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Kf § 50
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 51
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 52
Delgivningar
Kf § 53
Dnr 00123/2017
009
Motion - Åtgärdsplan med anledningen av hög personalomsättning bland
socialnämndens chefer

Justerandes sign

Kf § 54
Dnr 00111/2017
Motion - Åtgärda ej fungerande ljudanläggning i fullmäktigesalen
eller byt lokal

009

Kf § 55
Dnr 00112/2017
Plogning av trottoarer och cykelvägar (Medborgarförslag)

314

Kf § 56
Dnr 00113/2017
Begränsning av sandning av Storgatans vintertid (Medborgarförslag)

314

Kf § 57
Dnr 00189/2016
Motion - Fullmäktiges övergripande mål för utveckling och tillväxt

009

Kf § 58
Dnr 00073/2017
Årsredovisning år 2016 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 59
Dnr 00114/2017
Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016

007

Kf § 60
Dnr 00115/2017
Övergripande granskning av arbetet med intern kontroll

007

Kf § 61
Dnr 00116/2017
Granskning av ägarrollen avseende kommunala aktiebolag

007

Kf § 62
Dnr 00117/2017
Granskningsrapport för år 2016 – Arvidsjaurs Kommunföretag AB

007

Kf § 63
Dnr 00118/2017
Granskningsrapport för år 2016 – Arvidsjaurhem AB

007

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 64
Dnr 00119/2017
Granskningsrapport för år 2016 – Arvidsjaurs Energi AB

000

Kf § 65
Dnr 00120/2017
Granskningsrapport för år 2016 – Arvidsjaur Flygplats AB

007

Kf § 66
Dnr 00073/2017
Årsredovisning för affärsdrivande verksamheter år 2016
- Vatten och avlopp (VA)

042

Kf § 67
Dnr 00121/2017
611
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden med anledning av genomlysning
av grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun
Kf § 68
Dnr 00116/2016
Överföring av pengar från 2016 års investeringsbudget till 2017
- Mål- och resursplan 2017

041

Kf § 69
Dnr 00053/2017
Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 70
Dnr 00079/2017
Antal ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige

107

Kf § 71
Dnr 00070/2017
001
Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22
Kf § 72
Dnr 00052/2017
Taxa för renhållning (avfallhantering)

051

Kf § 73
Dnr 00122/2017
002
Delegation att sätta avgifter för mottagning av avfall som ej räknas som
hushållsavfall
Kf § 74
Dnr 00190/2016
009
Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer

Justerandes sign

Kf § 75
Dnr 00337/2016
Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna
(Medborgarförslag)

009

Kf § 76
Dnr 00336/2016
Motion – Vi vill ha flygskolan!

009

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 77
Dnr 00264/2016
Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom nämnderna

007

Kf § 78
Dnr 00078/2017
107
Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år
2017
Kf § 79
Dnr 00116/2016
Tilläggsäskande i investeringsbudget 2017
– Digitala verktyg (läsplattor) till barn- och utbildningsförvaltningen

041

Kf § 80
Dnr 00099/2016
Bolagsordning - Arvidsjaurs Energi AB

993

Kf § 81
Dnr 00074/2017
110
Valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019 och
framåt
Kf § 82
Dnr 00286/2014
Val av ersättare i Mål- och demokratiberedningen

102

Kf § 83
Dnr 0041/2017
Val av ordinarie ledamot i socialnämnden

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
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Kf § 50
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.

Björn Lundberg och Bjarne Hald utses att justera protokollet.
Ylva Stråhle Andersson och Sven-Olov Granlund utses till ersättare.
Protokollet ska justeras i förvaltningsbyggnaden 18 april kl. 13.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 51
Allmänhetens frågestund

64

Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Vid sammanträdet ställdes följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman:
1. I några viktiga frågor för kommunen har partierna arbetat tillsammans.
Kan vi räkna med flera partiöverskridande samarbeten?
2. Vilka målsättningar och planer har kommunen för hälsocentralen efter
köpet?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 52
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Ny röstsammanräkning efter Mats Klockljung (c)
- ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Norrbottens län

*
-

Protokoll 2017-03-21
Kommunstyrelsen

*
-

Ny röstsammanräkning efter Margoth Holmqvist
Länsstyrelsen i Norrbotten

*
-

Ny röstsammanräkning efter Mats Klockljung
Länsstyrelsen i Norrbotten

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 53
Motion
- Åtgärdsplan med
anledning avav
hög
anledningen
hög
personalomsättning bland
socialnämndens chefer

66

Dnr 00123/2017

009

Socialdemokraterna lämnar följande motion vid sammanträdet:
Sista åren har det varit stor omsättning av chefer inom de sociala
verksamheterna.
Chefens arbetssituation har stor bäring på underställd personals arbetsmiljö.
Är arbetssituationen hos ledningen svår och osäker spiller det över på
underställd personal, och i förlängningen på de kommunmedborgare som är
beroende av verksamheten.
De sociala verksamheterna riktar sig till de allra mest utsatta i samhället.
Äldre med behov av stöd, personer med funktionsnedsättning, människor
med missbruksproblem m.fl. Därför är det viktigt med en stabil verksamhet.
Det är naturligt och bra med en viss personalomsättning, men det får inte gå
för långt.
Vi vill att:
Kommunstyrelsen snarast utreder varför så många chefer slutat inom de
sociala verksamheterna. Utredningens resultat ska utrymma i en åtgärdsplan.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Motionen avslås med hänvisning till att socialdemokraterna innehar
ordförandepost och majoritet i socialnämnden.
Lars Ralph (m)
Kommunfullmäktige ska ta emot motionen med hänvisning till kommunallagens 14 Kap 16§ samt 5 Kap 23§.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Lars Ralphs förslag.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 54
Motion
- Åtgärda ej fungerande
ljudanläggning i
fullmäktigesalen
eller byt lokal

67

Dnr 00111/2017

009

Leif Enberg (v) lämnar följande motion vid sammanträdet:
Fixa till ljudanläggningen i fullmäktigesalen (eller byt lokal).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 55
Plogning av trottoarer och
cykelvägar
(Medborgarförslag)

68

Dnr 00112/2017

314

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande lydelse;
” 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 Leastadiusvägens 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 där
blir de smalare och smalare efter varje snöfall, på andra ställen prioriterar
man såna vägar framför bilvägar vilket borde ske även här för barnens och
motionärer säkerhet. Man får inte snåla och spara på säkerheten.”
Presidiet har berett ärendet och föreslår att det överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 56
Begränsning av sandning
av Storgatan vintertid
(Medborgarförslag)

69

Dnr 00113/2017

314

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande lydelse;
” Som bekant är Arvidsjaurborna vintertid ett sparkåkande folk…”
Därför hemställer jag om att sandningen på främst Storgatan begränsas till
en bredd av högst 1 meter. Det GÅR att strypa bredden på spridaren (inte
han som kör, givetvis) och på så vis lämna lite utrymme åt sprakfolket.
Presidiet har berett ärendet och föreslår att det överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Förslagsställaren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 57
Motion
- Fullmäktiges
övergripande mål för
utveckling och tillväxt

70

Dnr 00189/2016

009

Lars Ralph (m) lämnade in följande motion vid kommunfullmäktiges möte
den 20 juni 2016;
Anpassning till verkligheten
Kommunens övergripande mål är för tillfället "En positiv utveckling och
tillväxt". Bättre vore "En positiv utveckling med anpassning till
verkligheten".
Allt för många kommuner försöker fåfängt växa medan trenden är motsatt.
Felaktiga investeringar inför en befolkningsökning som uteblir är dyra.
Skulle alla kommuner som tror sig kunna öka få rätt så är snart Sveriges
befolkning fördubblad. Sanningen är att urbaniseringen pågår och det är lika
svårt att långsiktigt öka Arvidsjaurs befolkning som att vända Byskeälven.
Bättre ett trevligt mindre Arvidsjaur än ett mindre trevligt Arvidsjaur som
aldrig når sitt mål.
Jag föreslår
att fullmäktige seriöst ser över målet för Arvidsjaurs befolkningsutveckling
till exempel genom att ärendet först bereds av Mål- och
demokratiberedningen och därpå behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Mål- och demokratiberedningen har lämnat förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås med hänvisning till att motionsställarens önskemål är
tillgodosett genom de mål som fullmäktige beslutat.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58
Årsredovisning år 2016
– Arvidsjaurs kommun

71

Dnr 00073/2017

042

Årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern.
Budgetavräkning tkr

Budget
2016

Redovisat
2016

Utfall mot
budget 2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

181 798
-580 854
-16 050

230 464
-613 948
-14 206

48 666
-33 094
1 844

Verksamhetens nettokostnader

-415 106

-397 690

17 416

Skatteintäkter
288 681
Generella statsbidrag och utjämning 130 499
Finansiella intäkter
1 000
Finansiella kostnader
-100

288 172
130 966
1730
-11

-509
467
730
89

Resultat före extraordinära poster

4 974

23 167

18 193

Årets resultat

4 974

23 167

18 193

Kommunens resultat för 2016 ger ett överskott med 23,2 Mkr. Avvikelsen
mot budgeterat resultat är +18,2 Mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med
48,7 Mkr jämfört med budget.
Statliga riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat till skola,
vård och omsorg. Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016
till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet är 8,8 Mkr.
Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler.
Framförallt har bidrag från Migrationsverket ökat till följd av ökat
mottagande av olika flyktingkategorier. Nytt avtal skrevs i december 2015
varför de nya högre talen inte fanns i budget, särskilt vad avsåg ersättning
för obesatta platser.
Verksamhetens kostnader är 33,1 Mkr högre än budget. Här ingår statligt
bidrag till flygplatsen med 8,8 Mkr. Här ingår också extra pensionsinlösen
med 30 Mkr, varför man kan säga att kostnadsbudgeten inte är helt
förbrukad. Flyktingmottagandet har haft behov av ökade resurser.
Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 1,8 Mkr.
Skatteintäkterna och generella bidrag blev sammantaget nästan i
överensstämmelse med budget.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks § 86 2017-03-21

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58, forts.

Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2016 utom miljö-,
bygg- och hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 0,2 mkr högre
nettokostnader än budgeterat.
Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 8,1 Mkr som är 4 Mkr
bättre än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor.
Reinvesteringar har i något fall betraktats i budget som driftskostnad och ger
i utfall en positiv budgetavvikelse. Arvidsjaurs Flygplats AB har driftsbidrag
och kostnadstäckning från kommunen med 5,3 Mkr och koncernbidrag med
1,0 Mkr. Övriga dotterbolag har klarat resultatet och dessutom kunnat
avsätta medel för framtiden i obeskattade reserver.
Ekonomichef Sara Eklund informerar ledamöterna om att det har skett en
förändring i Arvidsjaurhems redovisning gällande skatt och att resultatet
därmed förändras. Det handlar om 1,0 Mkr och berör inte den kommunala
verksamheten.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Återremiss till fullmäktiges junisammanträde med hänvisning till
ekonomichefens information om att en förändring skett i Arvidsjaurhems
redovisning gällande skatt och att resultatet därmed förändras.
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Sara Eklund

Justerandes sign

Ärendet återremitteras till fullmäktiges junisammanträde med
hänvisning till att en förändring skett i Arvidsjaurhems redovisning
gällande skatt och att resultatet därmed förändras.

_____

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks § 86 2017-03-21

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59
Granskning av barn- och
utbildningsnämndens
ansvarsutövande 2016

73

Dnr 00114/2017

007

Kommunens revisorer, tillsammans har i 2016 års revisionsplan beslutat
granska barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Valet av
granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.
Granskningen ingår som en del i den årliga granskningen.
Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande endast i begränsad
utsträckning har varit tillräckligt under år 2016. Bedömningen baseras på
följande:
Kontrollplan
Kan nämnden verifiera att den på
ett tillräckligt sätt styrt tilldelat
uppdrag?

Bedömning
Uppfyllt
Revisorernas bedömning är att nämnden kan
verifiera att det på ett tillräckligt sätt styrt
tilldelat uppdrag

Kan nämnden verifiera att den på
ett tillräckligt sätt kontrollerat
tilldelat uppdrag?

Inte uppfyllt (verksamhet)
Revisorernas bedömning är att nämnden inte
kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt
kontrollerat tilldelat uppdrag (verksamhet)

Kan nämnden verifiera att
redovisat resultat är förenligt med
fastställda mål?

Inte uppfyllt (verksamhet)
Revisorernas bedömning är att nämnden inte
kan verifiera att redovisat resultat är förenligt
med fastställda mål (verksamhet)

Har nämnden vidtagit tillräckliga
åtgärder med anledning av tidigare
års granskningsiakttagelser?

Inte uppfyllt
Revisorernas bedömning är att nämnden inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra
måluppfyllelse eller prognostisering av det
ekonomiska resultatet

Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar i enligt följande;
-

Justerandes sign

Först konstateras att kommunfullmäktige ser allvarligt på revisorernas
kritik.
Barn- och utbildningsnämnden ska säkerställa att prognostisering och
utvärdering av nämndens målsättningar för verksamheten verkställs.
Återrapportering ska ske till fullmäktiges junisammanträde 2017.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Först konstateras att kommunfullmäktige ser allvarligt på revisorernas
kritik.
Barn- och utbildningsnämnden ska säkerställa att prognostisering och
utvärdering av nämndens målsättningar för verksamheten verkställs.
Återrapportering ska ske till fullmäktiges junisammanträde 2017.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kommunstyrelsen
. Annette Rylén
. Bengt Isaksson
. Sara Eklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 60
Övergripande granskning
av arbetet med intern
kontroll

75

Dnr 00115/2017

007

Kommunens revisorer har i 2016 års revisionsplan beslutat granska arbetet med
intern kontroll. Granskningen, som tar utgångspunkt från kommunallagens
revisionskapitel, har inriktats mot hur kommunstyrelse och nämnderna
tillämpar kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll.
Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas arbete inom
granskningsområdet till övervägande del sker på ett ändamålsenligt sätt. Den
interna kontrollen bedöms till övervägande del vara tillräcklig.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:
•
•

Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att internkontrollplanernas
innehåll och omfattning är i enlighet med gällande internkontrollreglemente.
Kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar rapporteringen av genomförda
kontroller så att resultat och effekter tydligt framgår (måluppfyllelse).

Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ulf Starefeldt
. Sara Eklund

Justerandes sign

Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att
internkontrollplanernas innehåll och omfattning är i enlighet med gällande
internkontrollreglemente.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska utveckla rapporteringen av
genomförda kontroller så att resultat och effekter tydligt framgår
(måluppfyllelse).

_____

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

Kf § 61
Granskning av ägarrollen
avseende kommunala
aktiebolag

76

Dnr 00116/2017

007

Kommunens revisorer, tillsammans med lekmannarevisorn i Arvidsjaur
kommunföretag AB (AKAB), har i 2016 års revisionsplan beslutat granska
ägarrollen avseende kommunala aktiebolag. Valet av granskningsinsats har
skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen har inriktats
mot följande
områden:
-

-

Roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och moderbolagets
styrelse
Koncernsamverkan, ägarstyrning och kontroll: a) förutsättningar och b)
förekomst och tillämpning av system och rutiner
Uppföljning och återrapportering till respektive styrelse

Granskningen visar att kommunstyrelsen och AKAB fullgör sitt uppdrag
inom området på ett till övervägande del ändamålsenligt sätt. Den interna
kontrollen bedöms till övervägande del vara tillräcklig.
För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras;
• Kommunstyrelsen och AKAB:s styrelse utvecklar "system och rutiner"
för att främja koncernsamverkan. Förslag på ett urval av sådana system
och rutiner exemplifieras i rapporten
• Kommunstyrelse och moderbolagets styrelse prövar hur uppföljning och
återrapportering av koncernsamverkan kan vidareutvecklas
• Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument
harmoniserar med varandra när det gäller roll- och ansvarsfördelning
mellan kommunstyrelse och moderbolagets styrelse
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med revisorernas rekommendationer samt att
återrapportering ska ske till fullmäktiges oktobersammanträde 2017.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

77

Kf § 61, forts.

Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ytterligare en beslutspunkt:
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur Kommunföretags
styrelse innan bolagsstämman.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

3.

4.

Kommunstyrelsen och Arvidsjaur kommunföretags styrelse ska
utveckla "system och rutiner" för att främja koncernsamverkan.
Kommunstyrelsen och Arvidsjaur kommunföretags styrelse ska pröva
hur uppföljning och återrapportering av koncernsamverkan kan
vidareutvecklas.
Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens styrande dokument
harmoniserar med varandra när det gäller roll- och ansvarsfördelning
mellan kommunstyrelse och moderbolagets styrelse.
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur
Kommunföretags styrelse innan bolagsstämman.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Kommunstyrelsen
. Stämmoombud AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 62
Granskningsrapport för år
2016
– Arvidsjaurs Kommunföretag AB

78

Dnr 00117/2017

007

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorerna har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag AB’s verksamhet
under år 2016. Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagens
tionde kapitel och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen
har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning
att bolaget under år 2016 fullgjort sitt uppdrag på ett till övervägande del
ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen har till övervägande del varit
tillräcklig.
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
med godkännande lägger granskningsrapporten till handlingarna.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ytterligare en beslutspunkt:
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur Kommunföretags
styrelse innan bolagsstämman.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Stämmoombud AKAB

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur
Kommunföretags styrelse innan bolagsstämman.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 63
Granskningsrapport för år
2016
– Arvidsjaurhem AB

79

Dnr 00118/2017

007

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
den interna kontrollen är tillräcklig.
Utsedd revisor har granskat Arvidsjaurhem AB’s verksamhet under år 2016.
Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagens tionde kapitel och
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en
bedömning av risk och väsentlighet.
Genomförd granskning visar att bolagets verksamhet under år 2016 har
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
med godkännande lägger granskningsrapporten till handlingarna.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ytterligare en beslutspunkt:
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur Kommunföretags
och Arvidsjaurhems styrelser innan Arvidsjaurhems bolagsstämma.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.

Beslutet skickas till:
. AKAB
. A-HEM
. Stämmoombud A-HEM

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur
Kommunföretags och Arvidsjaurhems styrelser innan Arvidsjaurhems
bolagsstämma.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 64
Granskningsrapport för år
2016
– Arvidsjaurs Energi AB

80

Dnr 00119/2017

000

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
den interna kontrollen är tillräcklig.
Utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Energi AB’s verksamhet under år
2016. Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagens tionde
kapitel och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har
utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.
Genomförd granskning visar bolagets verksamhet under år 2016 har
bedrivits på ett ändamålsenligt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
med godkännande lägger granskningsrapporten till handlingarna.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ytterligare en beslutspunkt:
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur Kommunföretags
och Arvidsjaur Energis styrelser innan Arvidsjaur Energis bolagsstämma.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.

Beslutet skickas till:
. AKAB
. AEAB
. Stämmoombud AEAB

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur
Kommunföretags och Arvidsjaur Energis styrelser innan Arvidsjaur
Energis bolagsstämma.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

Kf § 65

81

Dnr 00120/2017

007

Granskningsrapport för år Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett
2016
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
– Arvidsjaur Flygplats AB den interna kontrollen är tillräcklig.
Utsedd revisor har granskat Arvidsjaur Flygplats AB’s verksamhet under år
2016. Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagens tionde
kapitel och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har
utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Fördjupad granskning har
inriktats mot följande områden:
- Avtal avseende hyrköp av värmepanna
- Uthyrning av lokaler
Genomförd granskning visar att bolagets verksamhet under år 2016 endast i
begränsad grad har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att bolagets
interna kontroll varit bristfällig. Verksamheten bedöms till övervägande del
har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Underlag
för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse.
För framtiden lämnas följande rekommendationer:
• Bolagets styrelse och VD säkerställer att ägardirektiv avseende
koncernsamverkan/koncernnytta efterlevs.
• Bolagets styrelse och VD prövar hur styrning och kontroll över
delverksamheten lokaluthyrning kan utvecklas.
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt följande;
-

Justerandes sign

Först konstateras att kommunfullmäktige tar revisorernas kritik,
gentemot den styrelse som kritiken avser, på största allvar.
Kommunfullmäktige delar revisorernas bedömning gällande
ändamålsenlighet, ekonomisk tillfredsställelse och intern kontroll.
Beslutet ska delges s AKAB och AFAB styrelser.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

82

Kf § 65, forts.

Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till presidiets förslag med ändring av sista beslutspunkten enligt
följande:
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur Kommunföretags
och Arvidsjaur Flygplats styrelser innan Arvidsjaur Flygplats bolagsstämma.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Björn Lundbergs förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Först konstateras att kommunfullmäktige tar revisorernas kritik,
gentemot den styrelse som kritiken avser, på största allvar.
Kommunfullmäktige delar revisorernas bedömning gällande
ändamålsenlighet, ekonomisk tillfredsställelse och intern kontroll.
Beslutet ska via stämmoombudet delges till Arvidsjaur
Kommunföretags och Arvidsjaur Flygplats styrelser innan Arvidsjaur
Flygplats bolagsstämma.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB
. AFAB
. Stämmoombud AFAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport med granskningsbilaga

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 66
Årsredovisning för
affärsdrivande
verksamheter år 2016
- Vatten och avlopp (VA)

83

Dnr 00073/2017

042

Från och med 2007-01-01 gäller "Lagen om allmänna vattentjänster
006:412". Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra
verksamheter med resultat och balansräkningar.
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.
Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st minireningsverk, 13 st
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km
ledning.
VA-enheten har upprättat årsredovisning för år 2016 utifrån gällande
riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning 2016 för kommunens VA-verksamhet godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnads
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 87 2017-03-21
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

Kf § 67
Uppdrag till barn- och
utbildningsnämnden med
anledning av
genomlysning av
grundskoleverksamheten i
Arvidsjaurs kommun

84

Dnr 00121/2017

611

Fullmäktiges presidium har tagit del av den rapport gällande genomlysning
av grundskoleverksamheten som överlämnades till fullmäktiges ordförande
onsdag den 29 mars.
Huvudsyftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att skapa
förutsättningar för en långsiktigt väl fungerande grundskoleverksamhet, där
ett viktigt mål är att alla elever går ut grundskolan goda kunskaper och bra
betyg, dock minst godkända. En hög utbildningsnivå och goda
kunskapsresultat är viktiga förutsättningar för hela Arvidsjaurs kommuns
framtida positiva utveckling.
Rapporten innehåller förslag till rekommendationer (utvecklingsområden)
under begreppen kultur, struktur och ledarskap, vilka är avgörande för en
framgångsrik (skol)organisation och som också möjliggör ett optimalt och
långsiktigt framgångsrikt förbättringsarbete.
Presidiet har berett ärendet 2017-03-30 samt lämnat förslag till beslut.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Ytterligare en beslutspunkt med följande lydelse:
Paragrafen förklararas omedelbart justerad.
Lennart Wigenstam (c)
Tillägg till presidiets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen ska på plats informera sig om de alarmerande
förhållandena på Tallbackaskolan i samband med kommunstyrelsens
sammanträde den 9 maj 2017.
Proposition
Ordföranden ställer först frågan om paragrafen ska anses omedelbart
justerad. Efter avslutad proposition finner ordföranden att fullmäktige
bifallit förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på presidiet förslag mot Lennart
Wigenstams förslag. Efter avslutad proposition konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med presidiets förslag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Rapport skolgenomlysning grundskolan i Arvidsjaur

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

85

Kf § 67, forts.

Voteringsproposition
Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes:
Ja-röst till presidiets förslag.
Nej-röst till Lennart Wigenstams förslag.
Efter avslutad omröstning har 12 ja-röster och 13 nej-röster avgivits. Två
ledamöter avstod från att rösta, en ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Fullmäktige har beslutat i enlighet med Lennart Wigenstams förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Uppdrag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska
- upprätta ett skolutvecklingsprogram och en organisationsstruktur för
grundskolan som ska innehålla såväl omedelbara åtgärder som
långsiktigt varaktiga åtgärder. Till förslagna åtgärder ska det finnas
ansvarig, hur och när och på vilket sätt uppföljning ska ske.
- programmet ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut den
20 juni 2017.

2.

- föreslagna åtgärder ska avrapporteras till kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträden.
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
Nämnden ska
- med omedelbar verkan vidta de åtgärder som nämns i rapporten och
har bäring på kultur, struktur och ledarskap.
- till kommunstyrelsens närmaste sammanträde rapportera hur man
ämnar arbeta med ovanstående.
- till kommunfullmäktige den 20 juni lämna delrapport om hur man
arbetat med ovanstående under den del av vårterminen som återstår.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

- föreslagna åtgärder ska rymmas inom 2017 års budgetram.
3. Kommunstyrelsen ska på plats informera sig om de alarmerande
förhållandena på Tallbackaskolan i samband med kommunstyrelsens
sammanträde den 9 maj 2017.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Reservation
Lars Ralph (m) med hänvisning till beslutspunkt 3. Det är tveksamt att låta
kommunstyrelsen göra studiebesök på Tallbackaskolan.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Rapport skolgenomlysning grundskolan i Arvidsjaur

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 68
Överföring av pengar från
2016 års investeringsbudget till 2017
- Mål- och resursplan
2017

86

Dnr 00116/2016

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
året investeringar.
I samband med att investeringsredovisning för 2016 upprättades, lämnades
önskemål från kommunens verksamheter om att få föra över ej förbrukade
medel från 2016 års investeringsbudget till 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Överföring görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 till 2017
med 5 308 tkr för den skattefinansierade verksamheten samt med
tilläggsbudget om 370 tkr till fastighetsenheten för 2017,
totalt 5 678 tkr.
Överföring görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 inklusive
2017 med 8 131 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 88 2017-03-21
Tjänsteskrivelse Sara Eklund

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
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1. Inledning
Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet syftar till att skapa
effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och redovisning för att uppnå det bästa samlade
resursutnyttjandet. Målet är även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och
befogenheter i arbetet med investeringar.
Redovisningslagen, Kap 6 §1 definieras anläggningstillgång på följande sätt:
”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.”
I ett inledande skede, innan en anläggningstillgång tagits i bruk och avskrivningarna påbörjats
kallas den för investering.
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Arvidsjaurs kommun” som beslutades av
kommunfullmäktige 2014-11-24 står följande om investeringar:
Kommunfullmäktige fastställer i mål och resursplan ramar och investeringsbudget för
nämnderna.
Som underlag för ett beslut i en nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera
och dokumentera:
•Behovet av investeringen
•Alternativ som undersökts för att täcka behovet
•Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd
•Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt.
I ägardirektiv för i Arvidsjaurs kommunkoncern ingående bolag, som kommunfullmäktige
fastställer, åläggs dotterbolag i AKAB rapportera till moderbolaget innan beslut fattas om vissa
investeringar. Moderbolaget rapporterar i sin tur till kommunfullmäktige.
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2. Grundregler för investeringar
2.1 Definitioner
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering ska
tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivas av under nyttjandetiden. En
nedre gräns finns för definitionen av anläggningstillgång och därmed vad som ska hamna i
investeringsbudgeten:
• En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att
utgiften ska överstiga ett prisbasbelopp (44 500 kr för år 2015). Båda dessa kriterier måste
uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång
Dessutom ska följande förutsättningar uppfyllas:
Kommunen ska ha kontroll över tillgången, och det ska vara sannolikt att den medför
ekonomiska fördelar eller att den höjer servicenivån i framtiden. I kommunal verksamhet innebär
det att tillgången bidrar till att uppfylla fastställda mål.
Dessa kriterier måste uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång.
Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar.
Så kallade klumpanslag per nämnd kan tillåtas för tvingande akuta behov. LOU måste ändå
följas. Investeringsprojekten skall specificeras och rapporteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Reparation och underhåll, dvs. åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska
och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs.
Från och med 2015 skall kommunen arbeta enligt komponentavskrivningsmetoden. Detta
innebär att utbyten/reinvesteringar skall betraktas som investeringar. I samband därmed
utrangeras den utbytta komponenten/anläggningstillgången.
En anläggningstillgång kan vara immateriell eller materiell.

2.1.1 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarna indelas i:
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella anläggningstillgångar
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2.1.2 Anskaffningsvärde
Redovisningslagen Kap 6 § 3:” Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning....”
En anläggningstillgång skall tas upp i bokföringen till det anskaffningsvärde den hade vid
förvärvstillfället. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen
inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering får ingå i anskaffningsvärdet
om de är direkt hänförliga till anskaffningen och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

2.1.3 Investeringsbidrag
Investeringsbidrag ska inte reducera anläggningstillgångarnas värde utan redovisas som
förutbetald intäkt enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 18;
Intäkter frånavgifter, bidrag och försäljningar.

2.1.4 Inköp av fastigheter
Inköp av fastigheter ska alltid redovisas som en anläggningstillgång.

2.2 Avskrivning
2.2.1 Allmänt
Med aktivering av investering menas att bokföra en anläggningstillgång på balansräkningen samt
börja avskriva den.
Alla anläggningstillgångar med begränsad livslängd ska avskrivas. Avskrivningen används i
redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är
att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för respektive redovisningsperiod.
Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. Avskrivningstiden ska
bestämmas för varje enskilt objekt. En bedömning av den förväntade nyttjandetiden ska göras
med hjälp av exempelvis tidigare erfarenhet från liknande anläggningar, verksamhetsplanering
och teknisk expertis. Avskrivningstidens längd ska fortlöpande omvärderas.
Linjär avskrivning används, vilket betyder att samma belopp avskrivs varje år.
Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte
förekomma.
En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras
från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden
efter det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i
balansräkningen.
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2.2.2 Ändring av avskrivningsplan
Om en tillgång uppenbarligen redan är tillräckligt avskriven kan det i undantagsfall vara lämpligt
att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den ekonomiska
livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när avskrivningsplanen
ursprungligen gjordes. Enbart en värdestegring av en tillgång är inte någon godtagbar grund för
att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång med begränsad ekonomisk
livslängd. En avskrivningsplan kan förkortas om man vet att anläggningen kommer att tas ur
bruk tidigare än vad som ursprungligen beräknats.
För förändring av avskrivningsplan krävs särskilt politiskt beslut av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

2.2.3 Nedskrivning
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det
engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga
värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning eller
utrangering.
En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är av väsentlig
storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningarna. Beslut om nedskrivning av tillgång
fattas av kommunstyrelsen om inte nedskrivningen är en följd av att tillgången avyttrats.

2.2.4 Uppskrivning
Uppskrivning av en anläggningstillgång får inte göras.

2.3 Immateriella anläggningstillgångar
Med immateriella anläggningar avses icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete kan
tas upp som en anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde för
verksamheten under kommande år. Detta kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Som exempel
kan nämnas utvecklandet av informationssystem och andra egna produkter som kan försäljas
eller på annat sätt leda till framtida intäkter.

2.4 Exploateringar
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller
arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som
omsättningstillgång.

2.5 Leasing
Leasing är en finansieringsform för anskaffning av anläggningstillgångar. När den likvida
situationen är god i kommunen skall leasing inte användas som förstahandsval. Val kan träffas
först sedan man undersökt det mest kostnadseffektiva alternativet.
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3. Gränsdragning mellan investering och underhåll
Med reparation och underhåll avses åtgärder som syftar till att bibehålla en anläggningstillgång i
dess ursprungliga skick. Hit räknas även ändringsarbeten avseende inredning, till exempel vid
ändrat användningsområde för en lokal. Ersättning/komplettering av inventarier har tidigare
räknats som underhåll. Fr o m 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en
investering. Utbytt del utrangeras därvid. Reparation och underhåll bokförs som en kostnad det
år åtgärden utförs.

4. Avyttring av anläggningstillgångar
4.1 Lös egendom
Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. Följande gäller
(
 Egendomen ska lämnas ut på anbudsförfarande
 Egendomen annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia
 Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i annat fall lämnas
egendomen för erforderligt omhändertagande (återvinning, bilskrot etc.).
 Försäljning av inlämnat återbruksmaterial som säljs via Ånyo och Återvinningscentralen
undantas från ovanstående.
Realisationsvinst eller – förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av
respektive förvaltning om inte politiskt beslut säger annat.
I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde.
Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för sådant beslut ska vara
att varan inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar
marknadsvärde.
All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens ekonomifunktion.
Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller
marknadsprissättning.

4.2 Fast egendom
All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning.
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5. Investeringsbudget
Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade
och avgiftsfinansierade investeringar.
Kommentar: Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på
upphandling.

5.1 Kategorier av investeringar
5.1.1 Skattefinansierade investeringar
Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader ska finansieras
av skattemedel.
Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen.
En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, vilket
då kan vara en anledning till att prioritera denna investering före andra.

5.2.1 Avgiftsfinansierade investeringar
Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens
avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den
totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen.

5.2 Ansvarsfördelning
Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för
kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade
avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar.
Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra
effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt
ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas.
För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen efter
beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna
ifråga.
Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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6. Investeringsmodell
Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun innehåller fem delmoment.
1. Behov
2. Utredning/ Beredning
3. Beslut
4. Genomförande
5. Uppföljning

6.1 Behov
Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen
gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning i
kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att
skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga.
Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en
investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar.
Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav. Eftersom
investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl
genomarbetade.

6.2 Utredning / Beredning
6.2.1 Utredning
Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, eftersom
detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokumenterat ärende och kommande
beslut blir betydligt enklare att följa upp. Samtliga investeringar, oavsett om det är ny- eller
reinvestering ska hanteras på samma sätt.
Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar:
• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning.
• Kategori, status och prioritet ( miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav)
• Motiv till investeringen
• Investeringsbelopp samt bedömd livlängd och tidpunkt för reinvestering
• Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med efterkalkyl
med tillhörande analys.
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter
• Eventuella engångseffekter
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering.
I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl objektiva som
subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler riskerar att göra utredningen
ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas med. Beakta tidigt i utredningen hänsyn till
övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering undviks.
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Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om
verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. Här ska också
inräknas tid för upphandlingsarbetet. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att
möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet,
omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor utsträckning
som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer.
Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara erfarenheter
inför framtida investeringar. Kraven på innehåll i dessa kalkyler är den lägsta nivån för
ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan komma att kräva mer detaljerade kalkyler.
Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas ärendet. Större investeringsprojekt (beräknad
investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska
bifogas kalkylen i samband med begäran om investeringstillstånd.

6.2.2 Investeringsplaner
Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör
underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara
baserad på den investeringsram som fastställts i de finansiella målen för kommunen.
Ett- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de
möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar. Sådana totala översikter är viktiga
både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att kunna
prioritera mellan olika projekt.
Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med
styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor. Verksamheterna ansvarar för sin investeringsbudget.
Kommunchefen har en samordnande roll mot nämnder och verksamheter. I detta ingår att
identifiera liknade slag av investeringar för en så effektiv upphandling som möjligt.
Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning.

6.2.3 Resultatpåverkan
I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas
fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till
investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda
eller sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet m.m.
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6.3 Beslut
Till varje investering ska finnas ett komplett och dokumenterat beslutsunderlag. Respektive
nämnds beslutade investeringsplan översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
En förutsättning är att nämndens investeringsbudget ryms inom de från budgetdirektiven
tilldelade ramarna. Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade
på fullständiga underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas ändring
av investeringsbudget av kommunfullmäktige.

6.3.1 Projekteringstillstånd
Beslut om investering i maskiner och inventarier fattas av respektive nämnd utifrån de
beslutsnivåer som framgår av kommunens inköpspolicy.
För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga 1 000 000 kr, krävs kommunstyrelsens
godkännande innan projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all skattefinansierad som
avgiftsfinansierad verksamhet.
Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet
förutsätter att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de
projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av.

6.4 Genomförande
Sedan upphandlingsprocessen är avslutad och totalt belopp ryms inom det beslutade objektet
skall ekonomikontoret meddelas kommande betalningstidpunkter för investeringen. Om det
därvid skulle uppstå lånebehov skall ärendet hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Om offererat pris överstiger beslutad investeringsbudget för objektet skall frågan om
tilläggsbudget hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Verkställan av inköp får då inte
ske innan kommunfullmäktige har beslutat i frågan.
Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

6.4.1. Investering på annans anläggning
Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan
redovisas som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till kontraktstidens längd.
Är hyresförhållandet kortare än fem år redovisas åtgärden som underhåll.

6.4.2 Driftanslag hos nämnd
I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna genomföra
en investering, får dessa medel endast användas för tillfälliga insatser fram till dess att
investeringen tas i bruk. I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget
ovillkorligen stå till kommunfullmäktiges förfogande.
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6.5 Uppföljning
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt
anvisningar för uppföljning. För varje investering skall diarienummer för upphandlingsärende
anges. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna.
Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och kommenteras
med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse.
Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt utan politiskt beslut.

6.5.1 Avvikelser mot budget
Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger
eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid
andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin
ram söka omprioritera investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan.
I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska
delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att
uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs.

7. Överföring av investeringsmedel
Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som inte
använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt
särredovisade.
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett
projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina
investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av
kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring
av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av
avslutade investeringar ingå.
Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att en särskild
redogörelse upprättas.
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8. Redovisning av investeringsbudget
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget.
Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när internbudgeten fastställs. Av denna
skall även framgå, respektive projekts årsbelopp samt totalbelopp för fleråriga investeringar.
Dessa uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet.
I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt
projekt ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten.
Avskrivningarna för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad respektive
avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig.

8.1 Fastigheter
Fastigheter indelas i byggnader, byggnadsinventarier och mark. Var del bör särredovisas.
Byggnaden utgörs av själva byggnadsstommen samt sådan utrustning som hör till byggnaden och
som är nödvändig för byggnadens allmänna funktion. Byggnaden indelas i komponenter med
olika ekonomisk livslängd.
Byggnadsinventarier är de delar och tillbehör i en byggnad som är knutna till en speciell
nyttjarens verksamhet och som inte behövs för byggnadens allmänna bruk.
Mark skall inte avskrivas, då den förutsätts ha obegränsad livslängd. Vid köp av en fastighet
skall inköpspriset och övriga utgifter fördelas mellan byggnad och mark.

9. Investering hos bolag
Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden. Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt ska redovisas till kommunfullmäktige innan de påbörjas.
Tillämpningen av detta framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

Kf § 70

88

Dnr 00079/2017

107

Antal ordinarie ledamöter i En ändring i kommunallagen från 2014-02-01 gör det möjligt för
kommunfullmäktige
kommunerna att själva välja antalet ledamöter i kornmunfullmäktige. För
kommuner med färre än 8 000 röstberättigade är minsta antalet tillåtna
ledamöter 21.
Beslut om antal ledamöter måste enligt kommunallagen beslutas av
kommunfullmäktige senast under februari månad valåret. Om beslut om
ändrat antal ledamöter fattas, kan beslutet först tillämpas när val av
fullmäktige förrättas nästa gång.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 24 att antalet ordinarie
ledamöter i Arvidsjaurs kommuns kommunfullmäktige skulle vara 29.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2017-03-21 § 97.
Förslag under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, 29 ledamöter
Bjarne Hald (c)
25 ledamöter
Lars Ralph (m)
31 ledamöter
Proposition
Följande propositionsordning lästes upp och godkändes:
 Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
 Bjarne Halds förslag ställs mot Lars Ralphs förslag. Det förslag som
vinner utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först Bjarne Halds förslag och Lars Ralps förslag mot
varandra, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat utse Lars
Ralphs förslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 97 2017-03-21

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 70, forts.

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
Lars Ralphs förslag. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Antal ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat
29 ledamöter.

_____

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

Beslutet skickas till:
. Samtliga politiska partier
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 97 2017-03-21

Utdragsbestyrkande
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001

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen.
Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i
kommunfullmäktige innan valdagen.
Diskussion om den politiska organisationen inför kommande mandatperiod
har förts i Mål- och demokratiberedningen. Partiernas gruppledare
presenterade sina förslag vid beredningens sammanträde 2017-02-16.
Beslut fattades om att överlämna förslagen till kommunstyrelsen, att inför
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april bereda frågan om politisk
organisation inför nästkommande mandatperiod.
Mål- och demokratiberedningen har överlämnat tre förslag till
kommunstyrelsen:
1. Nuvarande politisk organisation, förordas av L och V
2. Förändrad politisk organisation, förordas av S och M
3. Förändrad politisk organisation, förordas av C
Vänsterpartiet har efter Mål- och demokratiberedningens möte i februari
anslutit sig till centerpartiets förslag.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Lundberg (s)
Bifall till förslag nr 2.

Beslutet skickas till:
. Arbetsutskottet

Lotta Åman (s)
Återremiss till arbetsutskottet för att ta fram en risk- och konsekvensanalys
för vart och ett av de inlämnade förslagen, med verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser.
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras i dag eller ej. Efter framställd proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för att ta fram en risk- och
konsekvensanalys för vart och ett av de inlämnade förslagen, med
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

_______
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 98 2017-03-21
Olika förslag till ny politisk organisation

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00052/2017

051

Kommunfullmäktige antog 2016-04-12 § 29 "Taxa för renhållning".
Avfallschef Johan Åberg har i tjänsteyttrande föreslagit revidering av taxa
för renhållning. Anledning är att Arvidsjaurs kommun har tillsammans med
17 andra kommuner upphandlat omhändertagande av farligt avfall. Det nya
avtalet har lett till billigare priser på flera olika fraktioner. Därför är det nu
läge att justera avfallstaxan så att priserna ligger i rätt läge.
Kommunen behöver inte heller betala till El-kretsen för butikskylar varför
denna avgift kan tas bort. Dessa ingår numera i producentansvaret.
Förslag finns på en ny grundavgift som gäller föreningar som verkar i egna
fastigheter som kan jämföras med fritidshus, exempelvis byastugor.
Förslaget ligger på 250 kr inkl moms.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Taxa för renhållning (avfallshantering) antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 29 upphör att gälla.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 90 2017-03-21
Förslag till taxa
Tjänsteskrivelse Johan Åberg

Utdragsbestyrkande
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ALLMÄNT
Renhållningsavgiften skall täcka kommunens kostnader för en mängd aktiviteter: behållare,
insamlingsarbete, transport, behandling, återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga
avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning samt planering,
administration m.m.
Avfallshanteringen skall ha full kostnadstäckning.
Sophämtning sker var fjortonde dag på fast veckodag i hela kommunen. Hämtning av
hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats. I
annat fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in
och hämtas vid annan plats. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen.
För hushållsavfall från verksamheter såsom livsmedelsbutiker, restauranger och
livsmedelsindustri kan tätare hämtningsintervall erhållas mot förhöjd taxa.
Fastighetsägaren kan välja storlek på sopkärlet samt antal. För att uppmuntra kompostering
finns en reducering av taxan för dem som har godkänd kompostering av hushållsavfall.
Det finns tre återvinningscentraler i kommunen. En i Moskosel, Glommersträsk och Arvidsjaur
för mottagning av hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. Återvinningscentralen i Arvidsjaur
utgör också mottagningsstation för farligt avfall och verksamhetsavfall.
Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och
behandlingsavgift.
Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för administration, drift av
återvinningscentralerna mm.
Hämtnings- och behandlingsavgiften avser själva sophämtningen och omhändertagande av det
avfall som lämnas i sopkärlen.
Vid tillfälligt uppehåll i sophämtningen reduceras hämtnings- och behandlingsavgiften.
Grundavgiften kvarstår och debiteras enligt taxa.
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1. Grundavgift
En- och tvåbostadshus (villa, radhus)
Verksamhets/företagslokal
Flerbostadshus – lägenhet
Fritidshus/föreningslokal *)

exkl. moms
575 kr/år
575 kr/år
320 kr/år
200 kr/år

inkl. moms
719 kr/år
719 kr/år
400 kr/år
250 kr/år

*) Gäller föreningar som verkar i egna lokaler som kan jämföras med fritidshus, ex byastugor och dylikt.

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

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

Avgift/år
exkl. moms
928 kr
2 071 kr
2 771 kr
4 835 kr
556 kr
1 243 kr
1 663 kr

Avgift/år
inkl. moms
1 160 kr
2 589 kr
3 464 kr
6 044 kr
695 kr
1 554 kr
2 079 kr

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

Avgift för extrahämtningar
Behållare
80 l
190 l
370 l
660 l

Avgift/kärl
exkl. moms
60 kr
92 kr
130 kr
217 kr

Avgift/kärl
inkl. moms
75 kr
115 kr
163 kr
271 kr

Taxa för tillfälliga arrangemang- 120 kr exkl moms+kostnaden för extratömning för
aktuellt kärl(se ovan). Kund hämtar och lämnar tillbaka kärl. Kommunen tillhandahåller kärl
och rengör dem efter återlämnande.
Säsongshämtning från fritidshus - 671 kr inkl. moms
Sophämtning sker 15 maj-15 oktober med 14-dagars hämtning. Sopkärlet placeras intill
sopbilens färdväg på hämtningsdagen. Före respektive efter perioden skall fritidshusägaren ha
sopkärlet undanställt.
Tillfälliga hämtningar – rastplatser m.m. - Företag, m.fl. kan begära säsongshämtning
under tiden 15 maj-15 oktober - Kommunen debiterar enligt taxa för de särskilda
hämtningsrutiner som krävs.
Kärlbyte – 180 kr inkl. moms.
Kostnadsfritt om kunden själv rengör och ombesörjer byte av kärl.
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Taxa på Återvinningscentralen
Avlämning på kommunens Återvinningscentraler av sorterat grovavfall, trädgårdsavfall,
elektronik och farligt avfall från hushållen ingår i grundavgiften. Asbest räknas inte som ett
hushållsavfall eller grovavfall, asbest räknas som bygg eller rivningsmaterial.
Avgifterna för mottagning av avfall bygger på kostnader för behandling och transporter. Föreslagna
avgifter för nedanstående avfallsslag inkluderar en administrativ avgift på 10 %.
Avfall från hushåll
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall
Osorterat avfall från hushåll
<10 m3
10-20 m3
20-40 m3

1400 kr/ton + 4000 kr
1400 kr/ton + 8000 kr
1400 kr/ton + 16000 kr

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

3. Taxa för annat avfall än hushållsavfall
Avfall från företag och verksamheter samt avfall från privatpersoner som ej räknas som hushållsavfall
(ex.asbest).
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Mottagningsavgift på Återvinningscentralen i Arvidsjaur:
Kyl och frys, hushållsmodell ............................................................................................ Gratis
Elektronik med producentansvar ...................................................................................... Gratis
Mindre mängd div. avfall (max. en släp) som sorteras av avfallslämnaren ........... 598 kr/gång
Brännbart avfall < 0,8 m .......................................................................................... 1254 kr/ton
Brännbart, överstort material ................................................................................... 1710 kr/ton
Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart) .............................................. 1955 kr/ton
Järn och metallskrot .......................................................................................................... Gratis
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Träavfall, impregnerat- se farligt avfall ......................................................................................
Träavfall, behandlat ................................................................................................... 650 kr/ton
Träavfall, rent, obehandlat ......................................................................................... 250 kr/ton
Trädgårdsavfall, ris .................................................................................................... 250 kr/ton
Trädgårdsavfall, gräs, löv .................................................................................................. gratis
Fyllnadsmaterial *) ................................................................................................... 150 kr/ton
Aska från ved- flis- och torveldning ........................................................................ 1000 kr/ton
Slaktavfall .................................................................................................................. 420 kr/ton
Stubbar (ska vara jord och stenfria) .......................................................................... 600 kr/ton
Avfall till sortering
<10 m3 .................................................1400 kr/ton + 4000 kr
10-20 m3 ..............................................1400 kr/ton + 8000 kr
20-40 m3 ............................................1400 kr/ton + 16000 kr
*) För konstruktionsarbete inom området. Tas endast emot om det finns behov

Farligt avfall
Spillolja
Oljefilter
Absorbenter förorenade med olja
Oljeavfall fast (jord) **)
Hydraulslang
Impregnerat trä
Asbest *(
Kvicksilver, instrument, komponenter
Aerosoler
Färg- och lackavfall
Lösningsmedel/Bensinrester
Bekämpningsmedel
Vattenbaserad lösning med glykol
Småkemikalier
Rengöringsmedel
Läkemedelsrester
Litiumbatterier (ej småbatterier)
Riskavfall (smittförande, stickande, skärande)

4 kr/liter
8 kr/kg
8 kr/kg
10 kr/kg
7,5 kr/kg
1800 kr/ton
5kr/kg
125 kr/kg
10 kr/kg
8 kr/liter, kg
10 kr/kg
20 kr/kg
5 kr/kg
50 kr/kg
10 kr/kg
20 kr/kg
80 kr/kg
20 kr/kg

*) Endast små mängder tas emot, ska vara inplastat och väga max 30 kg/gång.
**) Endast mindre mängder, kapacitet beroende på hur mycket som redan finns i lager. Kontakta personalen i förväg.

Övriga tjänster
Vägningstjänst (utan avfallsleverans)
130kr/vägning
Skrotning av husvagn inkl. intyg
1500 kr/st
Maskinarbete - Hjullastare med chaufför………………………..………………... 600 kr/tim
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4. Taxa för slamtömning
Tömning av slamavskiljare / tank < 3m3
Tömning av slamavskiljare / tank 3 – 6 m3
Tömning av fettavskiljare < 6 m
För slamavskiljare > 6 m3

Extra avgift vid extratömning/budad tömning
(dvs. ord. pris+488kr)
Extra avgift för slanglängd mer än 15 m
Tillägg för tunga brunnslock
Ej utmärkt brunn
Bomkörning (ex, låsta brunnar och bommar.)
Timkostnad min. debitering 0,5h (används
när ej annan taxa kan tillämpas, ex spolning,
rotskärning)

exkl. moms
Inkl moms.
1039 kr/gång
1299 kr/gång
1527 kr/gång
1908 kr/gång
1527 kr /gång
1908 kr/ gång
1527 kr/gång+
160kr/m3 1908kr/gång+200kr/
överstigande 6m3 m3 överstigande 6m3
488 kr
610 kr
593 kr
210 kr
200 kr
320 kr
1300kr/tim

741 kr
262,5 kr
250 kr
400 kr
1625kr/tim

Enligt renhållningsföreskrifterna ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare
och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god
funktion.
Extra tömning utförs på begäran mot särskild avgift.
Längre tömningsintervall kan medges, efter ansökan hos kommunens miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd. Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt vid
tömningstillfället. Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg ska vara väl markerade.
Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till anläggning måste en
farbar väg för tömningsfordonet finnas. Är avstånd mellan uppställningsplats för
hämtningsfordon och slambrunn sådant att slang längre än 15 m måste användas debiteras
extra avgift enligt taxa.
OBS! Slanglängd räknas från hämtningsfordonets slanganslutning till brunnens botten, dvs ej
avstånd mellan brunn och hämtningsfordonets uppställningsplats.
OBS!
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att
eventuella uppkomna skador åtgärdas.
Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa
tömningstillfälle.
Ungefärliga tömningstider meddelas på Arvidsjaur kommuns hemsida och annonseras i ett
antal tidningar. Avvikelser från angivet tidsintervall kan förekomma.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxa för renhållning
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 72

5. Bestämmelser
Bestämmelser för avfallshantering har införts i Renhållningsordningen för Arvidsjaurs
kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-29 §172.
Hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall debiteras månadsvis av kommunen.
Grundavgift samt sophämtning för fritidshus och slamtömning debiteras en gång per år av
kommunen. Övriga avgifter debiteras löpande under året.
För tillämningen av taxan ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avfallsenheten.
När taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall särskilt avtal upprättas.
Fastighetsägaren är betalningsansvarig. Detta kan dock överföras på nyttjanderättshavare om
det finns en sådan skriftlig överenskommelse.
________

6(6)

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 73
Delegation att sätta
avgifter för mottagning av
avfall som ej räknas som
hushållsavfall

92

Dnr 00122/2017

002

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde, Kf § 72, reviderat
kommunens taxa för renhållning.
I samband med översynen av taxan har avfallschefen uttryckt önskemål om
att fullmäktige beviljar delegation till avfallsenheten att besluta om avgifter
på de fraktioner som ej faller under kommunens renhållningsmonopol.
Fraktionerna finns uppräknade under punkt 3 med rubrik ”Taxa för annat
avfall än hushållsavfall”.
Enligt kontakt med Avfall Sveriges jurist är de avgifter delegationen avser
inte avgifter som är beslutade med stöd av 27 Kap 4§ miljöbalken.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delegation lämnas till avfallschef att sätta avgifter för mottagning av
avfall som ej räknas som hushållsavfall, i enlighet med punkt 3 med
rubrik ”Taxa för annat avfall än hushållsavfall” i dokumentet Taxa för
renhållning.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnads
. Johan Åberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 90 2017-03-21
Förslag till taxa
Tjänsteskrivelse Johan Åberg

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 74
Motion – Försäljning av
arrendetomter vid
Arvidsjaursjön till
arrendatorer

93

Dnr 00190/2016

009

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m).
Släpp tomterna fria
Jag föreslår
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina
tomter.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 68 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslag under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Återremiss för tydliggörande av
 förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA
 förlängning av arrendetider
 ev hinder för försäljning samt arrendelagens skrivning om besittningsrätt
Bjarne Hald (c)
Bifall till Lotta Åmans förslag, med följande tillägg;
 vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en ev. försäljning
 dialog ska föras med arrendatorerna
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar han att
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

2.

Ärendet återremitteras med förtydligande av;
- förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA
- förlängning av arrendetider
- ev hinder för försäljning
- arrendelagens skrivning om besittningsrätt
- vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en ev.
försäljning
- under arbetet ska dialog föras med arrendatorerna
Dialog ska föras med arrendatorerna.

_____

Jäv
Johnny Bäckström (s) har anfört jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 91 2019-03-21
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-06

Kf § 75
Sälj tomterna vid
båthusviken,
Arvidsjaursjön till
arrendatorerna
(Medborgarförslag)

Blad

94

Dnr 00337/2016

009

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid
båthusviken Arvidsjaursjön till arrendatorerna.”
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 168 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde, Kf § 72, en
motion med samma innehåll.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Ärendet tillförs återremissen av motionen ”Försäljning av arrendetomter
vid Arvidsjaursjön till arrendatorer”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag, varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet tillförs återremissen av motionen ”Försäljning av
arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer”.

_____

Jäv
Johnny Bäckström (s) har anfört jäv och deltar varken i överläggning eller
beslut.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 92 2017-03-21
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 76
Motion – Vi vill ha
flygskolan!

95

Dnr 00336/2016

009

Lars Ralph lämnade in följande motion vid fullmäktiges sammanträde den
29 november 2016:
”Flygvapnets flygskola har i nära 40 år utbildat sina flygelever på samma
sorts skolflygplan. När nya skolflygplan anskaffas kan det också bli dags
att byta flygfält.
Arvidsjaur som har haft en civil flygskola, har både flygfält med stort
luftrum och lämpliga militära och civila lokaler.
Vi, moderaterna i Arvidsjaur, föreslår att kommunen arbetar för att
flygskolan skall lokaliseras till Arvidsjaur.”
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-25 § 167 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Arvidsjaurs Flygplats AB har lämnat yttrande i ärendet.
Förslag under sammanträdet
Johnny Bäckström (s)
Motionen besvaras enligt följande;
Om det framledes visar sig att försvarsmakten indikerar en vilja att göra en
omlokalisering av flygskoleverksamheten, ska Arvidsjaurs kommun aktivt
verka i enlighet med motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johnny
Bäckströms förslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Johnny Bäckströms förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

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

1.

2.

Om det framledes visar sig att försvarsmakten indikerar en vilja att
göra en omlokalisering av flygskoleverksamheten, ska Arvidsjaurs
kommun aktivt verka i enlighet med motionen.
Motionen är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 93 2017-03-21
Tjänsteskrivelse Anne Åberg
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 77
Revisionsrapport
– Granskning av ITverksamheten inom
nämnderna

96

Dnr 00264/2016

007

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

•

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 129 beslutat att kommunstyrelsen
får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och att redovisning ska ske till
fullmäktiges sammanträde i april 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Med hänvisning till att vidtagna åtgärder i stort svarar mot revisorernas
rekommendationer, läggs rapporten med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 95 2017-03-21
Tjänsteskrivelse, Sammanfattning av inkomna yttranden
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 78
Stämmodirektiv till
Arvidsjaur
Kommunföretag AB’s
bolagsstämma år 2017

97

Dnr 00078/2017

107

Enligt Aktiebolagslagen 7 kap. § 16 utövas aktieägarens initiativrätt vid
bolagsstämman. Kommunens initiativrätt ska skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före bolagsstämman då kallelse utfärdas.
Eftersom delar av fullmäktiges presidium utsetts som ombud har Björn
Lundberg i egenskap av 2:e vice ordförande i fullmäktige lämnat förslag till
stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s (AKAB)
bolagsstämma år 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s
bolagsstämma 2017:
-

-

-

Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag

-

AKAB och dotterbolagen ska vid respektive bolagsstämma
anta av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningar och
ägardirektiv.
AKAB och dotterbolagen ska vid respektive bolagsstämma
observera kommunfullmäktiges beslut gällande uppdraget
som vice ordförande i samtliga bolag.
AKAB och dotterbolagens arvoden ska följa
kommunens årliga omräkning.
AKAB ska till kommunfullmäktiges
oktobersammanträdet skriftligen redovisa hur
uppföljning sker i enlighet med 2016 års
stämmodirektiv gällande att minska dotterbolagens
ekonomiska stöd från kommunen.
Redovisningen ska innehålla åtgärder/förslag på kort
och lång sikt.
AKAB ska till kommunfullmäktiges
oktobersammanträde skriftligen redovisa hur arbetet
med koncernsamverkan sker i enlighet med 2016 års
stämmodirektiv samt ägardirektiven.
Redovisningen ska innehålla åtgärder/förslag på kort
och lång sikt.
AKAB ska till kommunfullmäktiges sammanträde i april
2018 skriftligen redovisa effekterna av ekonomiska
mål för kommunens samtliga bolag i enlighet med
2016 års stämmodirektiv.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 96 2017-03-21
Skrivelse Björn Lundberg

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 79
Tilläggsäskande i
investeringsbudget 2017
– Digitala verktyg
(läsplattor) till barn- och
utbildningsförvaltningen

98

Dnr 00116/2016

041

Skolchef Annette Rylén har 2017-01-11 till kommunstyrelsen överlämnat
tilläggsäskande i investeringsbudget för 2017 avseende digitala verktyg
(läsplattor) till barn- och utbildningsförvaltningen.
Skolverket har fått ett regeringsuppdrag att föreslå en Nationell strategi för
digitaliseringen av skolväsendet inklusive förskola, förskoleklass och
fritidshem.
Arvidsjaurs kommun uppfyller redan idag till stor del strategins krav på åk
4-9 samt gymnasiets nationella program. Kommunen behöver under de
närmaste tre åren investera i fler digitala verktyg för förskola,
förskoleklass, åk 1-3, förberedelseklasser och gymnasiets icke nationella
program samt fritidshemmen för att uppfylla målen i den nationella
strategin.
Ekonomisk analys
Sandbackaskolan

35 st till språkintroduktionsprogrammet och SFI

Fridhemsskolan

5 st till förberedelseklass och elever i behov av stöd

Ringelskolan

15 st åk 1-3 till elever i behov av stöd (här finns idag
halvklassuppsättningar)
20 st förskoleklass + 6 st till personal
20 st till fritidshemmen (kommer då halvvägs, 10
elever (enhet mot den nationella strategins mål om 5
elever /enhet)

Förskolan

25 st barn. Här räknar förvaltningen med att under
kommande år återanvända 3 år gamla enheter från
åk 4-6 och successivt nå målet på 5 barn/enhet.

Ovanstående kostar totalt 360 000 kronor i inköp (läsplattor + skal).
Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Annette Rylén
. Marina Voronova

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag med totalt
360 000 kronor för inköp av 126 läsplattor med skal enligt ovanstående
redovisning.
Pengarna tillförs barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 99 2017-03-21
Tjänsteskrivelse Annette Rylén
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-13

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

Kf § 80
Bolagsordning
- Arvidsjaurs Energi AB

99

Dnr 00099/2016

993

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. Ärendet återremitterades av fullmäktige 2017-02-28 § 31 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.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-03-20 och
föreslår följande;
att trygga kommunens energiförsörjning
AKAB anser att formuleringen kan stå kvar då den föregås av orden
”bidrar till”
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder till sina kunder
AKAB anser att man kan stryka frasen ”till sina kunder” för att
undvika missförstånd om att till exempel fjärrvärmekunderna på så
sätt har förtur till lokaler och bostäder.

Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Följande ändringar föreslås i § 4:
Andra meningen ändras till:
”Detta ändamål sker genom att bolaget bidrar till fjärrvärme i Arvidsjaurs
tätort.”
Tredje meningen stryks.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 100 2017-03-21
AKAB’s styrelse 2017-03-20
Kf 2017-02-28 § 31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-06

100

Kf § 80, forts.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bjarne Halds förslag.
Efter avslutad proposition förklarar han att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet Bjarne Halds förslag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes;
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Bjarne Halds förslag.
Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 10 nej-röster avgivits. Två
ledamöter är frånvarande och en stol är tom.
Fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Bilaga ./.

1.

Bolagsordning för Arvidsjaurs Energi AB fastställs.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Jonas Granberg (c), Kristina Lundberg (c), Pernilla Granberg (c), Leif
Andersson (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Bäckström (c), Lennart
Wigenstam (c) och Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds förslag.
Beslutet skickas till:
. AKAB
. Arvidsjaurs Energi AB

Justerandes sign

Lars Ralph (m) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds förslag.

Beslutsunderlag
Ks § 100 2017-03-21
AKAB’s styrelse 2017-03-20
Kf 2017-02-28 § 31

Utdragsbestyrkande

Bolagsordning

Arvidsjaurs Energi AB

Bolagsordning

1(3)

Arvidsjaurs Energi AB
§1

Bolagets firma

Bolagets firma är Arvidsjaurs Energi AB.

§2

Säte

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

§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom
Arvidsjaurs kommun producera, tillhandahålla samt leverera
energi i första hand i form av värme till kunder inom
kommunen.
Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta
industri-, lager- och kontorslokaler i Arvidsjaurs kommun.
Därtill ska bolaget även äga och förvalta bostäder för
speciella ändamål i kommunen.

§4

Ändamålet för
bolagets
verksamhet

Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling. Detta
ändamål sker genom att bolaget bidrar till att trygga
kommunens energiförsörjning. Bolaget ska även
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder. Bolaget
ska även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster till sina
kunder och nyttja bolagets resurser i tjänsteproduktion samt
därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska
bedrivas på affärsmässiga grunder.
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 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.

Bolagsordning

2(3)

Arvidsjaurs Energi AB
§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

§ 11

Kallelse till
bolagsstämma

§ 12

Utomståendes
närvarorätt vid
bolagsstämman
Ärenden på
årsstämma

§ 13

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer
skall kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en
lekmannarevisor med en ersättare.
Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt till
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
bolagsstämman.
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande till stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisionens granskningsrapport.
8 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
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med ersättare
10 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande
fall)
11 Behandling av stämmodirektiv
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13 Stämmans avslut.

Bolagsordning
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Arvidsjaurs Energi AB
§ 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.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-04-06

Kf § 81
Valdistriktsindelning för
Arvidsjaurs kommun
mandatperioden 2019 och
framåt

101

Dnr 00074/2017

110

Enligt vallagens 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre
än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen
året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Arvidsjaurs kommun har idag 6 valdistrikt, av vilka två är distrikten
Glommersträsk och Moskosel. Den 1 mars 2017 hade Glommersträsk 379
valberättigade och Moskosel 394. Det innebär att de ligger under vallagens
gräns om hur stort ett valdistrikt ska vara.
Länsstyrelsen beslutade 2005-12-01, efter förslag från Arvidsjaurs
kommunfullmäktige, att slå ihop valdistriktet Abborrträsk med Arvidsjaur 1.
Anledningen var att säkerställa valhemligheten. Abborrträsk inrättades som
särskilt röstmottagningsställe. Länsstyrelsen anmodade också kommunen att
överväga om omfattningen av Glommersträsk och Moskosels valdistrikt är
tillämpliga.
Valnämndens ordförande har tagit initiativ till översyn av kommunens
valdistriktsindelning. Valnämnden har 2017-03-20 § 1 beslutat om förslag
till ny indelning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;

2.

- ny valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun
- särskilda röstningsmottagningsställen inrättas i byarna Moskosel och
Glommersträsk
Abborrträsk kvarstår som särskilt röstmottagningsställe.

Bilaga ./.

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 101 2017-03-21
Vn 2017-03-02 § 1
Tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-06 § 81
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Kf § 82

102

Dnr 00286/2014

102

Val av ersättare i Mål- och Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 § 6 om en revidering av
demokratiberedningen
arbetsordningen för Mål- och demokratiberedningen.
Revideringen innebär att Mål- och demokratiberedningens består av
kommunfullmäktiges presidium samt gruppledare och ersättare till
dessa, för de politiska partier som finns representerade i fullmäktige.
Revideringen innebär att fullmäktige ska utse ersättare för gruppledarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Följande personer utses som ersättare för gruppledarna i Mål- och
demokratiberedningen;
Marcus Lundberg (s)
Leif Andersson (c)
Leif Enberg (v)
Annika Öberg (m)
Ersättare för liberalerna utses vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Nämndskansli
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 83
Val av ordinarie ledamot i
socialnämnden

103

Dnr 0041/2017

102

Mats Klockljung (c) har begärt och beviljats entledigande som ordinarie
ledamot i socialnämnden.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Kristina Lundberg (c) väljs till ordinarie ledamot.
Eftersom Kristina Lundberg innehar en ersättarplats föreslås att
kommunfullmäktige först entledigar henne från den.
Ny ersättare utses vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Kristina Lundberg (c) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden.
Kristina Lundberg väljs som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Ersättare utses vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2017-04-06

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
(v)
Britt-Inger Hedman (v)
Bernt Vikström
(s)
Linda Stenvall
(s)
Johan Althén
(fp)
Martin Nilsson
(c)
Kristina Lundberg
(c)
Bjarne Hald
(c)
Leif Enberg
(v)
Ingrid Tagesdotter
(v)
Åsa-Marie Sundell
(s)
Kristina Taimi
(s)
Roine Gustavsson
(sd)
Tom stol
(sd)
Pernilla Granberg
(c)
Leif Andersson
(c)
Lena Karlsson
(s)
Marcus Lundberg
(s)
Lina Andersson
(s)
Ylva Stråhle Andersson (s)

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

22
23
24
25
26

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

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

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

SUMMA

_____

21

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning
Uppdrag till Bun

§

67

§

80

Nej Avst

Ja

Nej Avst

X
X
X
X

Lars Lindström
Jonas Granberg

X
X
X
X
X
X

-

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Tycho Johansson
Patrik Åman

Bolagsordning
AEAB

Ja

Linus Laestander

Frånvarande

X
-

X
X
X
X

X
X
X
X
-

X
X

X
X
X

-

X

-

X
X

X

X
12

-

X
X
X

X
X

6 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

X
X

X
X
X
X

X

Johnny Bäckström

12
4
9
1
1
2
29

X
13

2

16

10

-

