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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2017-02-28

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

1

Johan Lundgren, Lars Ralph, Roine Gustavsson, Pernilla Granberg, Kristina Bäckström och
Ann-Karin Sörmo
Tjänstgörande ersättare:
Tycho Johansson, Annika Öberg, Jonas Granberg, Samuel Wigenstam och Gudrun Vikberg

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Ylva Stråhle Andersson och Annika Öberg

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2017-03-07 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Ylva Stråhle Andersson

Paragrafer: 1- 49

Annika Öberg

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Datum för anslags
uppsättande

2017-03-07

Förvaringsplats för
protokollet

Nämndskansliet

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2017-03-29
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2

Kf § 1
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 2
Information – Kommunkoncernen
Kf § 3
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 4
Delgivningar
Kf § 5
Dnr 00062/2017
Plogning av trottoarer och cykelvägar (Medborgarförslag)

312

Kf § 6
Dnr 00060/2017
Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen

003

Kf § 7
Dnr 00032/2017
Redovisning av motioner år 2016

009

Kf § 8
Dnr 00037/2017
Redovisning av ej verkställda beslut år 2016

101

Kf § 9
Dnr 00061/2015
Investeringsredovisning för år 2016

041

Kf § 10
Dnr 00116/2016
Revidering av resultatbudget i mål- och resursplan 2017 - 2019
- Hela kommunen

041

Kf § 11
Dnr 00265/2016
Återrapport – Revisionsrapport, Granskning av samspelet mellan
förtroendevalda och tjänstemän

007

Kf § 12
Dnr 00321/2015
007
Återrapport – Revisionsrapport, Granskning av kommunstyrelsens uppdrag

Justerandes sign

Kf § 13
Dnr 00012/2017
Lokalt partistöd för år 2017

010

Kf § 14
Dnr 00007/2017
Ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
mandatperioden 2015-18

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 15
Dnr 00009/2017
Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond

003

Kf § 16
Dnr 00010/2017
Stadgar för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker

003

Kf § 17
Dnr 00011/2017
Stadgar för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker

003

Kf § 18
Dnr 00130/2014
Implementering av översikts- och tillväxtplanen
- Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun

019

Kf § 19
Dnr 00269/2015
Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag)

841

Kf § 20
Dnr 00026/2017
Avtal mellan samverkande kommuner 2017-01-01--2018-12-31
- Gemensam nämnd för drift av personalsystem

106

Kf § 21
Dnr 00351/2016
106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2015

Justerandes sign

Kf § 22
Dnr 00120/2016
Motion – Främjande av fritidsaktiviteter för ungdoma

009

Kf § 23
Dnr 00186/2015
Motion - Utveckling av Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB

009

Kf § 24
Dnr 00104/2016
Information - Redovisning av plan för ökad koncernsamverkan enligt
ägardirektivet

107

Kf § 25
Dnr 00049/2017
Bolagsordning - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

991

Kf § 26
Dnr 00049/2017
Ägardirektiv - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

991

Kf § 27
Dnr 000097/2016
Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB

998

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 28
Dnr 00097/2016
Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB

998

Kf § 29
Dnr 00098/2016
Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB

994

Kf § 30
Dnr 00098/2016
Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB

994

Kf § 31
Dnr 00099/2016
Bolagsordning - Arvidsjaurs Energi AB

993

Kf § 32
Dnr 00099/2016
Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB

993

Kf § 33

Dnr 00049/2017
Dnr 000097/2016
Dnr 00098/2016
Dnr 00099/2016
Uppdrag som vice ordförande i kommunens bolag

991
998
994
993

Kf § 34
Dnr 00359/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Margoth Holmqvist

102

Kf § 35
Dnr 00041/2017
Enledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
- Mats Klockljung

102

Kf § 36
Dnr 00358/2016
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
- Kristina Bäckström

102

Kf § 37
Dnr 00358/2016
Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

102

Kf § 38
Dnr 00358/2016
Val av ersättare i kommunstyrelsen

102

Kf § 39
Dnr 00041/2017
Enledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden
- Mats Klockljung

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 40
Dnr 00291/2016
Val av ordinarie ledamot i socialnämnden

102

Kf § 41
Dnr 00291/2016
Val av ordförande i socialnämnden

102

Kf § 42
Dnr 00135/2016
Val av vice ordförande i socialnämnden

102

Kf § 43
Dnr 00293/2016
Val av ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden

102

Kf § 44
Dnr 00293/2016
Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden

102

Kf § 45
Dnr 00290/2016
Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden

102

Kf § 46
Dnr 00274/2016
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 47
Dnr 00257/2016
Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

102

Kf § 48
Dnr 00257/2016
Val av ersättare i kommunstyrelsen

102

Kf § 49

024

Dnr 00340/2016

Partiell inlösen av pensionsskuld 2016 för år 2016
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1
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.

Ylva Stråhle Andersson och Annika Öberg utses att justera protokollet.
Lina Andersson och Johan Althén utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 7 mars kl. 15.00 i förvaltningsbyggnaden.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28
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Kf § 2
Information
- Kommunkoncernen

Inför kommunfullmäktiges beslut om nya bolagsordningar och ägardirektiv,
informerar VD:n för Arvidsjaurs Kommunföretag AB om följande;






Historik
Hierarki
Regelverk, lagar och styrdokument
Bolagsordningar och ägardirektiv
Stämmodirektiv – vanligt innehåll är ekonomi, personalpolitik och
koncernsamverkan
 Samband mellan balans och resultat
 Ekonomiska mål
 Drömbild – att bolagskoncernen kunde klara sina åtaganden utan något
som helst kommunalt stöd och leverera överskott till kommunens
kärnverksamheter.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 3
Allmänhetens frågestund

8

Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Vid sammanträdet ställdes följande frågor:
Simbassängen vid Länsmansgärdan 9
Fråga 1: Region Norrbotten har stängt bassängen tills vidare. Finns det ett
datum när den öppnar igen?
Fråga 2: Vem ansvarar för bassängen, är det Region Norrbotten eller
kommunen?
Fråga 3: Har kommunen planerat några besparingar när det gäller bassängen?

Kommunchef Ulf Starefeldt lämnar följande svar:
Verksamheten som bedrivs i bassängen är Region Norrbottens ansvar. Själva
bassängen tillhör kommunen, eftersom att den ingick i köpet av
Länsmansgärdan 9.
Region Norrbotten har beslutat att verksamheten ska vara kvar.
Kommunledningen ska i närtid samtala med representanter för Region
Norrbotten om avtalsfrågan, m.a.o. hyressättning och hur drift ska skötas
mellan Region Norrbotten och kommunen.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Cirkulär 16:66 - Skydd för visselblåsare
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Svar - Öppning av taket ovanför incheckningsdisken på flygplatsen för
bättre exponering av konstverk (Medborgarförslag) (Dnr 301/2016)
Arvidsjaurs Kommunföretag AB

*
-

Medborgarundersökning hösten 2016 (Dnr 14/2017)
SCB

*
-

Fördelning av revisorsuppdrag i de kommunala bolagen
Åke Lindberg, lekmannarevisionens ordförande

*
-

Kulturkalender får barn och ungdom i Arvidsjaurs kommun våren 2017
Integrations- och kulturförvaltningen

*
-

Protokoll 2017-01-11
Kommunrevisionen

*

Partiell inlösen av pensionsskuld (Dnr 340/2016)
Kommunstyrelsens ordförande

*

Bostadsmarknadsenkät 2017 – Svarsjournal (Dnr 30/2017)
Samhällsbyggnadskontoret Arvidsjaur

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 5
Plogning av trottoarer och
cykelvägar
(Medborgarförslag)

10

Dnr 00062/2017

312

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Angående mycket dåligt plogade trottoarer och cykelvägar
Eftersom jag går dagligen och använder trottoarer och gång och
cykelbanor, ser jag själv hur illa det är med plogningen, Sten
Laestadiusvägens trottoar är inte plogad på lång tid och därför måste man
pulsa fram i snön om man inte vill gå på vägen. Samma med gång och
cykelbanorna i samhället, de blir smalare och smalare efter varje snöfall.
På andra ställen prioriterar man sådana vägar framför bilvägar vilket borde
ske även här för barnens och motionärer säkerhet. Man får inte snåla och
spara på säkerheten.”
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:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6
Arbetsordning för
Mål- och
demokratiberedningen

11

Dnr 00060/2017

003

En revidering av arbetsordningen för Mål- och demokratiberedningen
har gjorts.
Mål- och demokratiberedningens består av kommunfullmäktiges
presidium samt gruppledare för de politiska partier som finns
representerade i fullmäktige. Revideringen består i att fullmäktige även
ska utse ersättare för gruppledarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 55 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(1)

Arbetsordning för
Mål- och demokratiberedningen
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 6

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

Arbetsområde
Beredningen ska:


Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.



Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige.



Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen.



Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda.



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



Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande.



Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område.

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

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Arbetsordning

2017-02-28

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Version

Senast reviderad

Giltig till

Kommunstyrelsen

1

Dokumentinformation

Dnr 00060/2017

Tills vidare
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Kf § 7
Redovisning av motioner
år 2016

12

Dnr 00032/2017

009

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas
beredning ej har slutförts.
Redovisning av inlämnade motioner under 2016 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 22
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 7.

Redovisning av motioner inlämnade 2016
Mottagen av
Kf / Dnr

Motion

2016-03-02
Dnr 120/2016

Främjande av fritidsaktiviteter för Fritidschef
Katarina
ungdomar
Landstedt
- Kristina Taimi (s)

Under beredning. Behandlas av
kommunstyrelsen 15 februari
2017.

2016-03-04
Dnr 69/2016

Delgivningar presenteras med
hyperlänkar
- Lars Ralph (m)

Kommunkansliet

Färdigbehandlad. Beslut av Kf
2016-10-31. Möjligheten
öppnas vid byte av
ärendehanteringssystem.

2016-06-07
Dnr 189/2016

Fullmäktiges övergripande mål
för utveckling och tillväxt
- Lars Ralph (m)

Kommunfullmäktiges
presidium

Under beredning. Behandlas av
kommunstyrelsen 21 mars
2017.

2015-06-23
Dnr 185/2015

Försäljning av arrendetomter vid
Arvidsjaursjön till arrendatorer
- Lars Ralph (m)

Planingenjör
Britta Lundgren

Under beredning. Behandlas av
kommunstyrelsen 21 mars
2017.

2016-11-29
Dnr 336/2016

Vi vill ha flygskolan!
- Lars Ralph (m)

AKAB

Under beredning. Behandlas av
kommunstyrelsen 21 mars
2017.

__________

Remitterad
till

Kommentar
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 8
Redovisning av ej
verkställda beslut år 2016

Blad

2017-02-28

13

Dnr 00037/2017

101

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej
verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige.
Redovisning av ej verkställda beslut 2016 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 23
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 8.

Redovisning av ej verkställda beslut – 2016-01-01 -- 2016-12-31
Datum / Dnr

Ärende

Remitterad
till

Kommentar

2016-02-09
Dnr 39/2016

Sim- och sporthallens
underhålls- och
renoveringsbehov

Samhällsbyggnads

Under beredning.
Kommunstyrelsens au har gett
ett inriktningsbeslut till AG att
ta fram förslag till nybyggnation
enl. olika alternativ

2016-03-02
Dnr 120/2016

Motion - Främjande av
fritidsaktiviteter för ungdomar

Fritidschef

Under beredning. Ärendet
behandlas av kommunstyrelsen
15 februari 2017.

2016-05-18
Dnr 148/2016

Järnvägsgatan som huvudled

Samhällsbyggnadschef

Tas upp till behandling när
effekterna av Tjernfjellstunneln
är kända.

2016-06-20
Dnr 193/2016

KommunstyrelKommunala sommarjobb ger
kommunen framtida arbetskraft sens ordförande
(Medborgarförslag)

Under beredning.

2016-06-20
Dnr 190/2016

Motion - Försäljning av
arrendetomter vid
Arvidsjaursjön till arrendatorer

Under beredning. Ärendet
behandlas av kommunstyrelsen
21 mars 2017.

2016-10-27
Dnr 337/2016

Ett medborgarförslag lämnades
2016-10-27 med samma
innehåll.

2016-06-23
Dnr 205/2016

Bidrag till reparation av tak och
toalett i Lappstaden - Arvidsjaurs
Sameförening

Kultur- och
integrationschef

Under beredning.

2016-08-23
Dnr 213/2016

Detaljplan för Vittjåkk
skidanläggning

Planingenjör

Under beredning. Samråd sker
under februari 2017.

2016-09-19
Dnr 231/2016

Förrättning av samfälld byaväg i
Abborrträsk för att säkerställa väg till
vattenverk

Gatuchef

Pågående. Inte föremål för
något specifikt politiskt beslut.

2016-10-27
Dnr 305/2016

Promenad till Garvaregatan för
inspektion av Johannaparken
(Medborgarförslag)

Gatuchef

Under beredning.

2016-10-10
Dnr 248/2016

Införande av friskvårdstimme

Kommunstyrelsens ordförande

Under beredning.

2016-10-21
272/2016

Avgiftsbefrielse från vatten och
avlopp

Gatuchef

Under beredning. Ärendet
behandlas av kommunstyrelsen
21 mars 2017.

2016-11-08
306/2016

Genomlysning av den administrativa
situationen för socialnämndens chefer

Kommunchef

Under beredning.

2016-11-16
Dnr 302/2016

Skridskobana / Fritidsaktivitet
(Medborgarförslag)

Fritidschef

Under beredning. Ärendet
behandlas av kommunstyrelsen
21 mars 2017.

Planingenjör

Kommer att behandlas i
samband med motionen.

Redovisning av ej verkställda beslut – 2016-01-01 -- 2016-12-31, forts.
Datum / Dnr

Ärende

Remitterad
till

Kommentar

2016-11-16
Dnr 300/2016

Gång- och cykelbana
Villavägen (Medborgarförslag)

Gatuchef

Under beredning. Ärendet
behandlas av kommunstyrelsen
21 mars 2017.

2016-11-16
Dnr 304/2016

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

Gatuchef

Under beredning.

2016-11-17
Dnr 309/2016

Riktlinjer för bidrag ur
vattenregleringsmedel
(bygdemedel)

Kultur- och
integrationschef

Under beredning.

Redovisning av ej verkställda beslut som ligger kvar från redovisning för år 2015
Datum / Dnr

Ärende

Remitterad
till

Kommentar

2013-11-04
Dnr
279/2013
269/2015

Turistplan för Arvidsjaurs
kommun

Kommunchef

Under beredning. Ärendet har
behandlats av kommunstyrelsen
15 februari 2017.

2013-11-25
Dnr 298/2013

Motion – Bruttolöneavdrag för
ögon- och öronoperationer
samt större tandläkarräkningar

Personalchef

Under beredning.
Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet
2015-06-23 för att ingå i
beredningen av motionen
”Attraktiv arbetsgivare”

2014-11-11
Dnr 305/2014

Organisation för
överförmyndarverksamheten

Kommunfullmäktiges
presidium
Kommunchef

Presidiet har beslutat att ärendet
ska handläggas under
mandatperioden. Ärendet väcks
på nytt för beslut när
organisationen setts över och
förslag till ny organisation lagts.

2014-11-24
Dnr 335/2014

Motion – Översyn av
föreningsstöd till aktiva och
verksamma föreningar

Kommunstyrelsen

Under beredning.
Kommunstyrelsen arbetsutskott
återremitterade ärendet
2015-10-20 i avvaktan på nytt
fritidspolitiskt program.

Politisk
arbetsgrupp

Under beredning. Ärendet har
varit upp ett flertal ggr i politisk
instans. Ny AG bestående av
förtroendevalda utsågs våren
2015. Ks beslutade 2016-05-10
att lämna upprättat förslag till
fritidsprogram till fritidschefen
för genomlysning av förslagets
innehåll samt hur det
samstämmer med riktlinjerna
för föreningsstöd.

------------------------------------------------2012-11-19
Dnr 285/2012

__________

Fritidspolitiskt program för
Arvidsjaurs kommun

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 9
Investeringsredovisning
för år 2016

Blad

2017-02-28

14

Dnr 00061/2015

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
årets investeringar.
Redovisning över färdigställda investeringar har upprättats.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson(c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
Önskemål om överflyttning av eventuella investeringsmedel från 2016 till
2017 kräver nytt beslut
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Leif
Anderssons tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
bifallit desamma.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Investeringsredovisning för 2016 godkänns.
Önskemål om överflyttning av eventuella investeringsmedel från 2016
till 2017 kräver nytt beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 24
Investeringsredovisning
Mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 9.

Investeringsredovisning år 2016
NÄMND/ENHET
(tkr)

Budget
2016

Investerat
t.o.m.
2016-12-31

Kvar
av budget
2016

Barn- och ungdomsnämnd

4 210

4 108

102

Socialnämnd

1 754

1 512

242

800

788

12

Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för säker
ledning
Stödfunktionen, Ekonomi/Ledning
Kultur och Integration
Fritid Gielas
IT-Enheten
Kostenheten
Fastigheter
Gatu- och Parkenheten

813

278

535

650
469
250
1 244
950
23 781
4 801

45
436
209
850
244
23 204
3 430

605
33
41
394
706
577
1 371

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

39 722

35 104

4 618

1 407
1 767
8 478
723

623
750
1 443
361

784
1 017
7 036
362

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR

12 375

3 177

9 199

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD
OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

52 097

38 281

13 817

AFFÄRSVERKSAMHETER
Stadsnät
Camp Gielas
Vatten och Avlopp
Avfallsenheten

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 10
Revidering av
resultatbudget i mål- och
resursplan 2017 - 2019
- Hela kommunen

Blad

2017-02-28

15

Dnr 00116/2016

041

Kommunfullmäktige antog 2016-11-29 § 173 mål- och resursplan 20172019 för hela kommunen.
Med anledning av ändrade förutsättningar för 2017 har ärendet tagits upp
för behandling. De ändrade förutsättningarna innebär ändrad budget främst
på central nivå men även inom kommunstyrelsens område.
Följande förslag till besparingar har presenterats:
Återföring av nedskriven fordran – Migrationspengar
Ingen fördelning av flyktingpengar till soc och bun
Statsbidrag till lärarlönelyft
Förändring i beräknade löneökningar
Befolkningsminskning- skatteunderlaget
Kommuninvest
Summa central nivå

3 500 tkr
930 tkr
1 850 tkr
3 100 tkr
-2 180 tkr
500 tkr
7 700 tkr

Sänkta budgetramar
som en följd av ej förbrukade medel tidigare år
Samhällsbyggnad
Bostadsanpassning
Kultur- och integration
Stödfunktionen
Summa Kommunstyrelsen

2 100 tkr
100 tkr
400 tkr
700 tkr
3 300 tkr

Totalt

11 000 tkr

Med ovanstående återställs resultatet i 2017 års budget, i enlighet med
fullmäktiges i november 2016 av kommunfullmäktige.
För åren 2018-2019 finns fortfarande resultatmässiga underskott som ska
fortsätta utredas under 2017.
Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Ledningsgrupp

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revidering av resultatbudget i mål- och resursplan 2017-19 fastställs.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 25
Resultatbudget
Mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 11
Återrapport
Revisionsrapport
– Granskning av samspelet
mellan förtroendevalda och
tjänstemän

16

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.

Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 130 beslutat att kommunstyrelsen
får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder.
Återrapport har 2017-01-30 inlämnats av kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman och kommunchef Ulf Starefeldt.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Justerandes sign

Återrapporteringen godkänns.

_____

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 27
Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

Kf § 12
Återrapport
Revisionsrapport
- Granskning av
kommunstyrelsens
uppdrag

Sammanträdesprotokoll

17

Dnr 00321/2015

007

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 28
Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28
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Kf § 12, forts.

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

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

Kommunstyrelsen inlämnade juni 2016 en återrapport i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 90 att lägga informationen med
beaktande till handlingarna, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förnyad information om arbetets fortskridande vid
kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
Kommunchef Ulf Starefeldt har 2017-02-06 lämnat en återrapportering.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återrapporteringen godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 28
Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 13
Lokalt partistöd för år
2017

19

Dnr 00012/2017

010

Kommunallagen fastställer att kommunfullmäktige ska fatta årliga beslut
om utbetalning av partistödet.
Partistöd får endast bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Kommunalt partistöd för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige till;
* Grundstöd 20 000 kr
* Mandatbundet stöd 22 000 kr
Partistöd för Arvidsjaurs kommun under 2016 uppgick till totalt 758 000
kronor varav 694 000 kronor har utbetalats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Partistöd för 2017 fastställs med;
Grundstöd 20 000 kronor
Mandatbundet stöd 22 000 kronor
I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga partier
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 29
Reglemente för Lokalt partistöd

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 14
Ersättare till
föreningsstämma i
Kommuninvest ekonomisk
förening mandatperioden
2015-18

20

Dnr 00007/2017

102

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 § 16 om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala
bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla
finansiell service inom det kommunala området.
Kommunfullmäktige utsåg 2015-02-14 § 15 ordinarie ombud och ersättare
till Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden 2015-18.
Revidering av ordinarie ombud och ersättare tas upp till behandling.
Sara Eklund är utsedd som ordinarie ledamot för mandatperioden 2015-18.
Utsedd ersättare har slutat sin anställning hos Arvidsjaurs kommun, vilket
innebär att ny ersättare måst väljas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Marcus Lundberg (s) utses som ersättare för Arvidsjaurs kommun till
Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden 2015-18.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommuninvest
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 30

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 15
Stadgar för Stiftelsen
Inlandets konstfond

Blad

2017-02-28

21

Dnr 00009/2017

003

Leif och Kaj Sjöberg har instiftat "Inlandets konstfond" vars syfte är att
genom ekonomiskt bidrag till konstutövare främja och uppmuntra
konstnärligt skapande.
Kommunfullmäktige beslutade 1997-06-16 § 25 att godkänna stadgar för
Inlandets konstfond.
Stadgarna har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 1997-06-16 § 25 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 31

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 15.

Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond
§1
Ändamål
Fondens ändamål är att genom ekonomiskt bidrag till konstutövare, i ordets vidaste bemärkelse,
främja och uppmuntra konstnärligt skapande.
§2
Utdelning
Fondens årliga avkastning, sedan minst 10 % lagts till kapitalet, ska utdelas enligt § 1. Om
lämplig kandidat ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Förslagsrätt till stipendiater äger
den nämnd/styrelse som handhar kommunens kulturfrågor. Utdelningen sker normal i januari
maj.
§3
Styrelse
Fondens angelägenheter ska förvaltas av den nämnd/styrelse som handhar kommunens
kulturfrågor.
§4
Fondens säte
Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur.
§5
Firmateckning
Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.
§6
Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt
fördelaktigt sätt.

§7
Räkenskaper
För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år.
§8
Revision
För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och
en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens
förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en
månad ska avge revisionsberättelse.
§9
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige, dock endast efter donatorernas
medgivande.
§ 10
Fonden är permanent
Permutationsrätt föreligger icke. Om ränteintäkterna blir för låga, skall intervallerna mellan
prisutdelningarna ökas. Endast avkastningen får tas i anspråk för utdelning.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 16
Stadgar för Stiftelsen Rolf
Steinvalls fond för unga
musiker

Blad

2017-02-28

22

Dnr 00010/2017

003

Kulturnämnden har 1997 tagit emot en donation från Rolf Steinvall i form av
en stiftelse för unga musiker.
Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-30 § 13 att godkänna stadgar för
stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker.
Stadgarna har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Stadgar för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 1998-03-30 § 13 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 32

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 16.

Stadgar
för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker
§1
Ändamål
Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra stråkelever i Arvidsjaur.
§2
Utdelning
Fondens årliga avkastning sedan minst 10 % lagts till kapitalet ska utdelas enligt § 1. Om
lämplig kandidat ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Förslagsrätt till stipendiater äger
musiklärare i kulturskolan och den nämnd/styrelse som handhar kommunens kulturfrågor.
Utdelningen sker i maj.
§3
Styrelse
Fondens angelägenheter ska förvaltas av den nämnd/styrelse som handhar kommunens
kulturfrågor.
§4
Fondens säte
Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur.
§5
Firmateckning
Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.
§6
Medlens placering
Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt
fördelaktigt sätt.
§7
Räkenskaper
För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år.
§8
Revision
För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och
en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens
förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en
månad ska avge revisionsberättelse.
§9
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 17
Stadgar för Stiftelsen
Gunhild Steinvalls fond
för unga musiker

Blad

2017-02-28
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Dnr 00011/2017

003

Gunhild Steinvall har 2003 testamenterat sin kvarlåtenskap till kommunala
musikskolan i Arvidsjaur. Syftet är att det ska upprättas en fond för unga
musiker.
Kommunfullmäktige beslutade 2003-10-20 § 67 att godkänna stadgar för
stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker.
Stadgarna har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Stadgar för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker
fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2003-10-20 § 67 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 33

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 § 17.

Stadgar
för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga
musiker
§1
Ändamål
Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra musikelever vid
kommunala musikskolan i Arvidsjaur.

§2
Utdelning
Fondens årliga avkastning sedan minst 10 % lagts till kapitalet ska utdelas enligt § 1. Om
lämplig kandidat eller ändamål ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Efter beslut i
fondstyrelsen kan avkastningen sparas och användas kommande år. Förslagsrätt till stipendiater
äger musiklärare i kulturskolan och den nämnd/styrelse som handhar kommunens kulturfrågor.
Utdelningen sker i maj.
§3
Styrelse
Fondens angelägenheter ska förvaltas av den nämnd/styrelse som handhar kommunens
kulturfrågor.
§4
Fondens säte
Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur.
§5
Firmateckning
Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.
§6
Medlens placering
Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt
fördelaktigt sätt.
§7
Räkenskaper
För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år.
§8
Revision
För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och
en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens
förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en
månad ska avge revisionsberättelse.
§9
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 18
Implementering av
översikts- och
tillväxtplanen
Tillväxtprogram för
Arvidsjaurs kommun

Blad

2017-02-28
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Dnr 00130/2014

019

Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-30 att anta ett särskilt tillväxtprogram
för perioden 2007-2013. Syftet med tillväxtprogrammet var att samordna
kommunens ansträngningar för tillväxt. Programmet reviderades hösten
2013 och våren 2014 och tanken var att det skulle fastställas efter det att
den nya översiktsplanen var klar och beslutad. Inför arbetet med översynen
av översiktsplanen beslutades att planen skulle kallas översikts- och
tillväxtplan och även ges ett bredare innehåll än den tidigare
översiktsplanen.
Den nya översikts- och tillväxtplanen som fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-11-24 innehåller många konkreta åtgärder som
ska bidra till att det skapas tillväxt i kommunen. I praktiken innebär det att
det innehåll som skulle finnas i tillväxtprogrammet nu redan finns i
översikts- och tillväxtplanen. Att ta fram ytterligare ett styrdokument med
snarlikt innehåll bedöms som överflödigt. I stället har en bilaga till
översiktsplanen skapats där alla konkreta åtgärder som ska genomföras
framgår. Detta bedöms vara en tillräcklig vägledning för den politiska
styrningen av tillväxtfrågorna samt vägledning för verksamheten.
Den nu gällande översikts- och tillväxtplanen har tagits fram på samma sätt
som tidigare tillväxtprogram, d.v.s. i dialog med medborgare, företag,
föreningar och andra intressenter och samarbetspartners.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 41 att återremittera ärendet
för framtagande av ett tillväxtprogram med hög ambitionsnivå som möter
kommunens specifika utmaningar och utvecklar näringsliv och
arbetsmarknad.
Planingenjör Britta Lundgren och näringslivsutvecklare Ann Engberg har
inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet.

Beslutet skickas till:
. Britta Lundgren
. Ann Engberg
. Ledningsgrupp

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen
fastställs.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 34
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren och Ann Engberg
Förslag till riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-28

Kf § 19
Turistplan för Arvidsjaurs
kommun
(Medborgarförslag)

Blad
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Dnr 00269/2015

841

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Har de senaste 1,5 åren blivit lovad att det ska tas fram en plan för
hur man vill utveckla turismen i kommunen. Men inget händer och
eftersom kommunen ligger ”risigt till” kan vi inte jobba i slowmotion och utan turistplan.
Vill att kommunstyrelsen ger näringslivschefen 30 dagar att ta fram
planen och sedan kollar att det blir gjort. ”
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 121 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 99 att ge kommunchef Kerstin
Olla i uppdrag att upprätta förslag till turistplan. Kommunchefen
informerade kommunfullmäktige vid sammanträde 2014-11-24 § 189 om att
arbetet med en turistplan har påbörjats.
Kommunchef Kerstin Olla Grahn har 2015-09-21 inlämnat tjänsteyttrande i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-13 § 216 att rapportering till
kommunstyrelsen ska ske när den lokala planen är färdigställd – dock senast
2016-06-30.
Arbetet med att ta fram en turistplan har skett hos näringslivskontoret.
Destinationsstrateg Peter Manner har 2016-09-19 inlämnat en lägesrapport
om hur arbetet fortskrider.
Näringslivschef Stina Johansson har 2016-11-10 inlämnat tjänsteskrivelse i
ärendet.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Stina Johansson
. Peter Manner

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget avslås med följande motivering;
Mål för turistverksamheten finns implementerad i kommunens
översikts- och tillväxtplan. Dokument ”Riktlinjer för implementering
av översikts- och tillväxtplanen” är tillräckligt för att säkerställa att
översikts- och tillväxtplanen tillämpas vad gäller utveckling av
turistfrågorna.

Att upprätta en särskild turistplan är därför inte aktuellt.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2017-02-15 § 35
Tjänsteskrivelse Stina Johansson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 20
Avtal mellan samverkande
kommuner
2017-01-01--2018-12-31
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem

Blad

2017-02-28
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Dnr 00026/2017

106

Arvidsjaur är medlem i gemensam nämnd för drift av personalsystem
tillsammans med kommunerna Malå och Norsjö samt värdkommunen
Skellefteå.
Vid översyn av befintliga avtal konstaterades att avtalen behöver
uppdateras.
Nytt förslag till avtal har upprättats med giltighetstid 2017-01-01 till och
med innevarande mandatperiods slut. Ett nytt avtal ska upprättas för
kommande mandatperiod.
Kostnadsfördelning utgår från att varje kommun betalar faktiska kostnader.
Slutlig reglering av den årliga kostnaden sker i april året efter verksamhetsåret.
Det nya avtalet är en sammanslagning av tidigare två avtal, d.v.s.
samverkansavtal och driftsavtal.
Gemensamma nämnden för drift av personalsystem har översänt
avtalsförslaget till kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem godkänns.
Avtalet gäller för perioden 2017-01-01--2018-12-31.
Fullmäktiges beslut 2009-06-22 § 68, vad gäller godkännande av avtal,
upphör att gälla.

_____
Beslutet skickas till:
. Skellefteå kommun
. Åsa Fjällman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 36
Handlingar Skellefteå kommun

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 21
Ansvarsfrihet för
direktionen i Partnerskap
Inland / Akademi Norr år
2015

27

Dnr 00351/2016

106

Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2016.
Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion.
Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskaper och förvaltning.

_____

Beslutet skickas till:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 37
Revisionsberättelse
Ks 2015-06-09§ 178

Utdragsbestyrkande

Årsredovisning
Direktionsprotokoll 2015-02-13

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 22
Motion – Främjande av
fritidsaktiviteter för
ungdomar

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28
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Dnr 00120/2016

009

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten
Kristina Taimi (s).
Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar
I Arvidsjaur finns Prästberget, en slalombacke mitt i samhället, som
kommunen driver genom Camp Gielas. En fantastisk tillgång!
I Arvidsjaur kommuns fritidspolitiska program betonas vikten av att
ungdomar har en meningsfull fritid och att ungdomsverksamhet skall
prioriteras. Även förebyggande arbete för att förbättra hälsan hos barn och
unga är ett mål.
Mitt förslag är att:
- Alla ungdomar i Arvidsjaurs kommun upp till 16 år skall få fritt
säsongskort till Prästberget.
De intäkter för juniorer som inkommit under förra säsongen 2014/2015
var:
11 st säsongskort
Kvällskort, ca

12 100 kr
30 000 kr
Ca 42 100 kr totalt

De barn/ungdomar som tränar med IFK Alpina får fria liftkort under
träning. Det finns dock många som vill åka i backen enbart för nöjes skull
och det är till dessa barn/ungdomar som denna motion vänder sig.
Resultaten i skolan sjunker, elevhälsan larmar om övervikt bland allt fler
ungdomar. Fler ungdomar och barn sitter kväll efter kväll framför tv och
dataspel. Kan denna åtgärd att undanröja de ekonomiska hindren för att
utöva alpin sport, möjliggöra för en individ att byta ut stillasittandet mot en
aktivitet i slalombacken — då har vi en vinst. Det är viktigt att det finns
många varierande och även individuella aktiviteter för barn och ungdomar.
Kostnaden för ohälsa och inaktivitet är stor för samhället och bidrar till en
negativ utveckling. Utevistelse motverkar även psykisk ohälsa och
sömnsvårigheter.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 38
Tjänsteyttrande Katarina Landstedt

Utdragsbestyrkande

Motion
Driftavtal Arvidsjaurs kommun
IFK Alpina

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

29

Kf § 22, forts.

De kostnader detta förslag innebär vinner kommunen snabbt tillbaka på
den vinst i bättre hälsa, högre studieresultat och ungdomar som får en
bättre och mer meningsfull fritid. En möjlighet för ungdomar i Arvidsjaur
att delta utan kostnad i en aktivitet som främjar deras hälsa som de annars
kanske inte kunnat delta i av ekonomiska skäl.
Detta bidrar även till att öka Arvidsjaurs attraktion som aktivt samhälle.
Katarina Landstedt, chef Camp Gielas har lämnat tjänsteyttranden med
anledning av motionen. Hon ställer sig positiv till motionen, under
förutsättning att Camp Gielas kompenseras för uteblivna intäkter.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås med följande motivering;

2.

För närvarande finns inget ekonomiskt utrymme att erbjuda fri åkning
för alla kommunens ungdomar på Prästberget.
Motionen är besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Motionären
. Katrina Landstedt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 38
Tjänsteyttrande Katarina Landstedt

Utdragsbestyrkande

Motion
Driftavtal Arvidsjaurs kommun
IFK Alpina

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 23
Motion
- Utveckling av
Fastighetsföretaget i
Arvidsjaur AB

30

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.
Sara Eklund, VD AKAB övertog handläggningen i slutet av augusti 2016.
För att kunna göra en fullödig utredning beslutade kommunfullmäktige
2016-11-31 § 125 om en förlängd handläggningstid fram till
kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2017-01-16 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Motionen avslås.
AKAB ska påbörja likvidering av bolaget.

_____

Beslutet skickas till:
. Motionären
. AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 39
AKAB 2017-01-06 § 8
Kf 2015-06-23 § 93

Utdragsbestyrkande

Motion

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 24
Information
- Redovisning av plan för
ökad koncernsamverkan
enligt ägardirektivet

31

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.
Kommunfullmäktige beviljade 2016-10-31 § 148 AKAB förlängd
handläggningstid till fram till kommunfullmäktiges första sammanträde
2017.
Arvidsjaurs kommunföretag AB har 2017-01-16 behandlat ärendet. I
beslutet redovisas de åtgärder som vidtagits.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 40
AKAB 2017-06-16 § 9

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 25
Bolagsordning
- Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

32

Dnr 00049/2017

991

En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform.
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen
som gäller för aktiebolaget.
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Bolagsordning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har varit föremål för
översyn och revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bolagsordning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 63 och 2013-01-01 § 109
upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 41
Reviderad bolagsordning

Utdragsbestyrkande

Bolagsordning

Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

Bolagsordning

1(3)

Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 25

§1

Bolagets firma

Bolagets firma är Arvidsjaurs Kommunföretag AB.

§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaurs kommun,
Norrbottens län.

§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och
förvalta aktier i dotterföretag samt därmed
förenlig verksamhet.

§4

Ändamålet för
bolagets
verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal
likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip, utgöra
moderbolag för Arvidsjaurs kommuns dotterföretag.
Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling
genom att samordna bolagskoncernens verksamhet för ett
optimalt resursnyttjande.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla
Arvidsjaurs kommun.

§5

Fullmäktiges rätt
att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst hundra tusen (100 000)
kronor och fyrahundratusen (400 000) kronor.

§7

Antal aktier

Antalet aktier får vara lägst 100 och högst 400.

§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3-5 ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland
ledamöterna ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen utser
själv vice ordförande om bolaget anser att behov finns.

Bolagsordning

2(3)

Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 25

§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn
får av bolagsstämman en revisorsersättare utses. Revisorn
och - i förekommande fall ersättarens - uppdrag gäller till
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer
skall kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en
lekmannarevisor med en ersättare.

§ 11

Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt till
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. Annonsering av bolagsstämman ska göras på
kommunens hemsida.

§ 12

Utomståendes
närvarorätt vid
bolagsstämman
Ärenden på
årsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Stämmans öppnande
Val av ordförande till stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisionens
granskningsrapport.
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med ersättare
Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande
fall)
Behandling av stämmodirektiv
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Stämmans avslut.

Bolagsordning

3(3)

Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 25

§ 14

Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt
offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17

Inspektionsrätt

§ 18

Ändring av
bolagsordning

Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del
av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte
möter något hinder på grund av författningsreglerad
sekretess.
Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 26
Ägardirektiv
- Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

33

Dnr 00049/2017

991

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har varit föremål för
översyn och revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 64 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 42
Reviderade ägardirektiv

Utdragsbestyrkande

Ägardirektiv

Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

Ägardirektiv

1(5)

Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 26

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurs Kommunföretag AB (nedan kallat
bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 2017-02-28.

Roller
1.

Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra
sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget skall
arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål.
Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen. Bolaget utövar
kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och
utfärdade ägar- och, i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade
särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

2.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i
ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har rätt
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas såvitt avser förvärv - oavsett om
genom köp, emission eller på annat sätt - eller avyttring av aktie i aktiebolag eller
andel i annan juridisk person.

3.

Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a)
bildande, förvärv av dotterbolag
c)
planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d)
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige skall samråd dessförinnan ske med kommunstyrelsen.
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Styrning
4.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av
bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Verksamheterna i företagskoncernen skall drivas enligt affärsmässiga,
marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med
verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.
Syftet med att driva kommunala verksamheter i företagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar koncernföretagens tjänster utan att
detta går ut över den totala kommunala organisationen. Ett koncernföretag kan
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för
koncernföretaget (koncernnytta).

5.

Mål för bolagets verksamhet
Bolaget ska ha följande verksamhetsmål:
Bolaget skall utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen i enlighet med vad
som anges i punkt 1 andra stycket

6.

Ekonomiska mål och krav
Bolaget fastställer i förekommande fall ekonomiska krav såsom avkastningskrav och
soliditetsmål för dotterbolagen. Ändringar sker i samband med att budget behandlas.
Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid fastställande av sådana
mål och krav.

7.

Budget m m
Bolaget skall årligen fastställa budget och koncernbudget för det närmaste
räkenskapsåret. Budgeten skall delges kommunstyrelsen enligt tidsplan som framgår
av Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning och meddelade anvisningar.
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8.

Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande:
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets och koncernföretagens årsredovisningar
revisionsberättelse
granskningsrapport
underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen senast det
datum som kommunstyrelsen bestämmer
investeringsplaner för kommunkoncernen

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till
kommunstyrelsen inför delårsrapport. Kommunstyrelsen ger anvisningar till
rapporteringen.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall rapporteras
omedelbart till kommunstyrelsen.
Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan
åtgärd vidtagits.
9.

Information från dotterföretagen
Bolaget skall hålla sig väl informerat om och tillse att dess dotterföretag fullföljer
sina respektive uppgifter och verksamheter i enlighet med bolagsordningar och
ägardirektiv samt särskilt utfärdade, övriga direktiv.
Vidare skall bolaget bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunfullmäktige
ändring av respektive dotterföretags bolagsordning eller ägardirektiv.

10.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt
5 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts
enligt punkt 6.
Förvaltningsberättelsen ska vara så utformad att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut
enligt6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.
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Bolagets ledning
11.

Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och
eventuellt inrättade andra organ.

12.

Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om
han/hon ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

13.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda
besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
14.

Riktlinjer m m inom arbetsgivarområdet
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen,
styrdokument och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunen
anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande
direktör bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall samråda med
kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare
policyprogram m m av angivet slag

15.

Arbetsgivarkonsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för råd
och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga
kommunala koncernen.
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Övrigt
16.

Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer)
rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt
yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte
som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

17.

Samordning av administrativa rutiner och system
Bolagets administrativa rutiner och system skall utformas i enlighet med
kommunstyrelsens anvisningar i fall då kommunstyrelsen finner det vara till gagn för
koncernnyttan.

18.

Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

__________
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En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform.
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen
som gäller för aktiebolaget.
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 67 och 2013-01-01 § 109
upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 43
Reviderad bolagsordning

Utdragsbestyrkande
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§1

Bolagets firma

Bolagets firma är Arvidsjaur Flygplats AB.

§2

Säte

§3

Verksamhetsförem
ål

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaurs kommun,
Norrbottens län.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga, äga,
förvalta samt driva flygplats i Arvidsjaurs kommun samt
därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta
lokaler för uthyrning.

§4

Ändamålet för
bolagets
verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal
likställighets- och självkostnadsprincip, främja kommunens
utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att upprätthålla
goda flygkommunikationer till och från Arvidsjaurs Flygplats.
Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster och
lokaler till sina kunder och nyttja bolagets resurser i
tjänsteproduktion samt därmed förenlig verksamhet
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla
Arvidsjaurs kommun

§5

Fullmäktiges rätt
att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner fyrahundra
tusen (3 400 000) kronor och högst tretton miljoner
sexhundratusen (13 600 000) kronor.

§7

Antal aktier

Antalet aktier får vara lägst 3 400 och högst 13 600.

§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland
ledamöterna ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen utser
själv vice ordförande om bolaget anser att behov finns.
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§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor För revisorn
får av bolagsstämman en revisorsersättare utses.
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer
skall kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en
lekmannarevisor med en ersättare.

§ 11

Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt till
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12

Utomståendes
närvarorätt vid
bolagsstämman
Ärenden på
årsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Stämmans öppnande
Val av en eller två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av ordförande till stämman
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisionens
granskningsrapport.
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med ersättare
Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande
fall)
Behandling av stämmodirektiv
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Stämmans avslut
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§ 14

Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt
offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del
av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte
möter något hinder på grund av författningsreglerad
sekretess.

§ 18

Ändring av
bolagsordning

Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun.

__________
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Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att skrivningen i § 4a
”av betydande storlek” byts ut till ”upp till 80 prisbasbelopp”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne
Halds ändringsyrkande. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes;
 Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
 Nej-röst till Bjarne Halds förslag.
Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige med 17 ja-röster och
10 nej-röster bifallit kommunstyrelsens förslag. En ledamot är frånvarande
och en stol är tom.

Bilaga ./.

Justerandes sign

Omröstningsresultatet bifogas protokollet.

Beslutsunderlag
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Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Flygplats AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 68 upphör att gälla.

_____

Reservationer
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Bjarne Hald (c), Leif Andersson (c),
Johans Granberg (c), Samuel Wigenstam (c), Gudrun Vikberg (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c) och Annika Öberg (m)

Beslutet skickas till:
.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 44
Reviderade ägardirektiv

Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Flygplats AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 2017-02-28.

Roller
1.

Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra
sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget skall
arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 §
kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
d) av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och
bolaget. Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal
inom kommunsektorn
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning efter
samråd med moderbolaget.

2.

Moderbolagets styrfunktion
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som
följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen skall i
första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.
Moderbolaget bereder bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av
kommunfullmäktige.
Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter
samråd med moderbolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
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3.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i
ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har rätt
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och
där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

4.

Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) Investering, förvärv eller försäljning av egendom av betydande storlek
b) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolaget.

Styrning
5.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av
bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer
motsatsförhållande mellan direktiv och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går
ut över den totala kommunala organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför
i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernnyttan.
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6.

Kommunal kompetens
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen om ej
annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva verksamhet eller
vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

7.

Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

-

Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö
och underhåll som är så goda att inga fel eller brister uppstår.
Flygsäkerheten ska alltid prioriteras främst
Bolaget ska arbeta för att förbättra flygkommunikationen till och från
Arvidsjaur
Bolaget ska arbeta för en optimal infrastruktur för att möjliggöra flygtrafik

-

Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling

-

8.

Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer, på uppdrag av kommunfullmäktige, ekonomiska mål och
krav för bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband
med att budget behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
Bolaget ska effektivisera och utveckla sin verksamhet så att kommunalt driftstöd kan
minskas och på sikt helt upphöra.

9.

Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom kommunkoncernen
med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna och sänka koncernens totala
låneskuld.
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer som fullmäktige
anvisar och som fordras för koncernintern samordning.

10.

Budget samt underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av
koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i enlighet med moderbolagets
anvisningar.
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11.

Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall rapporteras
omedelbart till moderbolaget.
12.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt
7 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts
enligt punkt 8.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för
revisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt
6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.
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Bolagets ledning
13.

Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen mellan
styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

14.

Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om
han/hon ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

15.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda
besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.
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Arbetsgivarfrågor
16.

Riktlinjer m m inom arbetsgivarområdet
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen,
styrdokument och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med
moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare
policyprogram m m av angivet slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner
och anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med VD och ordföranden i
moderbolaget inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att
undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i den
kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt eller
indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför eventuell
uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt följer
bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.

17.

Arbetsgivar konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för råd
och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga
kommunala koncernen.

18.

Arbetsgivarorganisation m m
Ensidiga arbetsgivargåvor som till exempel förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.

19.

Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art godkännas av
moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.

20.

Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor
inom hela den kommunala koncernen.

21.

Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall utges lika
i hela den kommunala koncernen.
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Övrigt
22.

Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer)
rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt
yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte
som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

23.

Upphandling
Bolaget lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Samordnade
upphandlingar inom kommunkoncernen skall eftersträvas.

24.

Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall eftersträvas
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall tillämpa de policyprogram,
reglementen och riktlinjer inom IT-området som moderbolaget anvisar.

25.

Samordning av administrativa rutiner och system
Samverkan och samordning skall eftersträvas inom den kommunala koncernen när
så är möjligt och är till gagn för koncernnyttan.

26.

Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

__________
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform.
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen
som gäller för aktiebolaget.
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 65 och 2013-01-01 § 109
upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 45
Reviderad bolagsordning

Utdragsbestyrkande

Bolagsordning

Arvidsjaurhem AB
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§1

Bolagets firma

Bolagets firma är Arvidsjaurhem AB.
Aktiebolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag.

§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaurs kommun,
Norrbottens län.

§3

Verksamhetsförem
ål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom
Arvidsjaurs kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla
och försälja fastigheter och tomträtter med
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör
en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal
verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt
samband med den övriga verksamheten.

§4

Ändamålet för
bolagets
verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Arvidsjaurs kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande, samt därtill
främja en god försörjning av lokaler i kommunen.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla
Arvidsjaurs kommun

§5

Fullmäktiges rätt
att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner femhundra
tusen (2 500 000) kronor och högst tio miljoner (10 000 000)
kronor.

§7

Antal aktier

Antalet aktier får vara lägst 2 500 och högst 10 000.

§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs
kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland
ledamöterna ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen utser
själv vice ordförande om bolaget anser att behov finns.
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§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor För revisorn
får av bolagsstämman en revisorsersättare utses.
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag
gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer
skall kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en
lekmannarevisor med en ersättare.

§ 10

Lekmannarevisor

§ 11

Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt till
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12

Utomståendes
närvarorätt vid
bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13

Ärenden på
årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Stämmans öppnande
Val av ordförande till stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisionens
granskningsrapport.
Beslut om
a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
e)ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med ersättare
Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande
fall)
Behandling av stämmodirektiv
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Stämmans avslut.
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§ 14

Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt
offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17

Inspektionsrätt

§ 18

Ändring av
bolagsordning

Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del
av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte
möter något hinder på grund av författningsreglerad
sekretess.
Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun.

__________
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Árviesjávrien kommuvdna
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Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 66 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 46
Reviderade ägardirektiv

Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurhem AB (nedan kallat bolaget) antagna
av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 2017-02-28.

Roller
1.

Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra
sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget skall
arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 §
kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
d) av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och
bolaget. Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal
inom kommunsektorn
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning efter
samråd med moderbolaget.

2.

Moderbolagets styrfunktion
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som
följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen skall i
första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.
Moderbolaget bereder bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av
kommunfullmäktige.
Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter
samråd med moderbolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
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3.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i
ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har rätt
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och
där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

4.

Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) köp och försäljning av flerbostadshus
b) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolagets styrelse.
moderbolaget.

Styrning
5.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av
bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer
motsatsförhållande mellan direktiv och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går
ut över den totala kommunala organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför
i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernnyttan.
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6.

Kommunal kompetens
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen om ej
annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva verksamhet eller
vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

7.

Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden, äga och förvalta
fastighetsbeståndet samt medverka till att målen i kommunens
bostadsförsörjningsprogram uppfylls

-

Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende där bolaget
tillhandahåller bostäder

-

Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i
kommunen

-

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar
utveckling

8.

Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för
bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och
beslut skall eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.

9.

Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna och sänka
koncernens totala låneskuld.
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer fullmäktige
anvisar och som fordras för koncernintern samordning.

10.

Budget samt underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av
koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i enlighet med med
moderbolagets anvisningar.
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11.

Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall rapporteras
omedelbart till moderbolaget.
12.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt
7 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts
enligt punkt 8.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för
revisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 och
1 a §§ kommunallagen.

13.

Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen mellan
styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

14.

Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om
han/hon ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.
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Bolagets ledning
15.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda
besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
16.

Riktlinjer m m inom arbetsgivarområdet
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen,
styrdokument och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med
moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare
policyprogram m m av angivet slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner
och anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med VD och ordföranden i
moderbolaget inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att
undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i den
kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt eller
indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför eventuell
uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt följer
bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.

17.

Arbetsgivarkonsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för råd
och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga
kommunala koncernen.

18.

Arbetsgivarorganisation m m
Ensidiga arbetsgivargåvor som till exempel förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.
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19.

Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art godkännas av
moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.

20.

Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor
inom hela den kommunala koncernen.

21.

Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall utges lika
i hela den kommunala koncernen.

Övrigt
22.

Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer)
rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt
yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte
som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

23.

Upphandling
Bolaget lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Samordnade
upphandlingar inom kommunkoncernen skall eftersträvas.

24.

Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall eftersträvas
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall tillämpa de policyprogram,
reglementen och riktlinjer inom IT-området som moderbolaget anvisar.

25.

Samordning av administrativa rutiner och system
Samverkan och samordning skall eftersträvas inom den kommunala koncernen när
så är möjligt och är till gagn för koncernnyttan.

26.

Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

Kf § 31
Bolagsordning
- Arvidsjaurs Energi AB

39

Dnr 00099/2016
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En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform.
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem
beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen
som gäller för aktiebolaget.
Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför
bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns.
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB har varit föremål för översyn.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Bolagsordning för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Förslag under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att ordet fjärrvärme
byts ut mot energiförsörjning under § 4.
Bjarne Hald (c)
Återremiss för översyn av § 4, Bolagets ändamål, vad gäller
tillhandahållande av ändamålsenliga lokaler och bostäder till bolagets kunder
samt att se över formuleringen att trygga kommens energiförsörjning.
Eftersom förslag till återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes;
 Ja-röst till att ärendet ska avgöras idag.
 Nej-röst till att ärendet ska återremitteras.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 47
Reviderad bolagsordning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

40

Kf § 31, forts.

Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige med 16 ja-röster och
11 nej-röster bifallit kommunstyrelsens förslag. En ledamot är frånvarande
och en stol är tom. Fullmäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras
enligt KL 5 kap § 36.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras för översyn av § 4, Bolagets ändamål, vad gäller
tillhandahållande av ändamålsenliga lokaler och bostäder till bolagets
kunder samt att se över formuleringen att trygga kommens
energiförsörjning.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 47
Reviderad bolagsordning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att
leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv
tillsammans med bolagen.
Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att skrivningen i § 4a
”av betydande storlek” byts ut till ”upp till 80 prisbasbelopp”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne
Halds ändringsyrkande. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 70 upphör att gälla.

_____

Reservationer
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Bjarne Hald (c), Leif Andersson
(c), Johans Granberg (c), Samuel Wigenstam (c), Gudrun Vikberg (c),
Lennart Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c) och Annika Öberg (m)
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 48
Reviderade ägardirektiv

Utdragsbestyrkande

Ägardirektiv

Arvidsjaurs Energi AB
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Arvidsjaurs Energi AB
Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 32

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurs Energi AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 2017-02-28.

Roller
1.

Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra
sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget skall
arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 §
kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
d) av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och
bolaget. Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal
inom kommunsektorn
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning efter
samråd med moderbolaget.

2.

Moderbolagets styrfunktion
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som
följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen skall i
första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.
Moderbolaget bereder bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av
kommunfullmäktige.
Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter
samråd med moderbolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
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3.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i
ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har rätt
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och
där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

4.

Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) investering, förvärv eller försäljning av egendom av betydande storlek
b) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den skall underställas fullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolaget.

Styrning
5.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av
bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer
motsatsförhållande mellan direktiv och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går
ut över den totala kommunala organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför
i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernnyttan.
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6.

Kommunal kompetens
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen om ej
annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva verksamhet eller
vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

7.

Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Arbeta för att öka användandet av lokala bränslen när så är lägligt ur
ekonomisk och verksamhetsmässig synpunkt

-

Att bolaget är konkurrenskraftigt och att tillse att Arvidsjaur har en attraktiv
avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde

-

Att i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i möjligaste mån arbeta för
samlokalisering av nedläggning av rör för bredband

-

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar
utveckling

8.

Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för
bolaget, såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och
beslut skall eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.

9.

Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna och sänka
koncernens totala låneskuld.

10.

Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer som fullmäktige
anvisar och som fordras för koncernintern samordning.
Budget samt underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av
koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i enlighet med med
moderbolagets anvisningar.
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11.

Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall rapporteras
omedelbart till moderbolaget.
12.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt
7 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts
enligt punkt 8.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för
revisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6
kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.
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Bolagets ledning
13.

Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen mellan
styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

14.

Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om
han/hon ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

15.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda
besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Ägardirektiv
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Arbetsgivarfrågor
16.

Riktlinjer m m inom arbetsgivarområdet
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen,
styrdokument och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med
moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare
policyprogram m m av angivet slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner
och anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med VD och ordföranden i
moderbolaget inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att
undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i den
kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt eller
indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför eventuell
uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt följer
bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.

17.

Arbetsgivarkonsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för råd
och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga
kommunala koncernen.

18.

Arbetsgivarorganisation m m
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt överenskommits
mellan arbetsmarknadens parter.

19.

Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art godkännas av
moderbolaget.

20.

21.

Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.
Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor
inom hela den kommunala koncernen.
Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som till exempel förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.

Ägardirektiv
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Övrigt
22.

Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer)
rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.

23.

Upphandling
Bolaget lyder under Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF).
Samordnade upphandlingar inom kommunkoncernen skall eftersträvas.

24.

Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall eftersträvas
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall tillämpa de policyprogram,
reglementen och riktlinjer inom IT-området som moderbolaget anvisar.

25.

Samordning av administrativa rutiner och system
Samverkan och samordning skall eftersträvas inom den kommunala koncernen när
så är möjligt och är till gagn för koncernnyttan.

26.

Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 33

Uppdrag som vice
ordförande i kommunens
bolag

42

Dnr 00049/2017
Dnr 000097/2016
Dnr 00098/2016
Dnr 00099/2016

991
998
994
993

De kommunala bolagens bolagsordningar har reviderats. Kommunstyrelsen
har föreslagit kommunfullmäktige att anta bolagsordningarna.
I samtliga bolagsordningar har föreslagits att tillsättande av vice ordförande
beslutas av bolagsstämman i det fall respektive bolag anser att en sådan
behövs. Ändringen innebär, i det fall fullmäktige fastställer
bolagsordningarna, att funktionen som vice ordförande i kommunens bolag
upphör.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Uppdragen som vice ordföranden upphör i samtliga bolag från och med
respektive bolags bolagsstämmor.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 49
Reviderade ägardirektiv

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 34
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Margoth Holmqvist

43

Dnr 00359/2016

102

Margoth Holmqvist (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Margoth Holmqvist beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen i Norrbottens län
. Margoth Holmqvist

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 35
Entledigande från
från uppdrag
uppdrag
Enledigande
som ersättare i
kommunfullmäktige
- Mats Klockljung

44

Dnr 00041/2017

102

Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Mats Klockljung beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen i Norrbottens län
. Mats Klockljung

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 53
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 36
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen
- Kristina Bäckström

Blad

2017-02-28

45

Dnr 00358/2016

102

Kristina Bäckström (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kristina Bäckström beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Bäckström
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2017-02-15 § 51

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 37

Blad

2017-02-28

46

Dnr 00358/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Kristina Bäckström (c) har begärt och beviljats entledigande från sitt
kommunstyrelsen
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Pernilla Granberg (c) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Pernilla Granberg
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2017-02-15 § 52

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 38
Val av ersättare i
kommunstyrelsen

Blad

2017-02-28

47

Dnr 00358/2016

102

Kristina Bäckström (c) har begärt och beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Pernilla Granberg, som tidigare var ersättare, valdes vid dagens
sammanträde till ordinarie ledamot efter Kristina Bäckström.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kristina Bäckström (c) väljs som ersättare efter Pernilla Granberg.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Bäckström
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2017-02-15 § 52

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-02-28

Kf § 39
Enledigande från uppdrag
som ordinarie ledamot i
socialnämnden
- Mats Klockljung

48

Dnr 00041/2017

102

Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Mats Klockljung beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Mats Klockljung
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 54
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 40

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

49

Dnr 00291/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande ledamot i
socialnämnden
socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Leif Rönnqvist (s) väljs som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Beslutet skickas till:
. Leif Rönnqvist
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 55
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 41
Val av ordförande i
socialnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

50

Dnr 00291/2016

102

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande som ordförande i
socialnämnden från och med 2017-01-01.
Annika Öberg (m) har utsetts till ordförande i socialnämnden för tiden fram
till och med 2017-02-28.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Leif Rönnqvist (s) väljs som ordförande i socialnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Beslutet skickas till:
. Leif Rönnqvist
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 56
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 42
Val av vice ordförande i
socialnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

51

Dnr 00135/2016

102

Ingrid Tagesdotter (v) har begärt och beviljats entledigande som vice
ordförande i socialnämnden.
Karin Lindgren (s) har utsetts till vice ordförande för tiden fram till och med
2017-02-28.
Förslag under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Karin Lindgren (s) utses som vice ordförande i socialnämnden.
Leif Andersson (c)
Annika Öberg (m) väljs som vice ordförande i socialnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden ställer förslagen under proposition varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat att utse Karin Lindgren till vice ordförande i
socialnämnden.
Votering begärs.
Eftersom uppdraget som vice ordförande avser personval sker sluten
omröstning. Efter det att rösterna räknats har 14 röster avgivits för Annika
Öberg och 12 röster för Karin Lindgren. En röst är blank. En ledamot är
frånvarande och en stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Beslutet skickas till:
. Annika Öberg
. Nämndskansli

Justerandes sign

Annika Öberg (m) väljs som vice ordförande i socialnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 57
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 43

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

52

Dnr 00293/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Anneli Jorsell (s) har begärt och beviljats entledigande i barn- och
barn-och
utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tycho Johansson (s) väljs som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Tycho Johansson
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 58
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 44

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

53

Dnr 00293/2016

102

Val av ersättare i barn-och Anneli Jorsell (s) har begärt och beviljats entledigande i barn- och
utbildningsnämnden
utbildningsnämnden.
Tycho Johansson, som tidigare var ersättare, valdes vid dagens sammanträde
till ordinarie ledamot efter Anneli Jorsell.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Marcus Davidsson (s) väljs som ersättare efter Tycho Johansson.

_____

Beslutet skickas till:
. Marcus Davidsson
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 58
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 45

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

54

Dnr 00290/2016

102

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

Naemi Forsgren (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Naemi Forsgren
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 59
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 46
Val av ersättare i barnoch utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

55

Dnr 00274/2016

102

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

Bernt Vikström (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Bernt Vikström
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 60
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 47

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

56

Dnr 00257/2016

102

Val av ordinarie ledamot i Johan Lundgren har begärt och beviljats entledigande i kommunstyrelsen.
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Björn Lundberg (s) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Björn Lundberg
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 61
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 48
Val av ersättare i
kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

57

Dnr 00257/2016

102

Johan Lundgren har begärt och beviljats entledigande i kommunstyrelsen.
Björn Lundberg, som tidigare var ersättare, valdes vid dagens sammanträde
till ordinarie ledamot efter Johan Lundgren.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kristina Taimi (s) väljs som ersättare efter Björn Lundberg.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Taimi
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-02-15 § 61
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 49

Partiell inlösen av
pensionsskuld 2016 för
år 2016

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-28

58

Dnr 00340/2016

024

I delårsbokslut per 2016-06-30 redovisar Arvidsjaurs kommun en utfästelse
om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 191 Mkr
inklusive löneskatt.
När åtagandet förfaller till betalning medför detta kostnader för kommunen.
För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en så
kallad partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern
försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala
åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde.
Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen. Inlösen innebär att
man låter resultaträkningen belastas av kostnader som i annat fall skulle
belastat kommande års resultat. Inlösensförfarandet innebär också att
kommunen själv, för ett år i taget, avgör omfattningen av den tidigarelagda
betalningen och därmed kostnaden.
Den partiella inlösen, inklusive löneskatt, 2016 föreslås finansieras genom att
ianspråkta del av överskott som beräknas bli upp till 30 Mkr.
Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger resultatmässig
effekt 2017. Dock inte fr o m 2018 om föreslagen lag träder i kraft.
Möjlighet att genomföra inlösen för 2016 krävde ett beslut under samma år.
Kommunstyrelsens ordförande har, tillsammans med kommunfullmäktiges
presidium och kf’s partigruppledare, i beslut gett ekonomichefen klartecken
att utföra inlösen för 2016.
Fullmäktige har att fatta formellt beslut om partiell inlösen av pensionsskuld
under 2016.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Sara Eklund
. Åsa Fjällman

1.

Kommunfullmäktige godkänner partiell inlösen under 2016 av
pensionsutfästelser intjänade före 1998 med belopp upp till 30 Mkr
inklusive löneskatt.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut ärendegrupp 2, § 10 – Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2017-02-28

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

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 Andersson
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

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

SUMMA

_____

22

Tjänstgörande ersättare

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

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning
Ägardirektiv AFAB. Bolagsord. AEAB

§
Ja
X
X
X
X
X

Frånvarande
---Jonas Granberg

X
X
X
X
-

X
X
X
X
Annika Öberg
Gudrun Vikberg
Samuel Wigenstam
Tycho Johansson

§
Nej Avst Ja Nej Avst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

5 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

17

X
X

10

16

11

