara 2500 kr, vilket innebär möjlighet för
arbetsgivaren att differentiera löneökningen.
-

Hur och från när sker införandet i Arvidsjaur?
Hur många lärare är behöriga att ta del av detta?
Hur många får del av det.
Kommer beloppet att vara differentierat, om så är fallet mellan vilka
nivåer? ”

Eftersom Britt-Inger Hedman inte är närvarande vid dagens sammanträde,
svarar vice ordföranden Kristina Taimi (s) i hennes ställe.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.

Interpellationen besvaras i enlighet med bilaga till protokollet.

_____

Beslutet skickas till:
. Interpellanten

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-29 § 165.

Svar på interpellation ställd av Leif Andersson avseende Lärarlönelyftet
Regeringen har beslutat att satsa ca 3 miljarder kronor på att ge en löneökning till legitimerade
särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
Det är glädjande att verksamheten och dess medarbetare, inom Barn och utbildnings område,
tillförs pengar som ger förutsättningar för att höja löner för särskilt kvalificerade medarbetare.
Det ovanliga med den här möjligheten att höja löner är att staten går in i lönebildandet. Insatsen är
en del av regeringens initiativ "Nationell samling för läraryrket" för att bl.a. öka läraryrkets
attraktivitet.
Bakgrunden till satsningen på lärarlönelyftet är ett starkt missnöje med resultatutvecklingen och
måluppfyllelsen inom den svenska skolan och en stor oro över den växande lärarbristen.
Syftet med satsningen är att:
- Öka kvaliteten i undervisningen
- Förbättrade kunskapsresultat
- Verksamhetens utveckling.
Regeringen fördelar statsbidraget utifrån elevantalet i kommunerna. Bidraget är en bidragsram
som ska fördelas lokalt. Riktlinjerna för lönehöjningen är att snittet för alla, som får del av
lönehöjningen, ska ligga mellan 2.500 kr och 3.500 kr. Löneökningen kan dock variera mer
mellan enskilda lärare. Kommunens fördelning av lönehöjningen styrs av den lokala
lönebildningen. Lärarlönelyftet ger en permanent höjning av månadslönen utifrån prestation och
överstiger den lön som skulle ha betalats enligt den ordinarie löneöversynen.
I Arvidsjaur
Uppgiften för oss i Arvidsjaur blir att bedöma prestation och identifiera vilka som är särskilt
kvalificerade lärare och sedan att lönesätta utifrån den bedömningen. En utmanande uppgift där vi
vill skapa en så likvärdig bedömning och genomtänkt lönesättning som möjligt. Därför kommer
ledningsgruppen, tillsammans med personalchefen, att ta gemensamt ansvar för genomförandet.
Arvidsjaur har, tillsammans med 12 andra kommuner, deltagit i ett riksomfattande projekt
(Sysarb)för att klara uppgiften. Det arbetet har lett fram till en gemensam syn på bedömning och
lönesättning. En tydlig bedömningsmatris är framtagen till hjälp för att säkerställa tillit, förståelse
och transparens i processen.
Möjligheter med Lärarlönelyftet
- Kan bidra till tydlighet vad gäller förväntningar och krav.
- Kan slå sönder oönskade lönestrukturer genom att utrymmet från grundlön till slutlön ökar.
- Kan bidra till att kvaliteten utvecklas i förskola/skola.
- Kan bidra till ökat engagemang för uppdraget.
- Att få tydligare lönegrundande kriterier.
- På sikt bidra till högre status för lärararbetet.
- På sikt bidra till större attraktion för lärarutbildning/-arbete.
Mer information om vad Lärarlönelyftet är kan hämtas från Skolverkets hemsida samt
SFS 2016:100 - Förordningen om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier
SFS 2016:61 - Skolverkets föreskrifter
Kristina Taimi
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande
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208

Dnr 00119/2016

101

Fråga till
Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställer följande fråg
kommunstyrelsens
(KL 5 kap, 49-54 §) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittordförande Lotta Åman
Inger Hedman (v):
- Kostnad för drift av
Vittjåkk säsongen 2016/17 ” Av tidningsartiklar har vi kunnat ta del av informationen att Vittjåkk
vintern 2016-2017. Någon information har inte delgetts kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige kring upplägget och till vilken kostnad för
kommunen.
Efter kommunfullmäktige i juni, hade kommunstyrelsen ett extra
sammanträde med anledning av att ingen lämnat anbud på att driva Vittjåkk.
Camp Gielas redovisade en kostnadskalkyl på ca 600 000 kr för att driva
anläggningen. Kommunstyrelsen beslutade då att ge Camp Gielas i uppdrag
att återkomma med ett lågbudgetalternativ, innebärande att
husvagnscampingen hålls öppen samt att lilla backen hålls öppen sportlov
och påsklov samt eventuellt mellanliggande helger.
På arbetsutskottets möte i 30 augusti skede en redovisning med förslag till
beslut;
- Drift av Vittjåkk sker under 2016 med återföring av avsatta medel under
2016.
- För 2017 års driftbudget avsätts 300 tkr för drift av Vittjåkk i Camp
Gielas budget.
- Investeringsbudget för Camp Gielas för år 2016 utökas med 100 tkr
avseende inköp av en snöskoter.
Något protokollfört beslut finns inte i frågan från mötet med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Inför kommunstyrelsens sammanträde i september ströks punkten med
förklaring att det pågick arbete med att ta in anbud, riktad förfrågan.
Min fråga är:
- Hur ser avtalet ut och till vilken kostnad för kommunen samt innebär avtalet
även att frågan om vem och till vilken kostnad som preparering av
skoterleder ska ske också är löst?

Beslutet skickas till:
. Interpellanten

Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

Justerandes sign

1. Frågan besvaras i enlighet med bilaga till protokollet.
_____

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-29 § 166.

1(2)

Svar på fråga ställd av Bjarne Hald avseende kostnad för drift av
Vittjåkk säsongen 2016/17
Bjarne Hald har ställt en fråga till mig angående drift av Vittjåkkanläggningen säsongen 2016/2017.
Bjarne, du har varit med hela vägen men jag tänker ändå repetera händelseförloppet.
Vi kan börja med arbetsutskottets sammanträde 30 augusti där ärendet var en punkt på dagordningen.
Så långt stämmer det du skriver. Det förslag till beslut som Bjarne Hald hänvisar till i sin fråga, är
förslaget från tjänstemannen som lämnats över till politikerna att ta ställning till.
Under arbetsutskottets sammanträde informerades ledamöterna om att driften lagts ut på anbud men att
inga anbud kommit in och att en direktupphandling därför pågick, där sista anbudsdag var 30/8, alltså
samma dag arbetsutskottet sammanträdde. Öppning av anbud sker dagen efter sista anbudsdag. Med
anledning av det ströks punkten från arbetsutskottets dagordning, och inte från kommunstyrelsens
dagordning i september som Bjarne Hald skriver. Justeringsman vid det sammanträdet var Bjarne
Hald. Ingen erinran kom från honom vid justeringstillfället om att ärendet inte fanns med i protokollet.
Avtal och kostnad för kommunen gällande Vittjåkk
Vid den direktupphandling som gjordes lämnade Rolles krog in det lägsta anbudet. Entreprenörens
driftsbidrag för säsongen 2016-2017 blev 500 tkr. Finansiering kommer att ske genom återföring av
avsättning som inte motsvarats av kostnader.
Precis som tidigare år belastas den kommunala ekonomin med kapitalkostnader och vissa
fastighetsrelaterade kostnader.
Arvidsjaurs skoterleder
När det gäller prepareringen av skoterleder, är detta inte en fråga för entreprenören vid Vittjåkk.
• Skoterlederna runt Arvidsjaur drivs och förvaltas av Arvidsjaurs Snöskoterförening.
• Antalet enskilda medlemmar är cirka 300 st, vilka betalar en årlig medlemsavgift om cirka 250 kr.
Utöver detta bidrar många företag och föreningar med kontanta medel, varor och drivmedel. De
totala intäkterna för snöskoterföreningen är under 2016 cirka 150 000 tkr.
Arvidsjaurs kommuns bidrag till skoterleder kommande säsong
• Arvidsjaurs kommun kommer under år 2017 bidra till driften av skoterleder med föreningsbidrag,
cirka 30 000 kr via kultur- och integrationsförvaltningen.
• Camp Gielas kommer att preparera leden Arvidsjaur — Stenträsket vid ett tillfälle per vecka, till
ett värde av 75 000 kr.
• Kultur- och integrationsförvaltningen ansöker i budget om finansiering för att även nästa år kunna
täcka lönekostnaderna för den handledare som arbetade med skoterlederna föregående säsong.
Turistnäringens bidrag till skoterleder kommande säsong
Samtliga större logianläggningar har meddelat sig villiga att sälja skoterledskort till tillfälliga besökare
fr.o.m. säsongen 2017. Ex 1 000 veckokort å 100 kr = 100 000 kr. Intäkterna går oavkortat till
Arvidsjaurs snöskoterförening som placerar dessa pengar i ett eget projektkonto. Dessa intäkter
används sedan direkt till ökad kvalitet på skoterlederna.

2(2)

En reflektion från min sida är om inte Bjarne Hald minns det missnöje som uppstod när det säsongen
2013/2014 beslutades att inte lägga kommunala pengar på att driva Vittjåkk. Många protesterade mot
beslutet; allmänheten, husvagnsgästerna, företagarna och handeln inte minst. Kommunen ändrade sig
och satsade 100 000 kr med ekonomisk hjälp av företagare i Arvidsjaur som tyckte frågan var så viktig
att de bidrog med ca 142 500 kronor.
Arbetet med att förvärva området för att sedan kunna sälja det till en privat aktör har kommit långt.
För denna säsong är den lösning vi har nu, enligt min åsikt den bästa. Vi har fått en privat entreprenör
som driftar Vittjåk, är inte de förenligt med centerpartiets politik?

Lotta Åman
Kommunstyrelsens ordförande
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Kf § 167
Motion – Vi vill ha
flygskolan!

Blad

209

Dnr 00336/2016

009

Lars Ralph lämnar in följande motion:
Flygvapnets flygskola har i nära 40 år utbildat sina flygelever på samma sorts
skolflygplan. När nya skolflygplan anskaffas kan det också bli dags att byta
flygfält.
Arvidsjaur som har haft en civil flygskola, har både flygfält med stort luftrum
och lämpliga militära och civila lokaler.
Vi, moderaterna i Arvidsjaur, föreslår att kommunen arbetar för att
flygskolan skall lokaliseras till Arvidsjaur.
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sälj tomterna vid
båthusviken,
Arvidsjaursjön till
arrendatorerna
(Medborgarförslag)

Blad

210

Dnr 00001/2016

101

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid
båthusviken Arvidsjaursjön till arrendatorerna.”
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De
föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00235/2016

040

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 113 att fusionera Arvidsjaur
Test & Training (ATT) in i Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB). Trafikskolan,
som tidigare överförts från Sandbackaskolan till ATT, övergick något
försenad till kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten i mars 2015 på
grund av utdragen tillståndsprocess.
När kommunstyrelsen tog över trafikskolan var målet att den under ett
försöksår skulle visa att den kunde bära sina egna kostnader. Det gör den inte
idag. Verksamheten har genomlysts och trots att vissa kostnadssänkande
åtgärder kan genomföras, ses idag ingen möjlighet att verksamheten ska
kunna drivas utan underskott.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-11 § 222 att föreslå
kommunfullmäktige att Trafikskolan ska avvecklas från och med 1 april
2017.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lotta Åman (s)
- Kommunstyrelsen ska fortsätta att driva Trafikskolan under 2017, under
förutsättning att de kostnadssänkande åtgärder som föreslagits verkställs.
- Redovisning av kostnader och intäkter samt uppföljning ska ske till
kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni, september och november.
- I det fall en privat aktör vill etablera sig i Arvidsjaur och överta
verksamheten, ska kommunstyrelsen sälja och avveckla Trafikskolan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter han förklarar att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lotta Åmans förslag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer Lotta Åmans förslag röstar nej.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 222 2016-11-08
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Tjänsteskrivelse Sara Eklund

§

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Kf § 169, forts.

Efter utförd omröstning har 10 ja-röster och 17 nej-röster avlämnats.
En (1) ledamot är frånvarande och en (1) stol är tom.
Bilaga ./. Omröstningslista biläggs protokollet.
Ordföranden redovisar resultatet av omröstningen samt konstaterar att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lotta Åmans förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen ska fortsätta att driva Trafikskolan under 2017, under
förutsättning att de kostnadssänkande åtgärder som föreslagits verkställs.
Redovisning av kostnader och intäkter samt uppföljning ska ske till
kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni, september och november.
I det fall en privat aktör vill etablera sig i Arvidsjaur och överta
verksamheten, ska kommunstyrelsen sälja och avveckla Trafikskolan.

_____

Reservationer
Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Bjarne Hald (c), Samuel
Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund samt Johan Althén (l) reserverar sig till
förmån för Leif Anderssons förslag.

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt
. Sara Eklund
. Kristina Grubbström
. Ann-Sofi Löfbom
. Michael Åhman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 222 2016-11-08
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Tjänsteskrivelse Sara Eklund

§

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 170
Sammanträdesplan 2017
- Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt
utskott

213

Dnr 00258/2016

006

Nämndskansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2017.
Sammanträdesplanen avser kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges måloch demokratiberedning, kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen
dess utskott samt valnämnden.
Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning,
beredningstider samt nödvändiga administrationstider.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Sammanträdesplan för år 2017 antas.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Samtliga personalledare
. Fackförbund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 223 2016-11-08
Förslag till sammanträdesplan

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-29 § 170.

Arbetsutskott 12/12 (2016)
Kommunfullmäktige
28 februari

Kommunstyrelsen
15 februari

Arbetsutskott 24/1
Ekonomidag 7/2

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 7/3

6 april

21 mars
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

9 maj

20 juni

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 25/4

Arbetsutskott 23/5

7 juni
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

12 september

31 oktober

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 29/8

Arbetsutskott 26/9

17 oktober
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

28 november

8 november

Kommunfullmäktige
2018

Kommunstyrelsen
2018

Arbetsutskott 24/10

Arbetsutskott 13/12

Kommunfullmäktiges mål-och demokratiberedning
17 januari, 21 februari, 14 mars,10 oktober, 14 november
(sammanträde utöver plan kan ske vid behov)
Kommunfullmäktiges presidium
16 februari, 27 mars, 12 juni, 4 september, 19 oktober, 9 november
Arbetsutskott
klockan 08.30
Kommunstyrelsen
klockan 08.30
Kommunfullmäktige klockan 13.00
*
*
*

Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet.
Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen.
För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före
utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 171
Avfallsplan för
Arvidsjaurs kommun
(Renhållningsordning)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Dnr 00251/2016

450

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken.
Renhållningsordningen innehåller två delar. Dels föreskrifter kring
avfallshantering och dels en avfallsplan, som ska innehålla uppgifter
om samtliga förekommande avfallsslag inom kommunen och om
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Föreliggande renhållningsordning är en omarbetning och revidering av den
tidigare antagna renhållningsordningen.
Under de år som gått sedan dess har mycket hänt inom avfallsområdet och en
revidering är därför nödvändig.
Avfallsplanen arbetar i huvudsak med tidsperspektivet fram till år 2020. De
viktigaste ledorden för den framtida avfallshanteringen i Arvidsjaur är att
minska avfallets mängd och farlighet och att öka kunskapen och förståelsen
av hur avfallet ska hanteras, samtidigt som tillgängligheten till systemen
bibehålls eller ökar. Avfallsplanen innehåller ett antal mål och förslag på
åtgärder för att nå dessa.
Avfallsplanen har varit på utställning under tiden 3 oktober – 26 oktober
2016.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avfallsplan för Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 § 205 upphör att gälla.
_____

Exp beslut:
. Johan Åberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 224 2016-11-08
Förslag till Avfallsplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 172
Renhållningsföreskrifter
för Arvidsjaurs kommun
(Renhållningsordning)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Dnr 00252/2016

450

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken.
Renhållningsordningen innehåller två delar. Dels föreskrifter kring
avfallshantering och dels en avfallsplan, som ska innehålla uppgifter
om samtliga förekommande avfallsslag inom kommunen och om
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Föreliggande renhållningsordning är en omarbetning och revidering av den
tidigare antagna renhållningsordningen.
Under de år som gått sedan dess har mycket hänt inom avfallsområdet och en
revidering är därför nödvändig.
Renhållningsföreskrifter har varit på utställning under tiden
3 oktober-26 oktober 2016.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 151 upphör att gälla.
_____

Exp beslut:
. Johan Åberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 225 2016-11-08
Förslag till renhållningsföreskrifter

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 173
Mål- och resursplan
2017 - 2019
- Hela kommunen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Dnr 00116/2016

041

I kommunallagens 8:e kapitel § 5 regleras balanskravet. Det innebär att
kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje
års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett
negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod, det
vill säga att motsvarande överskott redovisas senast år tre efter
räkenskapsåret.
Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god
ekonomisk hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed
handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen.
Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål.
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2014-11-24 § 204 ska styrelsen, nämnderna och
bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till
kommunstyrelsen.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
Befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar,
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande av
resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
Fullmäktige antog preliminär driftsbudget för år 2017 vid junisammanträdet.
Ekonomichef Sara Eklund har informerat ledamöterna om att en förutsättning
för att det finansiella målet på 1% ska nås, är att nämnderna hittar
kostnadseffektiva åtgärder med 1,5% för år 2017.
Totalt handlar det om 5,3 Mkr.
Kommunstyrelsen och nämnderna har lämnat förslag till kostnadseffektiva
åtgärder i syfte att nå det finansiella målet.
Centerpartiet har lämnat in eget förslag till mål- och resursplan.
Kommunstyrelsen lämnade 2016-08-11 § 226 förslag till fullmäktige att
lämna uppdrag till kommunstyrelsen att anpassa sin verksamhet 2017 med
5,3 Mkr så att det finansiella målet om 1% uppnås.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 226 2016-11-08
Ks § 138 2016-06-07
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Kf § 173, forts.

Förslag under sammanträdet
Johan Althén (l)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar;
Liberalerna anser att en viktig signal är att integration handlar om alla, inte
bara de som är nya i Arvidsjaur. Därför yrkas att
– 75000 kronor ur de ökade aktiviteterna för integration ska specifikt
användas till att öka interaktionen mellan medborgare och kommunen.
Liberalerna anser också att föreningarna kan fungera som en motor för att
människor ska komma närmare varandra. Därför yrkas att
– 75000 kronor ur de ökade aktiviteterna för integration ska specifikt
användas till att stödja föreningarna.
Leif Andersson (c)
Bifall till centerpartiets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen, varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla Johan Althéns förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anpassa sin verksamhet 2017 med
5,3 Mkr så att det finansiella målet om 1% uppnås.
2. 75000 kronor ur de ökade aktiviteterna för integration ska specifikt
användas till att öka interaktionen mellan medborgare och kommunen.
3. 75000 kronor ur de ökade aktiviteterna för integration ska specifikt
användas till att stödja föreningarna.
_____
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ledningsgrupp
. Sara Eklund

Justerandes sign

Reservationer
Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Bjarne Hald (c), Samuel
Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c) samt Sven-Olov Granlund reserverar sig till förmån för
Leif Anderssons förslag.

Beslutsunderlag
Ks § 226 2016-11-08
Ks § 138 2016-06-07
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 174
Begäran om utökning av
investeringsbudget 2017
- Socialnämnden
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Dnr 00116/2016

041

Under första delen av 2017 kommer flera av socialnämndens verksamheter att
byta lokaler i och med att kommunen förvärvat Länsmansgärdan 9 av
landstinget. Krehabs lokaler behöver i samband med det flytta larm och lås,
sätta in sprinkler och bygga om kök.
Hemtjänsten ska flytta till Krehabs gamla lokaler och där behöver
byggas/flyttas skärmtak för hemtjänstens parkering bl a.
Socialchef Ann-Sofi Levander begär utökning i socialnämndens investeringsbudget 2017 med ca 730 tkr, enligt följande:
Kr
•
•
•
•
•

Flytt av larm och lås,(enl offert 2016, kan bli något dyrare)
187 430
Byte av dörrar, (enl offert, ev kan befintliga dörrar göras om)
89 000
Sprinklersystem, finns ingen offert ännu,
ca 150 000
priset baseras på information från konsult
Ombyggnad av köket på Krehab
ca 100 000
Flytt/nybyggnad av skärmtak för hemtjänsten
200 000
Totalt

ca 730 000

Tidigare äskande för åtgärderna är 400 000 för inventarier inom hela
socialnämndens verksamhet, även inredning till nya korttidsplatser.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Socialnämndens investeringsbudget 2017 utökas med 530 00 kronor.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lösa den totala parkeringsfrågan.

_____

Beslutet skickas till:
. Ann-Sofi Levander
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 229 2016-11-08
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 175
Omfördelning av
investeringar mellan år
2016 och 2017
- ”Brandlarmsutrustning
på Camp Gielas”

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Dnr 00115/2016

041

Katarina Landstedt, chef för Camp Gielas har inlämnat begäran om
omfördelning av investeringspengar mellan år 2016 och 2017.
Camp Gielas har tidigare blivit beviljad investeringspengar till brandlarm i
huvudbyggnad och stugby. Det fanns ingen brandskyddsdokumentering alls
på hela anläggningen. Dessutom var det mycket oklart om vilka lagkrav som
gällde. Ett helt nytt brandtekniskt yttrande har upprättats för både
huvudbyggnad och stugby. Investeringen beräknas kosta drygt 1,3 miljoner
kronor. I dagsläget finns det 300 tkr för år 2016.
Inför år 2017 har Camp Gielas blivit beviljad 300 tkr till byte av papptak på
servicebyggnader. Läget på dessa byggnader är akut men taken läcker inte in,
så vår bedömning är att investeringen kan vänta tills nästkommande år.
(Under sommaren 2016 blev stugbyns sista tak utbytta).
Camp Gielas önskar att få omföra 300 tkr från 2017 års investeringsbudget till
projekt Tak för att investera i brandlarmsrustning 2016.
Erika Harr Gatu- & VA-chef har meddelat att 400 tkr från projektet
Ledningar Sandbacken kan flyttas över till projektet brandlarmsutrustning.
Glen Eriksson Stadsnätschef/IT-strateg har meddelat att 295 tkr från projektet
Reinvestering ADSL inte ska påbörjas på grund av förändringar i Telias nät.
Dessa pengar kan flyttas över till projektet brandlarmsutrustning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Katarina Landstedt
. Marina Voronova

Justerandes sign

Omfördelning av investeringar mellan år 2016och 2017 beviljas enigt
följande;

- Från Camp Gielas investeringsbudget omförs 300 tkr från projektet
Tak 2017 till 2016, projektet brandlarm.
- Från Gatu- och VA-enhetens investeringsbudget 2016 omförs
400 tkr från projektet Ledningar Sandbacken till Camp Gielas 2016,
projektet brandlarm.
- Från Stadsnätets investeringsbudget 2016 omförs 295 tkr från
projektet Reinvestering ADSL till Camp Gielas 2016, projektet
brandlarm.
_____

Beslutsunderlag
Ks § 230 2016-11-08
Tjänsteskrivelse Katarina Landstedt

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 176
Arvodesreglemente för
förtroendevalda

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29
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Dnr 00306/2014

Fullmäktiges mål- och demokratiberedning har 2016-10-18 sett över
arvodesreglementet för förtroendevalda. Justering i arvodesreglementet har
föreslagits vad gäller tim- och halvdagsarvode.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Arvodesreglemente för förtroendevalda antas att gälla från och med
2017-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 187 upphör att gälla från
samma tid.

_____

Justerandes sign

024

Beslutsunderlag
Ks § 231 2016-11-08
Förslag till revidering av arvodesreglemente

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Arvodesreglemente mandatperioden 2015-2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-11-29 § 176

Reglemente
Arvoden och övriga ersättningar
till förtroendevalda

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Reglemente

Kf 2016-xx

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Reglerar ersättningsnivåer, övriga bestämmelser etc. för förtroendevalda vid sammanträden, förrättningar och övrig tjänstgöring

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(7)

Arvodesreglemente mandatperioden 2015-2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-11-29 § 176

Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900)
samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som
kommunfullmäktige beslutar.
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde
har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument.
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid
sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna med arvode, förlorad arbetsförtjänst och
reseersättning. Vilka ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i
god tid före kallelsens utskick meddelas nämndskansliet.
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår.
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i
Arvidsjaurs kommun:






kommunalråd
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som
tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande
ledamöter i kommunrevisionen
ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt
förtroendevalda

Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden.
Till ordförande utgår arvode enligt bestämmelserna i arvodesreglementet för
sammanträdesdeltagande i egen nämnd och utskott, samt för ordförandeskap i arbetsgrupper,
beredningar och liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Tolkning av reglementet
Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium Presidiet
bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m., som inte
tydligt regleras i reglementet.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2(7)

Arvodesreglemente mandatperioden 2015-2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-11-29 § 176

1. Årsarvoden
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga.
Fast årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet
Fast årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar,
exempelvis vid sjukskrivning, längre utbildningar och liknande.
Fast årsarvode övergår till ersättare vid ordinarie årsarvoderads frånvaro efter beslut av
fullmäktiges presidium.

2. Arvoden
Arvoden vid förrättningar utgörs av timarvode, halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för
justering av protokoll. Arvodena grundar sig på % av inkomstbasbeloppet.
Från och med 2016 omräknas arvodena årligen med den procentuella förändringen av
inkomstbasbeloppet. (Ex. 2016 års inkomstbasbelopp delat med 2015 års belopp = en % ökning
med 2,06 %). Summan avrundas vid samma tillfälle uppåt till jämna tiotal kronor.
Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning:
Indexuppräkning med basår 2015

Heldagsarvode
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet *)
Justering av protokoll per sammanträde
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll

900 kr
450 kr
112,50 kr
120 kr
300 kr

Till heltidsarvoderad förtroendevald utgår inte sammanträdesarvode.
Justeringsarvodet gäller inte ordförande.

3. Heldagsarvode










Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd
Valförrättare i vallokal under valdagen **)
Fastställda tjänstgöringsdagar för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
ordförande (dock max 45 dagar per år)
Borgerliga begravningsförrättare, se bilaga
Borgerliga vigselförrättare, se bilaga

4. Halvdagsarvode





Samtliga utskott
Mål- och demokratiberedning
Stämmoombud kommunala bolag, valda av kommunfullmäktige
Extra insatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan
- Gäller Kf, Ks, Sn, Bun, Mbhn, samtliga utskott samt Mål- och demokratiberedningen

Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode.
*) Timarvodet räknas i konsekvens upp med 1/8-del av heldagsarvodet. Timarvodet ska således inte avrundas uppåt
till jämna tiotal kronor.
**) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. I annat fall utgår enkelt
arvode.
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5. Timarvode
Totalt timarvode för (1) dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar.
Utöver detta ersätts styrkt förlorad arbetsförtjänst:








Valnämnden
Valförrättare under annan tid än valdagen
Information, utbildning och överläggningar inom nämndens verksamhetsområde
Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd
Kommitté / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande
Timarvode för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och
pensionärer.
Sammanträde för kommunens revisorer

(Arvodeskostnaden för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer
belastar respektive nämnd med undantag av vald ordförande där arvodet belastar kommunfullmäktige).

För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande fall program för utbildning etc.

6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad inkomst har rätt till ersättning
vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg från
arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan.
Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas
skriftligt till kommunstyrelsens kansli.
För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje sammanträde intyga sina förluster
/ kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen blev
känd för den enskilde.
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från sammanträdet samt
genomförande av sammanträdet såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges
sammanträden där förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag.
Egen företagare har rätt till förlorad inkomst relaterad till den sjukpenninggrundande inkomst
(SGI) som är anmäld till försäkringskassan.

7. Ersättning för förlorad semesterförmån
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin namnteckning
intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall
framställas senast inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
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8. Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in
styrkta uppgifter på förlorad arbetsförtjänst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna
ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före.
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från
pensionstillfället.
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF).

9. Reseersättning och resekostnader
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten
(Kf 2014-11-24 § 193).
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter.
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång.

10. Kostförmån
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i samband
med förrättning. Definition av fri måltid framgår av kommunens resereglemente.

11. Trygghetsförsäkring
För kommunal förtroendevald gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda”
TFA-KL, innebärande ersättning vid olycksfall eller yrkessjukdom som uppkommer i samband
med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen, samt för färdolycksfall, d v s skador som
inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.

12. Övriga merkostnader
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk
kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande.

13. Ikraftträdande
Detta reglemente ska gälla retroaktivt från och med 2015-01-01.

14. Översyn av reglementet
Reglementet ska i god tid ses över före varje ny mandatperiod.
__________
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Årsarvode för ordföranden
Årsarvode för heltidsarvoderat kommunalråd
*
*
*

*
*
*

Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd.
Kommunfullmäktiges presidium utgör förhandlingsdelegation när det gäller arvode och
ersättningar till nytillträtt kommunalråd.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan
kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag, eller annan sammankomst föranledd av
uppdraget, ex. deltagande i förrättning med landsting, kommunförbund etc.
Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Ledigheten skall
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe, ska arvodets storlek under aktuell period
förhandlas med presidiet.
Arvodet utbetalas månadsvis med 100 % av inkomstbasbeloppet.

Övriga årsarvoden
Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.
Arvodet utgår från inkomstbasbeloppet och betalas ut månadsvis:
Årsarvode *)

Inkomstbasbelopp %/år

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf
Kommunstyrelsens vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande
Valnämndens ordförande – valår
Revisorer – ordförande
Revisorer – övriga
Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott

70 %
30 %
30 %
25 %
115 %
100 %
50 %
15 %
25 %
15 %
10 %

Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan
uppbär årsarvode i samma nämnd / styrelse.

Utskottsordförande som ej är ordf. i egen nämnd
Ordförande fullmäktigeberedning

15 %
5%
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Arvode till överförmyndare
Månadsarvode 15 % av inkomstbasbeloppet.
För överförmyndaren utgår förlorad arbetsförtjänst med maximalt 16 timmar/vecka.
Till överförmyndaren utgår, utöver ordinarie arvode, 15 % av inkomstbasbelopp/månad för
arbete med ensamkommande flyktingbarn till dess att verksamheten upphör. Det extra arvodet
finansieras av Migrationsverket.
Överförmyndarens ersättare ersätts vid förrättningar med timtid.

Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade
förtroendevalda






Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt
Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad
Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat
Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden
informerad

______
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Bilaga

Arvode till borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018
1.
2.
3.

Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode.
Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av
resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg.
Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom
Arvidsjaurs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-14 § 73

___________

Arvode till borgerliga begravningsförrättare mandatperioden 2015-2018
1.
2.

Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode.
Förrättarna har rätt till förlorad arbetsförtjänst och ersättning av resekostnader enligt
kommunens regler, mot uppvisande av intyg.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 26

_________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 177
Entledigande från politiska
uppdrag i samband med
anställning som
kommunchef

221

Dnr 00341/2016

102

Kommunallagens 4 Kap 6 § reglerar valbarhet hos ledande tjänstemän inom
kommunen;
"Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den ledande
ställningen bland personalen är inte valbar.
Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds
verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden."
Ulf Starefeldt har haft anställning som T.f. kommunchef t.o.m.
2017-02-28. Under den tiden har han beviljats uppehåll från sina politiska
uppdrag som revisor och tillika ordförande för den lokala revisionen. Nya val
har förrättats av fullmäktige på de posterna.
Ulf Starefeldt har också haft befattningen som ordinarie ledamot i
valnämnden samt valnämndens ordförande. Under den tid Starefeldt har varit
T.f kommunchef har dock inget politiskt arbete förekommit i nämnden,
eftersom perioden ligger mellan två val.
Den 8 november anställdes Ulf Starefeldt som kommunchef
fr.o.m 2016-12-01 t.o.m. 2018-12-31 med möjlighet till förlängning. Det
innebär att fyllnadsval måste göras vad gäller
- Revisor
- Ordförande revisionen
- Ordinarie ledamot i valnämnden
- Ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Ulf Starefeldt beviljas entledigande från uppdragen som revisor och
ordförande för revisionen samt ordinarie ledamot och ordföranden för
valnämnden.

_____

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 178
Entledigande som revisor
- Roland Selberg

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29

222

Dnr 00339/2016

102

Roland Selberg har varit vald som revisor under tiden för Ulf Starefeldts
förordnande som kommunchef, t.o.m. 2017-02-28.
Med anledning av att Ulf Starefeldt anställts som kommunchef
mandatperioden ut, har Roland Selberg begärt entledigande från uppdraget
som revisor.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Roland Selberg beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-29

Kf § 179
Val av revisor

Blad

223

Dnr 00339/2016

102

Fullmäktige har att förrätta val av revisor efter Roland Selberg.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Mikael Renberg utses som revisor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Mikael Renberg väljs som revisor.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 180
Val av ordförande för
revisionen

224

Dnr 00286/2014

102

Fullmäktige har att förrätta val av ordförande för revisionen efter Ulf
Starefeldt som entledigats från uppdraget med anledning av anställning hos
Arvidsjaurs kommun.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Åke Lindberg utses som ordförande för revisionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Åke Lindberg väljs som ordförande för revisionen.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 181
Val av ordinare ledamot i
valnämnden

225

Dnr 00286/2014

102

Fullmäktige har att förrätta val av ordinarie ledamot i valnämnden efter
Ulf Starefeldt som entledigats från uppdraget med anledning av anställning
hos Arvidsjaurs kommun.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Åke Lindberg utses som ordinaire ledamot i valnämnden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Åke Lindberg väljs som ordinaire ledamot i valnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 182
Undantag för revisor vad
gäller granskning av
valnämnden

226

Dnr 00286/2014

102

I kommunallagens 4 kap 6a§, 2 st. står att;
"Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte
valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten".
Den som är redovisningsskyldig i ett uppdrag kan alltså inte samtidigt
granska denna verksamhet, det är alltid ett valbarhetshinder.
Alla ledamöter och ersättare i en nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning
är redovisningsskyldiga.
Fullmäktige kan utnyttja möjligheten att välja en revisor med undantag.
Begreppet "undantag" har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige
väljer en person till revisor men samtidigt tar hänsyn till att det finns en
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa
revisorsuppdraget.
Med anledning av att Åke Lindberg är vald revisor i Arvidsjaurs kommun
och även valts till ledamot i valnämnen, ska han undantas från granskning av
valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Åke Lindberg undantas från granskning av valnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Åke Lindberg
. Fullmäktiges presidium
. Valnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-29

Kf § 183
Val av ordförande i
valnämnden

Blad

227

Dnr 00286/2014

102

Fullmäktige har att förrätta val av ordförande i valnämnden efter Ulf
Starefeldt som entledigats från uppdraget med anledning av anställning hos
Arvidsjaurs kommun.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Åke Lindberg utses som ordförande i valnämnden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Åke Lindberg väljs som ordförande i valnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 184
Val av ersättare i
Arvidsjaur Flygplats AB

228

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.
Val av ersättare efter Margoth Holmqvist behandlades av kommunfullmäktige
2016-10-31. Eftersom inget förslag till ersättare fanns beslutades att valet
skulle förrättas vid dagens sammanträde.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Joakim Sundström utses som ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Joakim Sundström väljs som ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB.

_____
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Joakim Sundström
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Margoth Holmqvist

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 185
Anmälan av begärt
entledigande från uppdrag
som ersättare i Arvidsjaur
Flygplats AB
- Ulf Ask

229

Dnr 00313/2016

102

Ulf Ask har anmält till kommunfullmäktige att han 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.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan från Ulf Ask om uppdragets upphörande är mottagen.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Ulf Ask
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Ulf Ask

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 186
Val av ersättare i
Arvidsjaur Flygplats AB

230

Dnr 00313/2016

102

Ulf Ask har anmält till kommunfullmäktige att han 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 välja ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB efter Ulf Ask.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bjarne Hald väljs som ersättare i Arvidsjaur Flygplats AB efter Ulf Ask.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Ulf Ask
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Skrivelse Ulf Ask

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 187
Val av vice ordförande i
socialnämnden

231

Dnr 00135/2016

102

Ingrid Tagesdotter (v) har hos kommunfullmäktige begärt och beviljats
entledigande som vice ordförande i socialnämnden.
Val av ersättare efter Ingrid Tagesdotter behandlades av kommunfullmäktige
2016-10-31. Eftersom inget förslag till vice ordförande fanns beslutades att
valet skulle förrättas vid dagens sammanträde.
Fullmäktige har att förrätta val av ny vice ordförande i socialnämnden.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Annika Öberg (m) utses till vice ordförande.
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 154 2016-10-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 188
Val ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen

232

Dnr 00250/2016

102

Johan Lundgren (s) har hos fullmäktige begärt och beviljats entledigande
från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Val av ordinarie ledamot efter Johan Lundgren behandlades av
kommunfullmäktige 2016-10-31. Eftersom inget förslag till ledamot fanns
beslutades att valet skulle förrättas vid dagens sammanträde.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 158 2016-10-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 189
Val vice ordförande i
kommunstyrelsen

233

Dnr 00250/2016

102

Johan Lundgren (s) har hos fullmäktige begärt och beviljats entledigande
från sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen.
Val av vice ordförande efter Johan Lundgren behandlades av kommunfullmäktige 2016-10-31. Eftersom inget förslag till vice ordförande fanns
beslutades att valet skulle förrättas vid dagens sammanträde.
Fullmäktige har att förrätta val av ny vice ordförande i kommunstyrelsen.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Bjarne Hald (c) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ylva Stråhle Andersson (s)
Marcus Lundberg (s) utses till vice ordförande i kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat att utse Marcus Lundberg som vice ordförande
i kommunfullmäktige.
Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 16 röster avgivits för Marcus Lundberg och
11 röster för Bjarne Hald. En ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Marcus Lundberg
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Marcus Lundberg (s) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsen.

_____

Beslutsunderlag
Kf § 158 2016-10-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 190

234

Dnr 00274/2016

102

Val av ersättare i barn- och Johnny Bäckström (s) har hos fullmäktige begärt och beviljats entledigande
utbildningsnämnden
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Val av ordinarie ersättare efter Johnny Bäckström behandlades av
kommunfullmäktige 2016-10-31. Eftersom inget förslag till ersättare fanns
beslutades att valet skulle förrättas vid dagens sammanträde.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 160 2016-10-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 191
Entledigande som
ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
- Anneli Jorsell

235

Dnr 00293/2016

102

Anneli Jorsell (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anneli Jorsell beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Anneli Jorsell
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 192
Val av ordinarie ledamot i
barn- och
utbildningsnämnden

236

Dnr 00293/2016

102

Anneli Jorsell (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 193

237

Dnr 00290/2016

102

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

Pethra Backteman (s) beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Pethra Backteman
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 194
Val ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

238

Dnr 00290/2016

102

Pethra Backteman (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Fullmäktige har att förrätta val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 195

239

Dnr 00292/2016

102

Entledigande som ersättare Anneli Jorsell (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i kommunfullmäktige
kommunfullmäktige.
- Anneli Jorsell
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anneli Jorsell beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 196
Entledigande som
ordinarie ledamot och
ordförande i
socialnämnden
- Henning Åhman

240

Dnr 00291/2016

102

Henning Åhman (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordinarie
ledamot och ordförande i socialnämnden från och med 2017-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Henning Åhman beviljas begärt entledigande från 2017-01-01.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 197
Val av ordinarie ledamot i
socialnämnden

241

Dnr 00291/2016

102

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i socialnämnden från och med 2017-01-01.
Fullmäktige har att förrätta val ny ordinarie ledamot i socialnämnden.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Henning Åhman
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-29

Kf § 198
Val av ordförande i
socialnämnden

Blad

242

Dnr 00291/2016

102

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ordförande i socialnämnden från och med 2017-01-01..
Fullmäktige har att förrätta val av ny ordförande i socialnämnden.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har ställts prövar först ordföranden om
ärendet skall avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutat att
ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet bordläggs och återupptas till behandling vid fullmäktiges
sammanträde 2017-02-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Löner
. Inga Sandström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2016-11-29

Kf § 199
Förordnande av ersättare
för ordföranden i
socialnämnden

243

Dnr 00291/2016

102

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ordförande i socialnämnden från och med 2017-01-01. Även vice
ordföranden har entledigats från sitt uppdrag. Kommunfullmäktige har
bordlagt valet av socialnämndens presidium till fullmäktiges sammanträde
2017-02-28.
Kommunallagen ger fullmäktige möjlighet att vid tillfälle där en nämnd står
utan ordföranden låta nämnden utse en ledamot att tillfälligt fullgöra
ordförandens samtliga uppgifter, inklusive delegering av beslutanderätt,
även vad gäller brådskande ärenden, fram till dess att fullmäktige valt nytt
presidium.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Socialnämnden får i uppdrag att vid sitt ordinarie möte 5 december ur
nämndens ledamöter förordna ersättare för ordföranden, att fullgöra
ordförandens samtliga uppgifter inklusive delegering av beslutanderätt,
även vad gäller brådskande ärenden, fram till dess att fullmäktige valt nytt
presidium.
Paragrafen ska anses som omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på lagt förslag, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Löner
. Inga Sandström

2.

Socialnämnden får i uppdrag att vid sitt ordinarie möte 5 december ur
nämndens ledamöter förordna ersättare för ordföranden, att fullgöra
ordförandens samtliga uppgifter inklusive delegering av beslutanderätt,
även vad gäller brådskande ärenden, fram till dess att fullmäktige valt
nytt presidium.
Paragrafen ska anses som omedelbart justerad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 200

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29

244

Dnr 00286/2014

102

Val av ny ledamot i målMål- och demokratiberedningen består av fullmäktiges presidium samt
och demokratiberedningen politiska gruppledare från samtliga partier representerade i fullmäktige.
Johan Lundgren (s) har slutat som politisk gruppledare för
socialdemokraterna. Partiet har utsett Lotta Åman i hans ställe.
Med anledning av att socialdemokraterna bytt politisk gruppledare i
fullmäktige ska val förrättas av ny ledamot i mål- och demokratiberedningen
efter Johan Lundgren.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lotta Åhman (s) utses som ledamot i kommunfullmäktiges mål- och
demokratiberedning efter Johan Lundgren.

_____

Beslutet skickas till:
. Johan Lundgren
. Lotta Åhman
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 201
Val av ledamöter,
suppleanter och
ordförande i
Fastighetsföretaget i
Arvidsjaur AB

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29

245

Dnr 00000/2016

006

Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter, suppleanter och
ordförande till Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB.
Fastighetsbolaget är ett dotterbolag till Arvidsjaurhem AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till styrelse för Fastighetsföretaget i AB utses nedanstående ledamöter
och suppelanter;
Ordinarie ledamöter

2.

Suppleanter

Marcus Lundberg
Linus Laestander
Patrik Åhman
Kristina Lundberg
Leif Enberg
Patrik Lundgren
Hanna Eriksson
Ulf Ask
Marcus Lundberg utses som ordförande för Fastighetsföretaget i AB.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 202
Annonsering av
kommunfullmäktiges
sammanträden år 2017

Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29

246

Dnr 00342/2016

006

I kommunallagens 5 kap 10 § står att uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Det står också att om minst en tredjedel av ledamöterna begär införande i en
viss ortstidning, ska uppgiften föras in i den tidningen.
För år 2016 beslutade kommunfullmäktige att annonsering skulle ske i
ortstidningarna Norran och Piteå-Tidningen samt på kommunens hemsida.
Fullmäktige har att ta ställning till annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2017.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Annonsering ska ske som tidigare i lokaltidningarna Piteå-Tidningen och
Norran.
Johan Althén (l)
Bifall till Leif Anderssons förslag med tillägget att annonsering även ska ske i
sociala medier.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Piteå-Tidningen,
Norran och sociala medier under 2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Kent Norberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2016-11-29

247

Kf § 203
Avslutning inför
juluppehållet

Kommunfullmäktiges vice ordförande Sven-Olov Granlund tackar
ledamöterna för ett väl utfört arbete och ett gott mötesklimat under 2016
samt önskar ledamöter, åhörare och övriga närvarande en God Jul och Ett
Gott Nytt År.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

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

Trafikskolan

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

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
-

22
23
24
25
26

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

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

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1

Johnny Bäckström

22

5 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

SUMMA

_____

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning

§
Ja

1
1
1
1

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

Leif Enberg

X
X
X
X

Frånvarande

-

Samuel Wigenstam

X
X

§
Nej Avst Ja Nej Avst
X
X
X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X

Patrik Åman

X
X
X
Iren Ögren

X
X
X
X
X
X
10

17

-

