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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.25.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:
Johan Lundgren, Marcus Lundberg, Lars Ralph, Johan Althén, Martin Nilsson, Kristina Lundberg
och Kristina Bäckström.
Lina Andersson t.o.m § 125
Tjänstgörande ersättare:
Susann Lindberg, Patrik Åman, Annika Öberg, Lars Lindström, Samuel Wigenstam, Jonas
Granberg och Gudrun Vikberg.

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Sven-Olov Granlund och Bernt Vikström

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2017-06-29 klockan 15.30
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Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll
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Sven-Olov Granlund

Paragrafer: 84-132

Bernt Vikström

Anslag / Bevis
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uppsättande
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Liselott Sandström
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Kf § 84
Tyst minut
Kf § 85
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 86
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 87
Dnr 00282/2014
101
Svar på allmänhetens frågor som ställdes vid fullmäktiges sammanträde
2017-04-06
Kf § 88
Dnr 00121/2017
Återrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av
genomlysning av grundskoleverksamheten

611

Kf § 89
Delgivningar
Kf § 90
Dnr 00140/2017
292
Ishockeyrink och rullskridskobana vid Centrumbadet (Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 91
Dnr 00107/2017
Strandpromenad i Moskosel (Medborgarförslag)

312

Kf § 92
Dnr 00108/2017
Asfalterade gator i Moskosel (Medborgarförslag)

311

Kf § 93
Dnr 00073/2017
Årsredovisning år 2016 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 94
Dnr 00134/2017
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2016

007

Kf § 95
Dnr 00124/2017
Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen

041

Kf § 96
Dnr 00124/2017
Investeringsbudget 2018-2022 – Hela kommunen

041

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 97
Dnr 00304/2015
Motion - Återinför Fixartjänsten

009

Kf § 98
Dnr 00064/2009
Upphävande av beslut - Bolagspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag

991

Kf § 99
Dnr 00098/2017
Policy för representation

003

Kf § 100
Dnr 00099/2017
Riktlinjer för representation

003

Kf § 101
Dnr 00116/2016
041
Tilläggsanslag för täckande av förväntat underskott 2017 med anledning av
placeringar av barn, unga samt vuxna missbrukare

Justerandes sign

Kf § 102
Dnr 00080/2017
Begäran om tilläggsanslag till utökning av administrativt stöd för
socialtjänstens chefer

041

Kf § 103
Dnr 00085/2017
Underfinansierad budget för år 2017 – Socialnämnden

042

Kf § 104
Dnr 00175/2017
Regler för bidrag till enskilda vägar

318

Kf § 105
Dnr 0285/2012
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 106
Dnr 00149/2017
Regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun

805

Kf § 107
Dnr 00177/2017
Arvidsjaurs digitala agenda

003

Kf § 108
Dnr 00263/2016
Revisionsrapport – Utlåtande avseende delårsrapport 2016

007

Kf § 109
Dnr 00160/2017
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

003

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 110
Dnr 00169/2016
106
Överenskommelse om länsgemensamt skyddat boende för våldsutsatta
kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län
Kf § 111
Dnr 00213/2016
Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning

214

Kf § 112
Dnr 00087/2017
001
Ändrad organisation för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom
alkohollagens område
Kf § 113
Dnr 00162/2017
Reglemente för socialnämnden

003

Kf § 114
Dnr 00163/2017
Reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

003

Kf § 115
Dnr 00164/2017
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen

051

Kf § 116
Dnr 00114/2017
Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016
- Återrapportering till fullmäktige

007

Kf § 117
Dnr 00121/2017
611
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden med anledning av genomlysning
av grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun

Justerandes sign

Kf § 118
Dnr 00286/2014
Val av ersättare i Mål- och demokratiberedningen

102

Kf § 119
Dnr 00041/2017
Val av ersättare i socialnämnden

102

Kf § 120
Dnr 00094/2017
Entledigande som ersättare i Socialnämnden - Anna Svensson

102

Kf § 121
Dnr 0094/2017
Val av ersättare i socialnämnden efter Anna Svensson

102

Kf § 122
Dnr 00143/2017
Entledigande som ersättare i Socialnämnden - Helen Danielsson

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 123
Dnr 00143/2017
Val av ersättare i socialnämnden efter Helen Danielsson

102

Kf § 124
Dnr 00110/2017
102
Entledigande som vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
- Kennet Bäcklund
Kf § 125
Dnr 00110/2017
Val av vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
efter Kennet Bäcklund

102

Kf § 126
Dnr 00088/2017
102
Entledigande som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB
- Nina Ask
Kf § 127
Dnr 00088/2017
102
Val av ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB efter Nina
Ask
Kf § 128
Dnr 00109/2017
Entledigande som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaurhem AB
- Hanna Eriksson

102

Kf § 129
Dnr 00109/2017
102
Val av ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaurhem AB efter Hanna Eriksson
Kf § 130
Dnr 00286/2014
Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

102

Kf § 131
Dnr 00195/2017
Entledigande som ordförande i barn- och utbildningsnämnden
– Britt-Inger Hedman (v)

102

Kf § 132
Dnr 00195/2017
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- Britt-Inger Hedman (v)

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 84
Tyst minut

Kommunfullmäktige inleder dagens sammanträde med en tyst minut för den
avlidna ersättaren i kommunfullmäktige Iren Ögren.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 85
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.

Bernt Vikström och Sven- Olov Granlund utses att justera protokollet.
Björn Lundberg och Jonas Granberg utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 29 juni kl. 15.30.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
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Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Eftersom inga frågor ställdes återupptogs mötet.
______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 87
Svar på allmänhetens
frågor som ställdes vid
fullmäktiges sammanträde
2017-04-06

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20
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Dnr 00282/2014

101

Vid kommunfullmäktige sammanträde 2017-04-06 ställde allmänheten
följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman.
Fullmäktige beslutade att frågorna skulle besvaras vid dagens sammanträde.
1.

I några viktiga frågor för kommunen har partierna arbetat
tillsammans.
Kan vi räkna med flera partiöverskridande samarbeten?

Svar: Ja, partierna arbetar bra tillsammans med frågor som inte är partipolitiskt skiljande. Det arbetet kommer att fortsätta.
2.

Vilka målsättningar och planer har kommunen för hälsocentralen efter
köpet?

Svar: Den stora målsättningen har varit att centrera kommunens omsorgsverksamhet på samma ställe. Sen har en del andra verksamheter också
kunnat flytta dit, vilket är en bonus.
______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 88
Återrapportering av
uppdrag till
kommunstyrelsen med
anledning av
genomlysning av
grundskoleverksamheten

Sammanträdesdatum
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Dnr 00121/2017

611

Kommunchef Ulf Starefeldt lämnar följande återrapportering med anledning
av det uppdrag kommunfullmäktige lämnade till kommunstyrelsen
2017-04-06 § 67:
Den återrapport som HRM lämnat 2017-06-12 visar att;
” … Organisation och styrkedja inom barn- och ungdom verkar fortsatt
inte må bra. Det gäller såväl hos politik som profession, men också
dessa emellan. Ju högre upp i kedjan vi kommer, ju sämre upplever vi
att detta är och att det verkar ha tilltagit över vintern. Fortsatt
otydlighet verkar råda kring vilka funktioner och roller som driver
utvecklingsfrågor framåt – på olika nivåer i organisationen – utifrån
genomlysningens rapport och rekommendationer. Det är dags att ta
kommandot över hela grundskoleorganisationen – visa vägen framåt
och framför allt tillsammans i nära samverkan … ”

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 89
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Rapport 2016
Patientnämnden i Norrbotten

*
-

Protokoll från årsstämma
Informationsteknik i Norrbotten AB – Itn Norrbotten

*

Redovisning av kundundersökning och nämndens verksamhetsmål
inom bygglovverksamheten
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-05-17 § 39

*
-

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för planerat
gruvområde - Eva K nr 1
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-05-17 § 37

*
-

Gröna Nyckeltal 2016
Samhällsbyggnadsenheten

*
-

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är
verkställd inom tre månader – första kvartalet 2017
Socialnämnden 2017-05-29 § 44

*
-

Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2017
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 147

*
-

Underfinansierad budget för år 2017 - Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 151

*

Skrivelse till kommunfullmäktige om det politiska arbetet i barn- och
utbildningsnämnden (Dnr 186/2017)
S-ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

-

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 90
Ishockeyrink och
rullskridskobana vid
Centrumbadet
(Medborgarförslag)

115

Dnr 00140/2017

292

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” I och med att det planeras att fylla igen utebassängen vid badhuset så
tänkte jag att varför inte göra något på den ytan sen? Då slog det mig att
ishallen inte alltid är öppen för friåkning på vintern, och att det inte finns
nåt ställe att åka rullskridskor på.
Mitt förslag är att när den ytan är täckt, att det byggs upp en sarg.
På vintern kan ytan spolas med vatten att åka skridskor på när möjlighet
inte ges i ishallen pga. träning mm.
På sommaren kan de som är intresserade åka rullskridskor på samma yta.
Jag tycker att det ska genomföras för att få ut barn och ungdomar på
fritiden istället för att de ska sitta hemma. Jag tror att många utav
Arvidsjaurs invånare skulle glädjas över möjligheten att åka skridskor ute
på vintern och rullskridskor på sommaren.
Presidiet har berett ärendet. De förslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00107/2017

312

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande lydelse;
” En strandpromenad ska anläggas i Moskosel. Med början i Parken,
Anslagstavlan så bör den gå igenom parken, runt den näckrosblommande
sjön, för att sedan sluta i Udden där grill och fikabord med tak över redan
finns på plats.
En strandpromenad i Moskosel är av största intresse, för både
kommuninvånare, turister samt bybor i Moskosel.
En igenväxt stig är allt vad som finns idag, ut till den vackra udden.
"Stigen" behöver schaktas till, grusas för att sedan asfalteras ända ut till
Udden.
Detta skulle gynna och bli en uppmuntran, inte minst för handikappade,
rullstolsburna människor som inte har det så lätt att komma ut i naturen
och komma ut på promenad. Även för äldre som har svårt att ta sig fram
annars, skulle en strandpromenad bli en utmärkt "Livskvalitéhöjare".
Under sommaren åker turister genom byn, för att ofta stanna till i Parken i
Moskosel. Så en översyn av Parken i sin helhet, är också mycket
behövligt.
Denna enkla och snabbt genomförda insats, bör kunna utföras av
kommunens arbetslag och ev. bybors insats, samt NCC, förslagsvis.
Arvidsjaurs Kommun ska blomstra från Norr till Söder.
Presidiet har berett ärendet. De förslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 92
Asfalterade gator i
Moskosel
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum
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Dnr 00108/2017

311

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande lydelse;
” Asfaltering av gator i Moskosel behöver genomföras omgående.
Detta är den tredje eller fjärde skrivelsen som Moskosel sänder ut, utan
reaktion från ansvariga politiker i Arvidsjaur.
Jag och hela byn, begär härmed att gatorna i Moskosel ska asfalteras om.
Alla gator utom de som NGG ansvarar för, Abmorvägen som går igenom
byn. Skicket som gatorna är i, är helt katastrofalt! Gropar, höga gupp,
krackeleringar i asfalt. Krackeleringarna, som bara blir värre år för år, såg
jag utav i min ungdom, för 30 år sedan.
Ingen gata ska grusas, i båda bemärkelserna, utan asfalteras.
Ni säger att "Stockholm" inte lyssnar på Er, ifråga om flygskatt. Tacka
Gud för det, när Ni, inte ens lyssnar på era egna kommunmedborgare och
inte bryr er om kommunens egna byar.
För något år sedan blev det avsatt 700 000 kr till gatorna i Moskosel.
Pengar som sedan stals av Arvidsjaurs ledande politiker för inköp av
traktor som byborna i Moskosel inte sett av sedan dess. Händelsen finns i
ert goda minne.
Gatorna ska asfalteras sedan en grundlig undersökning har gjorts på plats
av dess skick. Grundarbeten i form av omgrävning på sämre platser
behöver göras. Arbetet genomförs av kommunens egna arbetsstyrkor och
tillsammans med NGG, förslagsvis.
Inom ett år från dags datum, bör detta ha genomförts.
Presidiet har berett ärendet. De förslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 93
Årsredovisning år 2016
– Arvidsjaurs kommun
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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
Ks § 154 2017-06-07
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande
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Ks § 93, 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 58 att återremittera ärendet till
fullmäktiges junisammanträde med hänvisning till att en förändring skett i
Arvidsjaurhems redovisning gällande skatt och att resultatet därmed
förändrats. Årsredovisningen har reviderats med anledning av förändringen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning för år 2016 godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Sara Eklund
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 154 2017-06-07
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 94
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2016

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20
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Dnr 00134/2017

007

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat kommunens verksamhet
och i rollen som lekmannarevisorer även granskat verksamheten i de
kommunägda företagen. Granskningen har utförts enligt kommunallag,
aktiebolag, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunfullmäktiges revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har i prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året.
Granskningsinsatserna har riktats mot följande områden:
• Ansvarsgranskning 2016: översiktlig granskning av styrelse och nämnder
• Delårsrapport 2016
• Årsredovisning 2016
• Lekmannarevision 2016
• Ägarfunktionen kommunala aktiebolag
• IT-stöd • Intern kontroll
• Samspel förtroendevalda och förvaltning
• Uppföljande granskning
Revisorerna bedömning:
- Kommunstyrelsen och nämnderna har till övervägande del bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Den interna kontrollen har till övervägande del varit tillräcklig. Inom
kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens verksamhet
bedöms den interna kontrollen endast i begränsad utsträckning vara
tillräcklig.
- Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som
kommunfullmäktige uppställt. När det gäller det verksamhetsmässiga
resultatet är detta delvis förenligt med fullmäktiges mål.
Presidiet ska enligt, enligt av fullmäktige antagen arbetsordning, bereda
granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsutlåtande
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Presidiet har utfört sin beredningsskyldighet. De föreslår att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder,
fast fullmäktigeberedning och dess enskilda ledamöter.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år
2016.

_____

Jäv
Kommunfullmäktigeledamöter som även ingår i kommunstyrelsen och
facknämnder deltar inte i beslutet i den del som rör styrelsen och den egna
nämnden.

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsutlåtande

Utdragsbestyrkande
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Mål- och resursplan
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- Hela kommunen
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I kommunallagens 8:e kapitel § 5 regleras balanskravet. Det innebär att
kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att
varje års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa
ett negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod,
det vill säga att motsvarande överskott redovisas senast år tre efter
räkenskapsåret.
Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god
ekonomisk hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och
därmed handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen.
Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål.
Enligt ”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” som
kommunfullmäktige fastställt ska styrelsen, nämnderna och
bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till
kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen
fastställs sedan i oktober.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
Befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella
lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på
mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de
kommande tre åren.
Centerpartiet har lämnat in ändringsförslag till förslaget om mål- och
resursplan för hela kommunen.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Omfördelning i nettokostnadsramarna för 2018 enligt följande;
Kommunstyrelsen (78 970 tkr)

- 4 900 tkr

- förändringar i internhyressystemet

- 3 900 tkr

Socialnämnden (175 069 tkr)

+ 2 400 tkr

- förändringar i internhyressystemet

+ 1 500 tkr

Barn- och utbildningsnämnden (147 289 tkr)

+ 2 500 tkr

- förändringar i internhyressystemet

+ 2 400 tkr

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (2 412 tkr)
Minskat partistöd och färre deltagare i Kf presidie

0 tkr
- 164 tkr

I övrigt yrkas bifall till centerpartiets mål- och resursplan i sin helhet.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 155 2017-06-07
Mål- och resursplan 2018-2020
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Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bjarne
Halds förslag varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Preliminär mål-och resursplan 2018-2020 för hela kommunen antas.
_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Samuel Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Leif Andersson (c), Pernilla
Granberg (c), Gudrun Vikberg (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart
Wigenstam (c) och Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds förslag.

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 155 2017-06-07
Mål- och resursplan 2018-2020

Utdragsbestyrkande

Mål‐ och resursplan i
Arvidsjaurs kommun
från och med 2018

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2018‐‐2020
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2018‐2020
Resursplaner
‐ Driftbudget 2018
‐ Driftbudgetplan 2018‐2020
‐ Investeringsbudget 2018‐2019
‐ Investeringsplan 2020‐2022
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Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 124/2017

Kommunfullmäktiges mål 2018-20

Vision

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

MEDBORGARE /
KUND

UTVECKLING /
TILLVÄXT

EKONOMI

MEDARBETARE

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

God ekonomisk
hushållning

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde:

Fokusområde:

Engagerade och nöjda
medborgare och kunder

Långsiktig hållbar
utveckling

Fokusområde:

Fokusområde:

Utveckla medborgar-/
kunddialog

Underlätta för näringsliv
och företagande

Samverkan, effektivitet och Kompetensförsörjning
koncerntänkande
Arbetsmiljö

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet
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Mål‐ och resursplan 2018 och framåt
Finansiella mål

God ekonomisk hushållning – finansiella mål
Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutats
att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin för en restriktion för verksamhetens omfattning.
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som
inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra
uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt.
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att
väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot
verksamhetens behov på lång sikt.
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och
bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.
Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en
rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning.

Sammanfattning


Ekonomin ska ge handlingsfrihet



Ekonomin ska inte belasta kommande generationer



Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i
balans.
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Finansiella mål 2018‐2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna.
Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än
skatteunderlagets ökning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta
satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten.
Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att
inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:


Skapa utrymme för oförutsedda kostnader



Vidmakthålla anläggningstillgångar



Klara pensionsåtaganden

I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det
möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där
efterfrågan och behov ökar.
Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte
enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst
lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av
pensionsutbetalningar.
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det egna
kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.
Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även
balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.
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Med ökande investeringsvolymer ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också
ökade kostnader för avskrivningar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske
med externa medel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället
inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för
kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp
kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens
bolag.
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör
undvikas så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts
tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i
tiden.
För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda
investeringsbudgetar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte
försämras mer än normalt. Kommunens naturresurser ska vårdas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel
brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas.
Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket.
Från och med 2015 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.
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SWOT‐analys

SWOT analys framtagen av politiker, verksamhet och bolag.
Ur materialet har sedan nämnder och bolag listat de viktigaste.
Styrkor
Trygghet och närhet
Gymnasieskolan / Integration
Kompetent och kunnig personal
Bra livsmiljö
Integration Duktiga på att ta emot nyanlända
Koncerntänk
Lokala företag
Välskött kommun
Flygplatsen
Bra ekonomi
God standard
Mark för bostadsbygge
Central mark för kontor/handel

Svagheter
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga
personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnå likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim och sporthall? När? 223 milj kr..
Fritidsanläggningars skick
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav
och regler
Ägardirektiv
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende.
Bostadspolitiskt handlingsprogram ej framtaget

Hot
Demografins utveckling för skola, vård och
omsorg
Klimat
Rekrytera personal med rätt kompetens
Marknad för upphandling
Urbanisering, minskade intäkter minskade
resurser
Ej självklara saker, tex strandskyddet
Synen på utbildade, stimulansåtgärd
Räntehöjningar
Generationsväxling kompetent personal
Generationsväxling även i maskinparken
Större nedläggningar, AJB, AMS
Pålagor från staten

Möjligheter
Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd
för att underlätta.
Geografiska läget. Flyget bl a, bra läge för
samordning
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända.
Samarbete med grannkommuner
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o
kultur
Gott företagsklimat
Vittjåkk
Tillmötesgå testnäringen
Internationellt varumärke, direktflyg även
sommartid?
Hur ska vi skapa andra intäkter?
Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även
för lokalbefolkningen.
Samordna med övriga bolag
Rotavdrag för hyreslägenheter?
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Löner och priser

Prisindex kommunal
verksamhet
2016

2017

2018

2019

2020

Personalkostnad

3,2

3,5

3,2

3,5

3,5

Övrig förbrukning

2,4

2,7

2,4

2,6

2,6

3,00%

3,20%

2,90%

3,20%

3,20%

Prisindex kommunal
verksamhet
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Övriga utgångspunkter

Komponentavskrivningar


Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll.
Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt
del utrangeras därvid.



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.



Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.

Internhyra
Beräknas enligt 2015 års modell. Fördelning av kommunhusets internhyror har fördelats per nämnd.

Skatteuttag
Budget beräknas utan skattehöjning
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Kommunstyrelsen

Ordförande: Lotta Åman
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt

Verksamhet och uppdrag
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision
om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med ett
önskat läge om att vara En attraktiv tillväxtkommun.
Verksamheten utgår från värdegrunden om Glädje,
Respekt och Professionalitet.
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi,
personal, IT, information och administration samt
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik,
samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt
näringsliv och turism.
Verksamhetsidé:
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god
service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och
till vår egen kommun-organisation.

Utvecklingstendenser 2018-2020
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det
egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta
vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.
Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta
lösningar tillsammans med andra
kommuner/kommunala konstellationer är prioriterad
verksamhet. Ärendehantering och införande av etjänster är exempel på att effektivisera arbetsprocesser
och minska den administrativa bördan. Arbetet med
framtagande ärendehanteringssystem påbörjades
hösten 2016 och kommer att avslutas hösten 2017.
En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis men
leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och
ökad kostnadseffektivitet. Den centrala
administrationen är hårt belastad och behöver
effektivisering alternativt resursförstärkning.
Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida
bedöms bli fortsatt hög under planperioden.
Verksamheten finansieras till viss del av medel från
EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för
innevarande programperiod var lägre än vad
kommunen ansökt om, vilket gör verksamheten sårbar
och hårt belastad.
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet
ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och
planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa
och marknadsföra verksamhet/områden för
investerare. Ett nära

samarbete med Investeringar i Norrbotten har därför
påbörjats i syfte att paketera verksamheter för
försäljning.
Kultur- och integrationsfrågorna inklusive
landsbygdsutveckling och det samiska
förvaltningsområdet har fått en mer framträdande roll
under planperioden. Inom arbetsmarknads- och
integrationsområdet är tendensen att de som skrivs in i
verksamheterna har allt större behov av kvalificerade
insatser. Samarbetet med AF lokalt utvecklas
allteftersom. Framtagande av s k enkla jobb har gjorts
i syfte att hjälpa medborgare in i yrkesverksamhet.
Förändrad organisation gällande 18+ samt HVB har
medfört en ökad effektivisering inom såväl ekonomi
som verksamhet. Detta krävs då ersättningsnivåerna
från Migrationsverket minskar kraftigt under 2018.
Fritidsfrågorna har samlats i en och samma
organisation under Camp Gielas, vilket underlättar
möjligheten att samordna och utveckla
verksamhetsområdet.
Samverkan inom koncernen behöver öka under
planperioden liksom samverkan med andra kommuner
och/eller färdiga konstellationer som t ex Region 8. Vi
för idag diskussioner med flera enskilda kommuner
och kommungrupper om samverkan inom olika
områden.
Tack vare goda resultat i Arvidsjaurs kommunföretag
AB ser utsikterna ut att vara lovande för
koncernbidrag..
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Kommunstyrelsen

2018

2019

2020

Budget 2017
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar*

64 398

64 398

64 398

2 713
11 859

5 722
11 859

8 810
11 859

Nettoram

78 970

81 979

85 067

81 304

77 545

Differens

2 334

-4 434

-85 067

Investeringsbudget, tkr PREL

2018

2019

2020

Kommunstyrelsen

41 455

108 210

99 765

Ram inför 2018 efter sparbeting
Kommunstyrelsen

*Verksamhetsförändringar
Jämfört med 2017
Region 8 (150 tkr + resor mm)
Trafikskolan
Kulturens besparingar
Integration minskade bidrag
Stadsnät, Vattenfall t o m 2017
AME Skoterled finansieras ej
Minskat underhåll fastigheter, samh by
Service Kansli resursförstärkning
Ekonomi byte system ger färre
stödprogram
IT Utbildad personal ersätter konsultköp
Utökade resurser Räddningstjänst
Ytterligare koncernbidrag f minskat
driftsstöd till AFAB
Summa högre nettokostnad

2018

2019

2020

-200
150
316
-12 000
850
270
975
-700

-200
150
316
-12 000
850
270
975
-700

-200
150
316
-12 000
850
270
975
-700

260

260

260

100
-1 162

100
-1 162

100
-1 162

1 000

1 000

1 000

-11 859

-11 859

-11 859
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Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Bedömning
Bedömningsintervaller

Jämförelsevärde
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Kommunstyrelsen
Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
1. Växeln: Minst 90% svarsfrekvens i växeln
2. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala
3. Medborgarundersökning: Rikets snitt
Röd

Gul

1. < 79%
80-94%
2. 1-2
3
3. < Rikets snitt Rikets snitt
SCB:s Medborgarundersökning

Grön
>95
4-5
> Rikets snitt

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt
med konkreta uppg. till AK o näringsliv
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs rankning
Röd

Gul

Grön

1
0
1
1
1
2
0-5
3
6-9
3
2016 utgör startår för mätningarna.

2->
>10

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
1. Skapa minst två interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt
2. Besparing upphandling minst 1-20 %
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90%
Röd

Gul

Grön

1
0
1
1
1
2
0-5%
2
6-19%
2
3
0-29%
3
30-89%
3
2016 utgör startår för mätningarna.

2->
>20%
>90%

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell
ska genomsnittligt totalindex vara högre än riket.
Röd
Under snitt i
riket

Gul
Snitt i riket

Grön
Översnitt i riket
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Socialnämnden

Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander

Verksamhetsidé
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala
insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva
ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och
ungdomar ska prioriteras.
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
• lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga(LVU)
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för
den hälso –och sjukvård som överlåtits genom avtal
med Region Norrbotten
• Skuldsaneringslagen
• Föräldrabalken (familjerätt)
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg
inklusive hemsjukvård, Avdelningen för
funktionshindrade samt Individ –och familjeomsorg
Utvecklingstendenser 2017-2019
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet
och intern och extern samverkan. Under
planeringsperioden kommer vi inte klara kartlägga
verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ i
någon större utsträckning. På grund av det ekonomiska läget
måste vi minska våra tidiga, förebyggande insatser,
Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer,
fem personalgrupper samt tre biståndshandläggare
finns på Länsmansgärdan 9. På så sätt kan samarbetet
mellan äldreomsorgens olika delar samt även
samverkan med primärvården öka. Ifall två enheter på
Ringelsta görs om till trygghetslägenheter kommer hemtjänstens
insatser att öka.
Hemtjänstgruppen i Glommersträsk är kvar ,Moskosel
har lagts ner. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte
tillgodoses med nuvarande resurser.
Trygghetslägenheter utgör en viktig pusselbit inom
äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken

samt Ringelsta , med totalt 39 trygghetslägenheter där
socialnämnden administrerar kön. Ett av socialnämndens
besparingsförslag innebär att Ringelstas båda lägenhetsboenden,
Svalan med 14 lgh och Rönnen med 12 lgh, successivt görs om
till trygghetslägenheter .
Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
primärvården får utökat ansvar och tiden innan
betalningsansvar inträder kortas ner. Vi måste vara
beredda att vårdplanera under mellandagar och
storhelger.
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och
vård och omsorgboende har vi ökat antalet
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet
platser i vård och omsorgsboende ligger på 100
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo
tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större
boenderum, om den enskilde vill det. Om Svalan läggs ner
under 2017-2018 har vi 86 boendeplatser , då kan det bli svårt
att klara vårdbehoven för den växande gruppen + 85 åringar.
Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt
som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill
vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora
krav på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och
ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi prövar
IT-stöd inom den palliativa vården under 2016. Ifall det visar
sig vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom hela
hemsjukvården.
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden ses
över i takt med att de boende får individuella
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de
som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Regeringen
beslutade 2016 om en ändring i
socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att
den enskildes behov ska vara styrande, och om det
behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något
som vi arbetar med inom hela verksamheten.
Ifall nattillsyn med kamera kan medföra besparingar ska vi
införa det.
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Socialnämnden

Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad
inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har
också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort.
Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer
på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot
andra behov än idag.
Försäkringskassans omprövningar kan innebära att kostnader
inom personlig assistans övervältras till kommunen.
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och
handläggares resurser räcker inte till för att planera för
förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten.
Risk för ohälsa hos personalen och svårigheter att rekrytera.
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en
fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete
med andra verksamheter.
Inom Individ och familjeomsorgen har
försörjningsstödet har under senare år planat ut på en
något lägre nivå än för några år sedan. Nationella
prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet
och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd.
Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till
arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna.
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på
övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med
fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem
och på institution. Vi har förstärkt familjestödet men
utredningsresurserna inom barn och unga är fortfarande
otillräckliga och vi uppfyller inte lagens krav idag. Alternativ till
dyra placeringar är få och risken finns att de barn som får
vänta far illa.
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas
minska. Socialnämnden strävar efter att vara en
attraktiv arbetsgivare trots besparingskrav, vi måste
effektivisera verksamheten och använda oss av modern
teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta
förebyggande tillsammans med personalkontoret och
A-hälsan. Chefer och handläggare bedöms få minskande
förutsättningar att leda och planera arbetet. Vi har
problem att rekrytera chefer och det kommer att bli ännu svårare
under kommande planeringsperiod.

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur
· Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 125
personer under prognosperioden 2014 – 2034.
· Under åren 2019 – 2021 samt 2032 – 2034
förväntas antalet minska under alla åren (med totalt
75 respektive 57 personer). Oftast inte i behov av
bistånd
· 75 – 84-åringarna förväntas öka med 74 personer
under prognosperioden 2014 – 2034.
· Längst period av sammanhängande ökning väntas
under åren 2016 – 2022 (med totalt 99 personer).
Behov av flera trygghetslägenheter, hemtjänst , hemsjukvård
· Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med
104 personer under prognosperioden 2014 – 2034.
· Längst period av sammanhängande ökning väntas
under åren 2026 – 2032 (med totalt 63 personer).
Behov av stora insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård,
vård och omsorgsboende, ca 20 % har behov av insatser.
· Under hela perioden förväntas antalet personer i
åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer.
Barn och unga
·
Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka
med 19 personer under prognosperioden
·
2014 – 2034.
·
Under åren 2014 – 2022 förväntas antalet
omväxlande öka och minska.
·
Under åren 2023 – 2034 förväntas antalet minska
under alla åren (med totalt 27 personer).
·
Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka
med 36 personer under prognosperioden 2014 –
2034.
Längst period av sammanhängande ökning väntas
·
under åren 2016 – 2022 (med totalt 48 personer).
·
Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas
öka med 16 personer under prognosperioden 2014
– 2034.
·
Antalet förväntas omväxlande öka och minska
under perioden.
·
Under hela perioden förväntas antalet 0 – 18åringar öka med 70 personer.
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Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander

Verksamhetsförändringar 2018
Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är
helt avhängigt hur besparingarna i den kommunala
verksamheten ska genomföras.
Nedläggning av Svalans vård och omsorgsboende,
14 platser görs om till trygghetslägenheter, kan vara
klart under 2017.
Nedläggning av Rönnens vård och omsorgsboende,
13 platser görs om till trygghetslägenheter,
nedläggning kan starta 180101.
Alla verksamheter får känna av besparingar i form av
mindre kompetensutveckling,
verksamhetsutvecklingen avstannar.
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska
kunna vårdplanera även under storhelger (när det blir
mer än två helgdagar i följd) samt under mellandagar
med start 2018.
Inom Avdelningen för funktionshindrade kan
Försäkringskassans omprövningar inom Personlig
assistans medföra att verksamheten till stöd för
funktionshindrade måste förändras.
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Socialnämnden
2018

2019

2020

Budget 2017
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar*

173 093

173 093

173 093

903
1 073

1 905
1 073

2 933
1 073

Nettoram

175 069

176 071

177 099

174 314

176 979

-755

908

-177 099

2018

2019

2020

500

500

500

Ram inför 2018 från föregående år
Socialnämnden

Differens

Investeringsbudget, tkr PREL
Socialnämnden

*Verksamhetsförändringar
Jämfört med 2017

2018

2019

2020

-1 073

-1073

-1073

Summa högre nettokostnad

-1073

-1073

-1073

Sparbeting

6 924

Hyresändring
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Socialnämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål
Bedömning

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg

Bedömningsintervaller

Mindre än
81-90, resp
Mer än
80 resp 50
51-62
91 resp 63
Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 %

Jämförelsevärde
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål
Bedömning

Röd

Gul

Grön

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i
alla åldrar och livssituationer
Röd

Gul

Grön

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Mer än 5
1-5
0
Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte
vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens
verksamhet.
Utredningstiden för barn och unga ska inte
överstiga 4 månader.

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske
enligt gemensamma riktlinjer med Region
Norrbotten

Bedömning

Röd

Gul

Grön

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

201000-högre
51 000-200 000 0-50 000
Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga.

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål
Bedömning

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Friska medarbetare

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Högre än 9,2
8,18-9,2
Lägre än 8,17
Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska
inte vara högre än under 2016

Röd

Gul

Grön
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Britt-Inger Hedman
Förvaltningschef: Annette Rylén

Verksamhet och uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
innefattar verksamheterna förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och
kommunal vuxenutbildning.
Nämnden ser inga möjligheter att genomföra de
uppdrag som fullmäktige lämnat, med hänvisning till de
nu kända ekonomiska förutsättningarna för nämnden.

Verksamhetsidé
Barn- och utbildningsnämndens vision är ”En lärande
organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus”.
Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst
godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt.
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn
och elever samt personal där varje dag och varje
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och
elever ska känna lust till att lära och motiveras till
utveckling. Att präglas av och lära sig av både
framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling
är lärande.

Utvecklingstendenser 2018-2020
Allmänt
Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola
fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade
resurser.
Barn, elever och vuxna med annat modersmål än
svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad gäller
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Ett ökat behov av modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmålet medför
merkostnader i form av personal och köp av
fjärrundervisning. Behov av grundläggande
vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning
som ger nyanlända en snabbare väg ut på
arbetsmarknaden fortsätter att växa.
Skolverket har lämnat ett förslag på en nationell ITstrategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, den
obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning.
Förvaltningen har fullföljt sin tre-åriga plan för digitala
verktyg och från och med höstterminen 2016 har alla
elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i
grundskolan till åk 3 på gymnasiet. En ytterligare

förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa
personalgrupper, förskoleklass, fritidshem, lågstadiet
och förskoleavdelningar behövs. Enligt skolverkets
förslag ska de olika stegen i IT-strategin vara
genomförda inom 2 till 4 år. Kommunen får fler och
fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvireras och
redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning
av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras
löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För
eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen
bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.
Förskola och Fritids
Hur många barn som kommer att skrivas in under 2018
är beroende av födelsetalen 2016 och 2017. Skolverket
har tagit fram rekommendationer för barngruppernas
storlek inom förskolan. Dessa är 12 barn på
småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per
syskonavdelning (3-5 år). Nämnden har som vision att
sträva mot rekommendationerna men på grund av det
ekonomiska läget kan detta inte uppnås under de
närmaste åren. Antalet barn inskrivna i förskolan i
Glommersträsk och Moskosel ser för närvarande ut att
minska. Behovet av plats på Fritidshem är oförändrat.
Behovet av utbildade fritidspedagoger är fortfarande
stort.
Grundskola
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare
och specialpedagoger bedöms öka under de kommande
åren. Detta kan leda till en försämrad kvalité och ökad
arbetsbelastning för behörig personal. Verksamheterna
uppmuntrar personal att utbilda sig och använda
kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier.
Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt
förskollärare har startats höstterminen 2015 respektive
vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet.
Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer
att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom
några år.
Gymnasieskola
På grund av kommunens ekonomiska läge har
fördelningsmodellen på intäkter från migrationsverket
tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för
gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr per år.
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Britt-Inger Hedman
Förvaltningschef: Annette Rylén

Verksamhetsförändringar 2018
Förskolan har behov av två nya avdelningar på tätorten
men ekonomin tillåter bara att öppna en. Beroende på
när en lämplig lokal kan hittas kan eventuellt starten
skjutas till 2018.
Ringelskolan har behov av att utöka sina lokaler utifrån
både elevantal (4-parallelig årskurs till och med 2026),
matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation
och lärmiljön.
Förändringar i antalet asylsökande är ytterst avgörande
för verksamheten på Parkskolan, Glommersträsk.
Framförallt vad gäller förskoleverksamheten.
Grundskolans högstadium kommer att från och med
hösten 2017 få två nya elever som inte kan läsa mot
grundsärskolans mål. Elever med
multifunktionsnedsättning inom särskolan läser då mot
träningsskolans mål. Denna verksamhet styrs av
skollagen. Detta medför ett ökat personalbehov på 1,2
lärartjänst och 1,25 riktad elevassistenttjänst.
Ständigt nya krav från statsmakterna ökar
verksamheternas kostnader där ett exempel är Lovskola
som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda
undervisning under två veckor varje sommar.
En trolig minskning av antal ensamkommande barn
samt asylsökande elever som har rätt att gå
språkintroduktion på gymnasiet bedöms som trolig
vilket torde innebära att behovet av klasser inom
språkintroduktionsprogrammet minskar.
Gymnasiet planerar för en alpin idrottsutbildning med
riksintag med beräknad start hösten 2018. Om detta
ska kunna bli verklighet behöver verksamhetsmedel
tillskjutas.
Gymnasiet kommer att intensifiera sitt samarbete med
övriga inlandet i första hand med Malå och Sorsele
kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda
kommunerna och arbetet med att få till stånd en
filialverksamhet pågår.
Löneökningar budgeteras centralt och övriga
prishöjningar har beräknats utifrån prisindex för
kommunal verksamhet.
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Barn- och utbildningsnämnden
2018

2019

2020

Budget 2017
Löneökningar
Prishöjningar (2,4+2,6+2,6%)
Verksamhetsförändringar

152 706 152 706 152 706
Löner beräknas centralt
691
1 456
2 241
-6 108
-6 108 -6 108

Nettoram

147 289

148 054 148 839

149 862

150 260

Ram inför 2018 efter sparbeting (6 108 tkr)
Barn- och utbildningsnämnden

Differens

2 573

2018

Investeringsbudget, tkr
Äskande Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsförändringar
Sandbackaskolan
Förskolan
Ringelskolan
Park

500

Fridhem

4 130

2 780

2018
2 780

2019
2 780

2 200

2 200

2 200

200

200

200

500

500

2 206 -148 839

2019
1 985

2020
2 000

2020

0

Tallkotten, Moskosel

500

500

500

Avrundat till sparbeting

-72

-72

-72

Summa kostnadssänkningar
I förhållande till 2017

0

6 108

6 108

6 108
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndmål
Bedömning (enkätsvar %)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål
Bedömning (antalet informationsträffar)
Bedömningsintervaller
Aktivitet

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål
Bedömning (resultat, % av budget)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål

Bedömning (totalindex för riket 2014=79)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter upplever att de har en bra dialog med
verksamheterna
Röd
Gul
Grön
Lägre än 25 %
25-74%
75 % eller högre
- Utveckla formerna för föräldrasamverkan
- Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka
svarsfrekvensen
- Enkäter skickas ut en gång per år

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med
det lokala näringslivet ges information/utbildning om
företagande/entreprenörsskap
Röd
Gul
Grön
>70%
70-99%
100%
- Utveckla dialogen mellan skolan och det lokal
näringslivet/ kommunala verksamheter som
arbetsgivare
- Identifiera vilka utbildningar/ utbildningslinjer som
efterfrågas av det lokala näringslivet

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev.
omfördelning av resurser
Röd
Gul
Grön
Lägre än 98 %
98 eller 102%
99-101 %
högre än 102 %
- Säkerställa att månatliga uppföljningar och
prognoser görs med hjälp av kommunens
stödsystem
- Öka dialogen mellan kommunens olika
verksamhetsområden för att uppnå mera effektivt
resursutnyttjande

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s
HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än
riket inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter
Röd
Gul
Grön
Lägre än 69
Mellan 69-78
79 eller högre
- Medarbetarundersökningen görs gemensamt för
hela kommunen en gång per budgetår av HRenheten
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Anders Harr
Förvaltningschef: Heikki Kairento

Verksamhet och uppdrag
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl a
för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel..
Nämnden är kommunens tillsyns- och
prövningsmyndighet inom bl a bygg, plan, miljö och
trafik- och livsmedelsområdet.

Utvecklingstendenser 2018-2020
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt
hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd
och påverkas av rådande samhällsutveckling. Vi
behöver utveckla e-tjänster.
Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem
behöver uppgraderas för att anpassas till ny teknik
gällande e-tjänster. Målet är att det ska vara genomfört
senast under 2018.
När vi behöver rekrytera personal har vi ofta egen eller
bara enstaka sökanden med rätt kvalifikationer. Det gör
att personalkostnaderna kommer att gå upp liksom att
upplärningstiderna blir längre.
Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De
är juridiskt bindande men speglar inte den
samhällsutveckling som är idag och försvårar
bygglovshandläggningen.
Ny lagstiftning föreslås om enskilda avlopp, vilket
kommer att innebära att vi behöver öka
inventeringstakten av avlopp. Med de resurser vi har
idag kan vi bara inventera avlopp vid 40 fastigheter per
år. Inventeringarna går snabbt men det är
uppföljningsarbetet som tar tid.
Nämnden har idag mycket små resurser att arbeta med
miljöövervakning, miljökvalitets-normer,
hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att
det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar.
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Driftbudget, tkr

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

2 371

2 371

2 371

20

32

45

30

35

40

2 412

2 438

2 456

2018

2019

2020

2021

300

0

0

0

Budget 2016
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar
Nettoram

Investeringsbudget, tkr
Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt
service med ett bra bemötande. Vi genomför därför
återkommande kundundersökningar inom bygg-,
livsmedels- och miljöområdet.

Bedömning

Röd

Gul

Grön

Bedömningsintervaller

< 3,5

3,5 - 3,9

> 4,0

Jämförelsevärde

Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på
enkätfrågorna om service, bemötande och
handläggningstid.

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och
effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen
undersöka våra handläggningstider för bygglov och
miljöprövningar av verksamheter.
När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som
kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om
extra nämndssammanträden för att snabba på processen.

Bedömning
Bedömningsintervaller handläggningstider
Bedömningsintervall extra nämnd
Jämförelsevärde

Röd

Gul

Grön

>10 ve (bygg)
<10 ve – 5 ve
< 5 ve
>6 ve (miljö)
< 6 ve – 4 ve
< 4 ve
Inrättas inte vid
Inrättas när det
behov
behövs
Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-läggning
inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att
en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till
kommunen fram till dess att ansökan beslutats.
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet
får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig
anmälan inlämnats, om inte tillsyns-myndigheten
bestämmer något annat.
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Mål‐ och resursplan 2018‐2020
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål
Bedömning
Bedömningsintervaller

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara
kostnadseffektiva.

Röd

Gul

Grön

<60 %

60-70 %

>70 %

Jämförelsevärde

SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur
kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014
redovisades rapport från den senaste undersökningen. För
att öka kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövning
inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Sverige tog SKL
2008 fram en modell för taxa inom miljö- balken. Av
rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de
svarande kommunerna i genomsnitt är 50 % inom
miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 % inom
livsmedel år 2013. Skillnaden mellan miljöbalkens och
livsmedelskontrollens områden beror främst på att det är
ett EU-krav att ha full kostnadstäckning för
offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas inom
miljöbalkens område.

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser
där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi
genomför årliga arbetsmiljöundersökningar.

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Röd

Gul

Grön

10 % sämre än Riksgenom10 % bättre än riksriksgenomsnitt snittet +/- 10% genomsnitt
SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA) erbjuder en modell och en enkät för att
kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i
kommuner och landsting med fokus på Hållbart
medarbetarengagemang (HME).
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Mål‐ och resursplan 2018 och framåt
Resultatbudget

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

‐2 698

‐2 698

‐3 036

‐2 853

‐2 900

Kommunstyrelsen

‐61 700

‐62 115

‐75 934

‐79 126

‐82 167

Barn o Utbildning

‐152 706

‐158 738

‐147 289

‐148 054

‐148 839

Socialnämnden

‐173 093

‐178 429

‐175 069

‐176 071

‐177 099

Miljö, Bygg o Hälsa

‐2 371

‐2 454

‐2 412

‐2 438

‐2 456

SUMMA NÄMNDER

‐392 568

‐404 434

‐403 740

‐408 542

‐413 461

‐10 019

‐7 019

‐7 019

‐7 019

‐7 019

Löneökning 2018

‐10 000

‐10 000

‐10 000

Löneökning 2019

0

‐10 000

‐10 000

Löneökning 2020

0

0

‐10 000

RESULTATBUDGET tkr
Kommunal skattesats
Kommunfullmäktige

Löneökning 2017

Bidrag lärarlönelyft

1 850

1 850

1 850

925

0

Pensioner mm

‐7 300

‐8 500

‐8 800

‐500

‐500

Avskrivningar

‐16 050

‐16 050

‐16 050

‐16 050

‐16 050

‐424 087

‐434 153

‐443 759

‐451 186

‐467 030

Skatteintäkter

300 899

300 900

307 463

313 252

320 407

Utjämningsbidrag

122 719

122 400

135 793

132 961

135 433

Välfärdpengar för andel av mottagande

5 092

5 092

5 100

3 660

2 200

Finansiella intäkter

1 400

1 400

1 400

1400

1400

‐100

‐100

‐100

‐100

‐100

428 743

429 692

449 656

451 173

459 340

6442

6442

6 439

6 436

6 433

‐5

‐5

‐3

‐3

‐3

RESULTAT

4 656

‐4 461

5 897

‐13

‐7 690

1 % mål
SPARKRAV till 1 % mål

4 287

4 284

4 484
‐1 413

4 499
4 512

4 580
12 270

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Finansiella kostnader
Summa intäkter
Befolkning 1 nov föreg år/årsskifte
Prognos minskning befolkning

Arvidsjaurs kommun
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Finansieringsbudget

Finansieringsbudget
Tkr

2017
Prognos

2018
Plan

2019
Plan

2020
Plan

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

-4 461

5 897

-13

-7 690

Avskrivningar

16 050

16 050

16 050

16 050

11 589

21 947

16 037

8 360

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

11 589

21 947

16 037

8 360

0

0

0

0

-51 833

-46 385

-110 695

-102 265

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-51 833 -46 385

-110 695

-102 265

Rearesultat
Kassaflöde från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(-)/minskn(+) varulager
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av immateriella tillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde av investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0

40 000

150 000

140 000

0

0

0

0

-4 000

0

0

0

1 500

1 900

1 900

1 900

-300

-300

-300

-300

-2 800

41 600

101 600

101 600

0

0

0

0

-43 044

17 162

6 942

7 695

Likvida medel vid årets början exkl bolagen

33 473

-9 571

7 591

14 533

Likvida medel vid året slut exkl bolagen

-9 571

7 591

14 533

22 228

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
ÅRETS KASSAFLÖDE

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)
Disp likvida medel exkl bolagen

22 500

22 500

22 500

22 500

12 929

30 091

37 033

44 728
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Investeringsbudget 2018-2022

Investeringsäskande 2018-2022
NÄMND / ENHET

ÅR 2018

ÅR 2019

ÅR 2020

ÅR 2021

ÅR 2022

SUMMA

4 130

1 985

2 000

2 000

0

10 115

SOCIALNÄMNDEN

400

400

400

300

0

1 500

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

300

0

0

0

0

300

4 100

0

0

0

0

4 100

4 500

0

150

200

200

5 050

KULTUR- OCH INTEGRATION

230

1 040

0

0

0

1 270

CAMP GIELAS OCH FRITID

100

100

3 500

0

0

3 700

IT-ENHETEN

2 445

4 300

1 695

1 495

1 495

11 430

KOSTENHETEN

1 500

50

100

200

350

2 200

FASTIGHETER

8 800

6 000

78 400

88 400

5 400

187 000

0

0

0

0

0

0

GATU- OCH PARKENHETEN

5 490

4 850

4 450

4 400

4 400

23 590

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

31 995

18 725

90 695

96 995

11 845

250 255

7 150

3 000

1 000

1 000

975

13 125

570

450

200

0

0

1 220

4 880

4 400

4 400

4 400

4 400

22 480

140

220

370

420

470

1 620

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

12 740

8 070

5 970

5 820

5 845

38 445

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

44 735

26 795

96 665

102 815

17 690

288 700

Belopp i tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN /

LEDNING EKONOMI

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA
OCH IT

AFFÄRSVERKSAMHETER
STADSNÄT
CAMP GIELAS
VATTEN OCH AVLOPP
AVFALLSENHETEN

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

Kf § 96
Investeringsbudget
2018-2022
– Hela kommunen

124

Dnr 00124/2017

041

Investeringsäskande för 2018-2022 har sammanställts.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 § 184 att återremittera ärendet till
arbetsutskottet. Arbetsutskottet fick även delegation att lämna förslag till
beslut till fullmäktiges sammanträde den 20 juni.
Förslag under sammanträdet
Pernilla Granberg (c)
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar;
100 000 kronor för fyrhjuling och 100 000 kronor för frys/kyl på
Medborgarhuset omfördelas till barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget för att tidigarelägga investeringar som nämnden
bedömer nödvändiga för verksamheten.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets och Pernilla Granbergs
förslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1. Investeringsbudget 2018-2020 fastställs.
2. Preliminär investeringsbudget 2021-2022 antas.
_____

Reservationer
Pernilla Granberg (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Samuel Wigenstam (c), Jonas Granberg (c), Leif Andersson (c), Bjarne
Hald (c), Gudrun Vikberg (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam
(c), Sven-Olov Granlund (c) och Lars Lindström (l) reserverar sig till
förmån för Pernilla Granbergs förslag.

Beslutsunderlag
AuD § 35 2017-06-12
Investeringsäskanden

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-20 § 96
Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Investeringsbudget 2018-2022

NÄMND / ENHET

ÅR 2018

ÅR 2019

ÅR 2020

ÅR 2021

ÅR 2022

SUMMA

4 130

1 985

2 000

2 000

0

10 115

SOCIALNÄMNDEN

400

400

400

300

0

1 500

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

300

0

0

0

0

300

4 100

0

0

0

0

4 100

4 500

0

150

200

200

5 050

KULTUR- OCH INTEGRATION

230

1 040

0

0

0

1 270

CAMP GIELAS OCH FRITID

100

100

3 500

0

0

3 700

IT-ENHETEN

2 445

4 300

1 695

1 495

1 495

11 430

KOSTENHETEN

1 500

50

100

200

350

2 200

FASTIGHETER

8 800

6 000

78 400

88 400

5 400

187 000

0

0

0

0

0

0

GATU- OCH PARKENHETEN

5 490

4 850

4 450

4 400

4 400

23 590

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

31 995

18 725

90 695

96 995

11 845

250 255

7 150

3 000

1 000

1 000

975

13 125

570

450

200

0

0

1 220

4 880

4 400

4 400

4 400

4 400

22 480

140

220

370

420

470

1 620

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

12 740

8 070

5 970

5 820

5 845

38 445

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

44 735

26 795

96 665

102 815

17 690

288 700

Belopp i tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN /

LEDNING EKONOMI

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA
OCH IT

AFFÄRSVERKSAMHETER
STADSNÄT
CAMP GIELAS
VATTEN OCH AVLOPP
AVFALLSENHETEN

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 97
Motion
- Återinför Fixartjänsten

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

125

Dnr 00304/2015

009

Lars Lindström (l) har lämnat in följande motion:
Återinför ”Fixartjänsten”
Det har tidigare år funnits en så kallad fixartjänst i kommunen som mot en
rimlig avgift kunnat hjälpa äldre personer med att t.ex. byta en glödlampa eller
sätta upp gardiner och liknande saker. Genom Fixaren har man kunnat undvika
att den äldre själv, till exempel, stigit upp på en stol och sedan ramlat och
kanske brutit både handled och lårben. Kommunens utgifter har därvid inte
blivit så stora eftersom man istället kunnat spara in på både minskad tid för vård
och omsorg och även kunnat undvika flytt till särskilt boende.
Argumentet mot Fixartjänsten har varit att den äldre istället kan nyttja Rutavdraget. Men så enkelt är det inte eftersom många äldre, framför allt kvinnor,
inte har så många extra kronor att spendera på en sådan tjänst – som trots Rutavdraget inräknat, blir betydligt dyrare. Dessutom upplever många äldre, som
inte är vana vid papper och byråkrati, att det är krångligare och besvärligare.
Sammanlagt gör detta att den äldre i många fall hellre tar risken och gör det
själv.
Om delar av tjänsten, som tidigare kan betalas genom någon åtgärd inom
arbetsförmedlingens ram torde dessutom socialnämndens kostnader för
ändamålet, genom minskade vård- och omsorgskostnader, bli så pass små att de
torde kunna inrymmas i 2016 års budget.

Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Bifall till motionen.

Beslutet skickas till:
. Motionären
. Socialnämnden

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag mot Lars
Lindströms förslag varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med anledning av kommunens ekonomiska läge.
_____
Reservation
Lars Lindström (l) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Sn 2016-03-14 § 8-yttrande
Kf 2015-11-24 § 170
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-06-20

Kf § 98
Upphävande av beslut
- Bolagspolicy för
Arvidsjaurs kommuns
bolag

126

Dnr 00064/2009

991

Kommunfullmäktige antog 2009-03-30 § 48 bolagspolicy för Arvidsjaurs
kommuns bolag.
Styrelsen för Arvidsjaur kommunföretag AB har 2017-03-02 § 21 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige om att upphäva beslutet om bolagspolicy
från 2009-03-30 eftersom innehållet i denna policy numera ingår i
ägardirektiven för respektive bolag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30 § 48 upphävs och upphör
därmed att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag
: Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 125 2017-05-09
AKAB 2017-03-02 § 21

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 99
Policy för representation

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

127

Dnr 00098/2017

003

Kommunfullmäktige antog 2012-10-29 § 147 ett personalpolitiskt
handlingsprogram. I programmet finns bland annat en representationspolicy
framtagen.
Representationspolicyn har reviderats. Policyn har delats upp i två
dokument; Policy för representation och Riktlinjer för representation.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1. Policy för representation antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 (personalpolitiskt
handlingsprogram), upphör att gälla i den del som avser representationspolicy.
_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 126 2017-05-09
Förslag till policy

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för representation
Fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-20 § 99

Policy för representation

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Styrande dokument

Policy

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Kf 2017-06-20 § 99

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 98/2017

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1 (2)

Policy för representation
Fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-20 § 99

Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i
form av värdskap som har ett direkt samband med verksamheten. Skatteverket har utfärdat
anvisningar kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med beaktande av
Skatteverkets anvisningar.
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot
anställda, intern representation. Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart
samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de
personer mot vilka representationen riktar sig.
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga
och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande
representation mot/från en och samma person eller grupp av personer.
_____

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 100

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr 00099/2017

003

Kommunfullmäktige antog 2012-10-29 § 147 ett personalpolitiskt
handlingsprogram. I programmet finns bland annat en representationspolicy
framtagen, där även riktlinjer för representation ingick.

Riktlinjer för
representation

Det politiska handlingsprogrammet är uppbyggt som ett sammantaget
dokument med flera avsnitt, varav riktlinjer för representation är ett.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-09 § 127 att återremittera ärendet för
klargörande av representation för förtroendevalda.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Riktlinjer för representation antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 (personalpolitiskt
handlingsprogram), upphör att gälla i den del som avser riktlinjer för
representation.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 159 2017-06-07
Ks 2017-05-09 § 127
Förslag till riktlinjer

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för representation
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 100

Riktlinjer för representation

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Styrande dokument

Riktlinjer

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Kf 2017-06-20 § 100

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 99/2017

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1 (2)

Riktlinjer för representation
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 100

Följande riktlinjer ska tillämpas vid Arvidsjaurs kommunkoncerns representation. Riktlinjerna
omfattar även förtroendevalda.
Förtroendevaldas representation beslutas av kommunstyrelsens ordförenade och/eller
kommunfullmäktiges ordförande.
Extern representation
All extern representation ska vara godkänd i förväg av förvaltningschef /VD. Delegation må
göras av förvaltningschef/VD.
Drycker med alkoholhalt över 15 % får normalt inte ingå i Arvidsjaurs kommuns representation.
Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras vid tillfällen då kommunen är värd för
internationella gäster eller vid andra särskilda tillfällen. För att undantag ska medges krävs
godkännande i förväg av förvaltningschef /VD.
Intern representation
Intern representation ska vara alkoholfri. Med intern representation menas möten, avtackningar
då medarbetare slutar sin anställning, personalfrämjande åtgärder, årsavslutning och gåvor till
anställda. Intern representation ska begränsas och normalt sett endast förekomma när denna
särskilt kan motiveras med hänsyn till verksamheten och vad som kan anses vara normal
personalvård. I detta sammanhang ingår inte, (till skillnad från vad som gäller
förmånssammanhang) kurser och konferenser samt liknande arrangemang. Uppvaktning från
arbetsgivaren i samband med 50-årsdag får högst uppgå till 1 % av prisbasbeloppet (2017 års
prisbasbelopp = 44 800 kronor).
Vid sammanträden, konferenser och personalmöten som sker mer regelbundet ska den interna
representationen begränsas till maximalt två gånger per år med enklare förtäring. Vid
personalmöten efter ordinarie arbetstid kan arbetsgivaren tillhandahålla enklare förtäring. Enklare
förtäring är till exempel kaffe, te, frukt, bulle eller smörgås och betraktas inte som intern
representation i bokföringshänseende utan anses som skattefria förmåner till de anställda.
Representationskostnader
Skatteverket har utfärdat anvisningar som anger riktvärden för avdragsgilla kostnader (exklusive
moms) i samband med representation.
Extern representation

Kronor

Lunch eller motsvarande

90 kr exkl moms per person

Middag eller supé

320 kr exkl moms per person

Andra måltider än ovan
(fika eller enklare förtäring)

60 kr exkl moms per person

Intern representation

Kronor

Lunch eller motsvarande

90 kr exkl moms per person

Middag eller supé

180 kr exkl moms per person

Särskilda tillfällen

320 kr exkl moms per person

Andra måltider än ovan
(fika eller enklare förtäring, personalvård)

60 kr exkl moms per person

Underhållning vid personalfester etc.

180 kr exkl moms per person

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för representation
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 100

Huvudregeln är att all representation ska vara kostnadsmedveten. Vad som ska betraktas som
godtagbara och därmed maximalt tillåtna representationskostnader beslutas av
förvaltningschef/VD.
Verifikationer
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser
representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för
representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer
som deltagit. Besluts- eller behörighetsattest av faktura avseende representation får inte göras av
den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i
representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av gällande attestreglemente.
Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat
representationen att få betala kostnaderna privat.
Övrig representation
Julgåva

Julgåva av mindre värde till anställda är skattefri. Koncernledningen fastställer årligen belopp för
julgåva.
Gåva i samband med antal tjänsteår

Gåva ska kunna väljas av den enskilde, dock ska gåvan ha ett bestående värde d v s pengar ges
inte ut som gåva. Enligt fullmäktiges beslut 1987-10-19 ska värdet på gåvan uppgå till 7 % av ett
prisbasbelopp om man har 25 tjänsteår. Har man mer än 15 års tjänstgöring när anställningen
avslutas men mindre än 25 års tjänstgöring ska gåva utges till ett värde av 3,5 % av ett
prisbasbelopp.
_____

2 (2)

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 101
Tilläggsanslag för
täckande av förväntat
underskott 2017 med
anledning av placeringar
av barn, unga samt vuxna
missbrukare

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00116/2016

041

Socialnämnden har i ett tidigt skede konstaterat att tilldelad budgetram inte
räcker för att klara nämndens lagstadgade verksamhet. Vid april månads
budgetuppföljning ser verksamheterna ut att gå med minst 4 600 tkr i
underskott beräknat på helår.
Individ och familjeomsorgen prognosticerar ett stort underskott som beror på
placeringskostnader för barn, unga och vuxna;
Tkr
Bistånd för vuxna missbrukare förväntat underskott, ca
850
Familjehem och övrigt stöd förväntat underskott, ca
1 000
Institutionsvård barn/unga. Förväntat underskott, uppemot
2 800
Inom äldreomsorgen beror avvikelserna mest på att budgeten redan från
början var för låg då personalkostnaderna inte täcktes inom ramen. På
intäktssidan finns vissa avvikelser som verksamheter fortsätter att
undersöka.
Socialnämndens förvaltning bedömer att det inte är möjligt att spara in så
mycket på äldreomsorgen under 2017 så att det täcker det förväntade
underskottet. Äldreomsorgens enda möjlighet att göra någon större
besparing ligger i att omstrukturera från vård och omsorgsboende till
hemtjänst. En sådan åtgärd kräver lång tid för att genomföras då de som bor
på boendet ska flytta till de rum som blir lediga på annat boende, personal
ska byta arbetsplats m.m.
Med anledning av ovanstående begär socialnämnden ett tilläggsanslag på
4 650 tkr hos kommunfullmäktige för att täcka det förväntade underskottet
för placeringar av barn, unga samt vuxna missbrukare.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
- Beslutet innebär inte att boendena Svalan och Rönnen läggs ner.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 156 2017-06-07
Socialnämnden 2017-05-29 § 46

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Kf § 101, forts

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Bjarne Halds
förslag varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Bjarne Halds förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Begäran om tilläggsanslag avslås med hänvisning till det ekonomiska
läge kommunen befinner sig i.
Beslutet innebär inte att boendena Svalan och Rönnen läggs ner.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige
. Socialnämnden
. Socialchef
. Kommunstyrelsens ordförande
. Kommunchef
. Ekonomichef

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 156 2017-06-07
Socialnämnden 2017-05-29 § 46

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 102

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00080/2017

041

Begäran om tilläggsanslag Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har
till utökning av
socialnämnden lämnat förslag till lösning samt skickat en begäran om
administrativt stöd för
tilläggsanslag till kommunfullmäktige.
socialtjänstens chefer
Ekonomisk beräkning
Administratör socialkontoret
450 000 kr
Utökning samordnare personalpool
120 000 kr under 2017
Utökning chef Korttidsplatser
150 000 kr
Utökning admin ÄO (tas från AFF)
255 000 kr
Utökning chef AFF (utökningen balanseras
till viss del av att admin försvinner)
400 000 kr
Totalt

1 375 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 85 att återremittera ärendet till
socialnämnden för upprättande av en konsekvensanalys med uppsatta mål.
Förslag under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Bordläggning i avvaktan på fortsatt budgetarbete.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras i dag eller ej. Efter framställd proposition förklarar han
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begäran om tilläggsanslag avslås med följande motivering;

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Socialchef

Arbetssituationen för socialnämndens chefer är känd, bland annat
genom socialchefens rapporter och den genomlysning revisionen gjort
av chefernas administrativa arbetsbörda.
Kommunstyrelsen har inget annat val än att föreslå kommunfullmäktige
att avstyrka begäran, med hänvisning till att pengar för åtgärden inte kan
hittas.
_______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 124 2017-06-07
Sn § 33 2017-03-13

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
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Kf § 103
Underfinansierad budget
för år 2017
– Socialnämnden
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Dnr 00085/2017

042

Socialnämnden har lämnat följande information till kommunstyrelsen:
Socialnämndens budgetram för 2017 är 173 093 tkr. Efter att personalbudget
och verksamhetens behov i övrigt räknats ihop saknades det ca 5 miljoner
för att alla verksamheters behov skulle rymmas i ramen. Socialchef och
ekonom tvingades minska alla personalbudgetar med 3 % för 2017. Enda
undantaget gjordes för Bryggan som enligt beslut under hösten 2016 skulle
få en ökad personalbudget då antalet platser utökas.
Individ och familjeomsorgen har fått minskad budget för institutionsvård
barn och unga samt vård av missbrukare.
Viss sänkning av budgeten för förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen har
gjorts.
På intäktssidan har en smärre uppräkning gjorts av hyresintäkter och
vårdavgifter.
Sammanfattningsvis betyder detta att det är en underbalanserad budget.
Inför 2018 kommer socialtjänsten att lämna förslag till besparingar trots att
verksamheten redan sparat bort de delar som inte är lagstadgade och att det i
många fall redan är på gränsen till vad lagen ställer som krav på
socialtjänstens insatser.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 84, med hänvisning till
anvisningarna i reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning punkt 3.1
sista stycket, att socialnämnden ska lämna förslag till budget i balans till
kommunstyrelsen. Under arbetets gång ska dialog föras med
kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige
. Socialnämnden
. Socialchef
. Kommunstyrelsens ordförande
. Kommunchef

Vid socialnämndens sammanträde 2017-05-29 fattades beslut om att begära
tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 4 650 tkr år 2017 för att täcka
det förväntade underskottet för placeringar av barn, unga samt vuxna
missbrukare.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 157 2017-06-07

Utdragsbestyrkande
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Regler för bidrag till
enskilda vägar
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Dnr 00175/2017

318

Samhällsbyggnadskontoret har ett uppdrag från kommunstyrelsen att se över
kommunens regler för bidrag till enskilda vägar.
Beslut i ärendet har avvaktats i väntan på utredning om hur kommunen ska
hantera de enskilda vägarna i byarna Moskosel och Glommersträsk.
Förslag till regler har upprättats.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Återremiss för att även utreda tidigare föreslagna alternativ, att detaljplanlägga Moskosel och Glommersträsk.
Avvakta med kommunstyrelsens beslut att beställa lantmäteriförrättning av
berörda gator i Glommersträsk.
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär återremittering.

Efter företagen omröstning har en (1) ja-röst och 26 nej-röster avgivits. En
ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Bilaga ./. Röstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samhällsbyggnadskontoret

1.

Ärendet återremitteras för att utreda tidigare föreslagna alternativ, att
detaljplanelägga Moskosel och Glommersträsk.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 162 2017-06-07
Förslag till regler

Utdragsbestyrkande
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Kf § 105

134

Dnr 0285/2012

003

Fritidspolitiskt program för Fritid är den fria tid som man kan disponera och använda för att öka
Arvidsjaurs kommun
livskvalité och välbefinnande. Det fritidspolitiska programmet ska ange
huvudinriktningar och prioriterade områden inom fritidssektorn och
därigenom bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls.
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-11-19 § 24 att göra en översyn av
det fritidspolitiska programmet för Arvidsjaurs kommun. En arbetsgrupp
utsågs som avslutade sitt arbete utan att något förslag tagits fram, eftersom
gruppen upplevde att tydliga riktlinjer för arbetet saknades.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-15 § 193 att utse en ny arbetsgrupp
bestående av Lotta Åman (s), Margoth Holmqvist (v), Bjarne Hald (c) och
kultur- och integrationschef Kristina Grubbström. Fritidschef Katarina
Landstedt har deltagit i gruppens möten. Arbetsgruppen utarbetade ett
förslag som gått på remiss till de politiska partierna. Inga remissyttranden
har lämnats in.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 § 103 att återremittera ärendet för
ytterligare genomlysning av dokumentets innehåll samt synkronisering med
dokumentet Riktlinjer för föreningsstöd.
Arbetsgruppen har överlämnat förslag till fritidspolitiskt program för
Arvidsjaurs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

Beslutet skickas till:
. Katarina Landstedt
. Kristina Grubbström
. Nämnder och styrelser
. Personalledare

Justerandes sign

1.
2.

Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-02-22 § 13 upphör att gälla.

_____

Beslutsunderlag
Ks § 164 2017-06-07
Förslag till fritidspolitiskt program

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs
kommun
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 105

Fritidspolitiskt program för
Arvidsjaurs kommun

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Plan

Kf 2017-06-20 § 105

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 285/2012

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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En attraktiv kommun skall kunna erbjuda medborgare ett rikt och levande fritidsliv för alla. Goda
och meningsfulla levnadsvillkor i alla delar av kommunen är en förutsättning för att människor vill
bo och verka i hela kommunen.
Föreningar och de ideella organisationerna i Arvidsjaurs kommun är en viktig resurs för att skapa
ett socialt nätverk. Föreningarna och de ideella organisationerna utvecklar demokratin och
medverkar till en fördjupad kunskap om vår kultur och idétradition samt bedriver en meningsfull
fritidsverksamhet.
Det kommunala uppdraget är att bidra till att utveckla kommunen mot en långsiktigt hållbar
livsmiljö med bra livskvalité.
Kommunen har en viktig roll inom folkhälsoarbetet där fritid-, idrott- och kultur är en del i detta,
som skall ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet
mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter
bland annat ett gränsöverskridande samarbete mellan kommunen andra aktörer1 och
civilsamhället2.
Vision för kommunen: Arvidsjaur växer för en hållbar framtid.
Önskat läge: En attraktiv tillväxtkommun.
Ett fritidspolitiskt program behövs för att beskriva:
• På vilket sätt kommunen planerar och agerar för att bidra till den önskade utvecklingen.
• Hur hela kommunen och de kommunala bolagen bidrar till medborgarnas önskemål och
engagemang inom fritids-, idrotts- och kulturverksamhet.
• Hur vi tillsammans med civilsamhället skall få mesta möjliga effekt.
Kommunens övergripande mål:
‐ Fritids-, idrotts- och kulturverksamhet skall vara en viktig del i kommunens verksamhet,
utifrån ett helhetstänk med medborgarna i centrum.
‐ Ett rikt och levande fritids-, idrotts- och kulturliv är viktigt för att alla ska bli en del av
kommunen.
‐ Ideella föreningar skall erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan
kostnad.
‐ Lagstadgade verksamheter skall erbjudas inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
‐ Ungdomsverksamhet skall prioriteras.

1
2

Med andra aktörer avses polis, Riksidrottsförbundet, Sisu, församlingen m m.
Med civilsamhället avses ideella föreningar och organisationer.
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Övergripande mål för det fritidspolitiska programmet:
• Erbjuda ett rikt fritids-, idrotts- och kulturliv i syfte att förbättra folkhälsan såväl psykiskt som
fysiskt.
• Ungdomar skall ha möjlighet att påverka sin fritid.
• Alla kommunens medborgare skall ha möjlighet att ta del av de gemensamma resurser som
kommunen erbjuder.
• Stödja föreningar och andra aktörer att utveckla mer aktiviteter för att bredda utbudet och
förbättra integrationen.

Handlingsplan till de fritidspolitiska målen
• Arvidsjaurs kommuns folkhälsa ska vara minst lika bra som Norrbottens läns
genomsnitt.
Mål om folkhälsan
Bedömning
Bedömningsintervaller

Kommunens folkhälsa skall vara minst lika bra
som länets genomsnitt.
Röd
Gul
Grön
Under snitt i länet.

Snitt i länet.

Över snitt i
länet.

• Ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin fritid.
Mål om ungdomars möjlighet att
påverka sin fritid.
Bedömning
Bedömningsintervaller

Två dialogträffar med unga i åldern 13-19 år
genomförs årligen.
Röd
Gul
Grön
Färre än två träffar
genomförs.

Två träffar
genomförs.

Två eller fler
träffar
genomförs.

• Öka eller bibehålla antal utövare i de olika idrottsverksamheterna inom Arvidsjaurs
kommun.
Mål om barn och ungas
deltagande i idrottsföreningar.
Bedömning
Bedömningsintervaller

Öka eller bibehålla antalet utövare i de olika
idrottsverksamheterna.
Röd
Gul
Grön
Minskat antal
utövare.

Oförändrat antal
utövare.

Högre antal
utövare.
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• Två föreningsträffar per år genomförs inom grupperna fritid-, idrotts- eller
kulturföreningar.
Mål om stöd och gemensamma
resurser till medborgare
Bedömning
Bedömningsintervaller

______

Två föreningsträffar per år genomförs inom
grupperna fritid- idrotts- eller kulturföreningar.
Röd
Färre än två träffar
genomförs.

Gul
Två träffar
genomförs.

Grön
Två eller fler
träffar
genomförs.
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Kommunfullmäktige antog 2015-02-24 § 28 ”Riktlinjer och regler för
bidrag till föreningar”.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 § 103 att i samband med
genomlysning av det fritidspolitiska programmet göra en synkronisering
med dokumentet Riktlinjer och regler för föreningsstöd.
Arbetsgruppen för det fritidspolitiska programmet har tagit fram ett förslag
till regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Riktlinjer och regler för föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 28 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström
. Katarina Landstedt
. Nämnder och styrelser

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 165 2017-06-07
Förslag till regler för föreningsstöd

Utdragsbestyrkande
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Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun
Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år:
 Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom
och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller
ledarledd.
 Kommunstyrelsen ansvarar för budgetering, fördelning och utbetalning av det ekonomiska
stödet och att utvärdering genomförs.
 Det ekonomiska stödet betalas ut per vid ett per år.
 Förändringen förslås träda i kraft from 1/1 2018
Tillhandahållandet av anläggningar:
 Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kommunstyrelsen.
 Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar är möjligt. Ersättningen skall anpassas
efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om
verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.
Tillhandahållande av lokaler och andra stöd:
 Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt, till alla ideella föreningar enligt särskilda
regler antagna i kommunfullmäktige.
 Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna
Föreningsstödet skall användas för att


uppnå kommunens fritidspolitiska mål.

Reglerna
Vem kan få föreningsstöd
För att en ideell förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara
uppfyllda:
*
*
*
*

Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet
deltar i föreningens verksamhet.
Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.
Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:
-

ekonomiska föreningar
politiska föreningar
elevföreningar (gäller ej skol - IF)
trossamfund
stödföreningar (supporterklubbar m fl.)
föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet
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Stödformer
Följande stödformer tillämpas:
Tillgång till kommunala lokaler och anläggningar
 Ideella föreningar skall erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan
kostnad. Särskilda regler gäller.
Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet
65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % till övrig barn- och
ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd.






Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan
erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala
bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.
De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till
kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6
åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp. Dessa
summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje
förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.
Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd
baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen.

Ansökan om ekonomiskt stöd
Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 31 mars innevarande
verksamhetsår.
Ansökan skall innehålla:
 föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive balansräkning
 utvärdering av föregående verksamhetsår
 uppgifter om föreningen enligt den blankett som används
 verksamhetsplan
Det kontanta stödet utbetalas senast 30 april.

Utvärdering
Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att
föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet
avräknas från kommande års stöd.
___________
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För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt har
regeringen fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för
Sverige och föreslagit ett nytt mål för IT-politiken, Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Arvidsjaurs digitala
agenda

Syftet med Arvidsjaur kommuns digitala agenda är att fastställa en
kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av
digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med
högre kvalitet.
Den digitala agendan ska ge vägledning och vara ett stöd och till
kommunens verksamheter i arbetet med att prioritera, planera och
genomföra IT och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser, som kan
vara till nytta för kommunens verksamhet och i den service som kommunen
erbjuder till de som bor, arbetar, studerar eller bedriver näringsverksamhet i
kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.

Arvidsjaurs digitala agenda antas.

_____

Beslutet skickas till:
. Personalledare
. Nämnder och styrelser

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 166 2017-06-07
Förslag till agenda

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Sveriges IT-politiska mål – Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den
påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar
den för med sig. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt,
sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle, och har för arbetet satt Sveriges IT-politiska
mål.
Regeringens ambitioner fångas upp i den nationella digitala agendan;
”IT i människans tjänst. ”Sverige skall ha bredband i världsklass”.
Där slås även fast att kommunerna i högsta grad ska bidra till utbyggnaden av infrastrukturen i de
fall inte marknadskrafterna räcker till. För att Arvidsjaurs kommun ska utvecklas är det viktigt att
följa det It-politiska mål som regeringen har satt. För att sätta It i människans tjänst behöver den
nationella agendan omvandlas till en digital agenda för Arvidsjaurs kommun.
Nya lagar och direktiv från EU och Sveriges regering formar vårt samhälle mot en alltmer
digitaliserad värld och den digitala utvecklingen påverkar alla, från enskilda individer i det samhälle
vi lever i till en global förändring. För att klara av att hantera den förändring, som nu sker, måste
vi:





Använda den nya tekniken.
Förfina och förbättra befintliga lösningar.
Samarbeta med andra, liknade organisationer.
Avveckla det som inte längre tillför ett mervärde.

Den digitala agendan för Norrbotten innehåller exempel på hur digitaliseringen kan förenkla
vardagen för länets invånare. Bland annat att kommunala e-tjänster underlättar kontakter mellan
kommunen och dess invånare.
I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbottens län anges att alla i länet ska ha tillgång till
bredband av hög kapacitet med strävan mot 100 Mbps senast 2020.
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Översikts- och tillväxtplan
I översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun uttalas ett behov av att förtydliga det
digitala arbetet i kommunen. Där sägs att: ”Arvidsjaurs kommun bör ta fram en digital agenda för att
närmare utreda det digitala arbetet och precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden”. Målsättningen
med Arvidsjaurs kommuns översiktsplaner är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och en
positiv befolkningsutveckling i kommunen, och för att nå dit krävs ett attraktivt och
konkurrenskraftigt Arvidsjaur. I huvuddokumentet framgår rekommendationer för kommunens
utveckling, de följer länsstyrelsens fem prioriterade områden som redovisas i den regionala
utvecklingsstrategin, RUS och de är:






Livsmiljöer
Tillgänglighet
Innovation och förnyelse
Strategiskt gränsöverskridande samarbete
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Arvidsjaurs digitala agenda
För att det ska vara lättare att peka ut riktning i den digitala utvecklingen så kategoriseras
utvecklingsprojekt utifrån följande ledord för digitalisering:

Enkelt & öppet - Smart & optimerat - Uppkopplat & tillgängligt
Agendan pekar ut behov av insatser inom strategiska områden med utgångspunkt i
användarens perspektiv:





Lätt och säkert att använda
Tjänster som skapar nytta
IT:s roll för samhällsutvecklingen
Infrastruktur

Data Inspektionen (DI). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Post och Telestyrelsen (PTS) Norrbottens Kommuner
(NB-Kommuner)
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När samhället blir alltmer digitaliserat är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas.
Det handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som
privatperson, företagare eller anställd. Det är viktigt att alla som vill ska kunna använda de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Tillgänglighet till och användbarhet av offentliga etjänster bör öka, det är en principiellt viktig demokratifråga.
Arvidsjaurs kommun ska verka för att:






I första hand erbjuda tjänster digitalt
Tjänsterna ska vara lätta att använda
Erbjuda säker digital kommunikation med medborgarna
Använda tekniska lösningar för att säkerställa informationens kvalitet, säkerhet och spårbarhet.
Öka gränsöverskridande samverkan.

_____
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I samband med behandling av delårsrapport för perioden 2016-01-012016-06-30 granskade PWC rapporten på uppdrag av kommunens
förtroendevalda revisorer. Uppdraget var en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2016.
Utifrån den översiktliga granskningen lämnades följande bedömning:
I granskningen framkom det inte några omständigheter som tydde på att
kommunens delårsrapport var upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
Granskningen visade att prognostiserade resultat till stora delar är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2016.
Utifrån den redovisning som gjordes i delårsrapporten bedöms däremot inte
verksamhetens prognostiserade resultat vara förenligt med fullmäktiges mål
för god ekonomisk hushållning år 2016.
Till kommande år lämnades följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
-

Styrelsens bör se över sin planering så att delårsrapporten kan fastställas inom två
månader från bokslutsdagen för att rapporten inte ska ha förlorat sin aktualitet vid
den politiska behandlingen.

-

Styrelsen bör även se över vilka nyckeltal som ska ligga till grund för
utvärderingen av fullmäktiges övergripande mål så att en uppföljning under
löpande år möjliggörs.

Kommunfullmäktige gav 2016-10-31 § 131 kommunstyrelsen följande
uppdrag:
1. lämna förslag till åtgärder när det gäller att delårsrapporten ska fastställas
senast två månader från bokslutsdagen

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

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

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Uppdrag 1 - Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning har
reviderats med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag.
2. Uppdrag 2 – Inarbetas i kommande års mål- och resursplan.
3. Med hänvisning till att uppdragen har verkställts avslutas ärendet.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 168 2017-06-07
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har 2015-11-24 § 177 antagit reglemente för
verksamhets- och ekonomistyrning.
I revisionsrapporten för utlåtande av 2016 års delårsrapport pekade
revisorerna på ett antal förbättringsområden. Vid fullmäktiges behandling
av rapporten 2016-10-31 § 131 lämnades följande uppdrag till
kommunstyrelsen;
lämna förslag till åtgärder när det gäller att delårsrapporten ska fastställas
senast två månader från bokslutsdagen
- lämna förslag till åtgärder av vilka nyckeltal som ska ligga till grund för
utvärderingen av fullmäktiges övergripande mål. – jobba vidare med.
Reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning har reviderats utifrån
kommunfullmäktiges direktiv
Arvidsjaurs Kommunföretag AB behandlade ärendet 017-05-04 § 30. De
hade inget att erinra mot revideringen i de delar som gäller bolagen.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./. 1.

2.

Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 177 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 169 2017-06-07
AKAB 2017-05-04 § 30
Revidering av reglemente

Utdragsbestyrkande
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1. SYFTE
Kommunfullmäktige anger i detta dokument de övergripande regler som ligger till grund för
styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrmedel som avses här är:
• Budget och plan med mål
• Redovisning
• Uppföljning och utvärdering
• Internkontroll
Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla ansvarsnivåer som möjliggör en
god ekonomisk hushållning. Mål och budget, redovisning, uppföljning och utvärdering samt
internkontroll samverkar i styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. God ekonomisk
hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en finansiering
som långsiktigt garanterar största möjliga nytta för medborgarna.
”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” fastslår den yttre ram som gäller för
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer var och
en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som
gäller för verksamheterna ifråga.
Styrningen och uppföljning i kommunen ska kännetecknas av;
 Ansvar och befogenheter ska ligga på den mest effektiva nivån i kommunen.
 Ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning
av både verksamhet och ekonomi
Koncernnyttan gäller vid alla beslut d v s aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de
skapar bästa möjliga värde för helheten, kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses i
detta dokument de nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisning kommunen
ska göra i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

2. STYRNING

2.1 Övergripande styrning
Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot
gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling
av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett
övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och
framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred
förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och
bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens
utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2(13)

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 109

2.3 Praktiskt målarbete nämnder
Nivå 1 – Kommunfullmäktiges övergripande mål:
De övergripande målen gäller hela kommunkoncernen. Arbetet med att ta fram förslag till dessa
måste därför ske så snart nya kommunfullmäktige tillträtt. Perioden som målen gäller avser
mandatperioden med ett års förskjutning framåt i tiden. Ett fokusområde är knutet till varje mål.
Fokusområdena kan ändras av kommunfullmäktige under målperioden
Nivå 2 – Styrelser och nämnder
Varje övergripande mål bryts ned till 3 till 6 mål för den egna styrelsen eller nämnden. Målen på
denna nivå följs upp av kommunfullmäktige.
Nivå 3 – Förvaltningar med avdelningar och enheter
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig nämnd
eller styrelse. Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig nämnd eller styrelse fram
tillsammans med den egna förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator
fram som mäter och kan ge svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur
respektive mål uppnåtts.

2.4 Praktiskt målarbete bolagen
Nivå 1 – Kommunfullmäktiges övergripande mål:
De övergripande målen gäller hela kommunkoncernen för mandatperioden med ett års
förskjutning framåt i tiden. Arbetet med att ta fram förslag till dessa måste därför ske så snart nya
kommunfullmäktige tillträtt.
Nivå 2 – Styrelser
Varje övergripande mål bryts ned till 3 till 6 mål för den egna styrelsen. Målen på denna nivå följs
upp av kommunfullmäktige.
Nivå 3 – Bolagens förvaltningar med avdelningar och enheter
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig styrelse.
Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig styrelse fram tillsammans med den egna
förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator fram som mäter och kan ge
svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur respektive mål uppnåtts.
Målformuleringar med aktiviteter och mätetal dokumenteras i Mål- och resursplan.
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2.5 Tidplan för budgetprocessen

Partierna diskuterar
satsningar i budget för
därnästa årsskifte

Nämnderna och styrelserna tar beslut om
sina Mål‐och resursplaner samt
internbudget
Kommunfullmäktige fastställer Mål‐ och
resursplan för det kommande året

Budgetdagen

Arbetsutskottet träffar
ledningen för varje
bolagsstyrelse och nämnd för
dialog kring gemensamma
planeringsförutsättningar

Verksamhetsuppföljning
januari‐juni

Nämnderna och bolagsstyrelserna
lämnar utkast på kommande års
Mål‐ och resursplan till
kommunstyrelsen

Juli‐Sept
Nämnderna reviderar sina egna Mål‐ och
resursplaner utifrån den övergripande
planen

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till
övergripande Mål‐ och resursplan
Kommunfullmäktige beslutar om preliminär
övergripande Mål‐ och resursplan med
utdebitering samt fastställer långsiktig
investeringsbudget

December-Januari
Partierna diskuterar satsningar i budget för det år som börjar efter där nästa årsskifte. Exempelvis
diskussion december 2015 om inriktning 2017.
Ledamöterna i EKU samt ledningsgruppen förbereder Budgetdagen i konferens.
Februari
I början av februari genomförs Budgetdagen där arbetsutskott, ordförande i respektive nämnd,
samtliga förvaltningschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltar. Här
presenterar kommunens ekonomichef en kommunövergripande om- och invärldsanalys med
aktuella händelser och tendenser som rör kommunkoncernens verksamheter. Respektive
förvaltningschef och VD presenterar en om- och invärldsanalys för sina verksamhetsområden
Man diskuterar utmaningar och möjligheter för nämnder och bolag samt identifierar de områden
som är gemensamma i kommunkoncernen.
Mars
Arbetsutskottet träffar ledningen (förvaltningschef/VD och ordförande) för varje bolagsstyrelse
och nämnd för att föra en dialog kring gemensamma planeringsförutsättningar.
Gemensamma planeringsförutsättningar färdigställs och beslutas av kommunstyrelsen och delges
alla nämnder och bolag.
Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas
och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.
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April
Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till
kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större
verksamhetsförändringar, förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget
för de kommande tre åren.
Maj
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till en övergripande Mål- och resursplan med mål och
ekonomiska ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag i den totala driftsbudgeten. Budgetplan för bolagskoncernen anmäls av AKAB till
kommunfullmäktige.
Juni
Kommunfullmäktige beslutar preliminärt om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering
för det kommande året, utifrån kommunstyrelsens förslag Här framgår preliminära ekonomiska
ramar för varje nämnd som sedan fastställs av kommunfullmäktige i oktober.
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2 år efter innevarande år samt antar
investeringsplan för därpå följande 3 år.
Juli-september
Utifrån den övergripande Mål och resursplanen reviderar nämnderna och styrelserna tillsammans
med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner.
Oktober
Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året.
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och
investeringsbudget i samband med att kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan
November
Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål-och resursplaner och internbudget dvs.
fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten.

3. ANSVARSFÖRDELNING

3.1 Utgångspunkter
Styrprinciperna utgår ifrån kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska
hushållning.
Styrprinciperna gäller som yttre ram för kommunens verksamhet. Därutöver förutsätts enskilda
nämnder och styrelser ange specifika krav utifrån sitt produktionsansvar.
Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen
regleras ytterst av:
• Kommunallagen • Aktiebolagslagen • Kommunala redovisningslagen
• Bokföringslagen • Årsredovisningslagen
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Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från exempelvis
Sveriges kommuner och landsting och Rådet för kommunal redovisning.
Utöver detta styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och regler, t.ex. inom områden
som socialtjänst, skola, energi- och miljö, m.m. Nämnder och styrelser förutsätts inte bara följa
kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav utan förutsätts också följa alla de lagar och regler
som påverkar verksamheten. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning.
En viktig grundprincip i Arvidsjaurs kommun är decentralisering av ekonomiskt ansvar.
Om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget är nämnden skyldig
att vidta åtgärder omgående. Ansvaret för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet att nå
anvisad budgetnivå vilar på respektive förvaltningschef. Om nämnden finner att dessa åtgärder
står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige pröva dessa
åtgärder.

3.2 Våra olika roller
En viktig nyckel för att styrningen och uppföljningen ska fungera optimalt är en tydlig
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Arvidsjaurs kommun tillämpar en decentraliserad
styrning, vilket innebär att politikerna har delegerat ansvaret för hur den löpande verksamheten
ska drivas. För att den decentraliserade styrningen ska fungera och för att det inte ska bli
funderingar kring vem det är som ska besluta om är uppdelningen som nedan.
Den politiska nivån ska arbeta utifrån frågeställningarna vad det är som ska uppnås och när i tiden
det ska ske. Politiken ansvarar därmed för att sätta upp mål för verksamheten, såväl
kommunövergripande som på nämndnivå och bolagsnivå. Verksamheten får sitt uppdrag genom
mål- och resursplanen. Den talar om vad det är politikerna vill uppnå. Verksamheten svarar upp
mot mål- och resursplanen genom att i verksamhetsplanen beskriva hur uppdraget kommer att
utföras samt av vem.

3.3 Ansvar och befogenheter
Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa
regleras i nämndernas reglementen och förvaltningarnas delegationsordningar.
Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder och övrig
verksamhet.
Den centrala styrningen gentemot nämnderna sker genom att fullmäktige antar budget som
innehåller de mål som skall uppnås under anslagsperioden.
Utifrån fastställd budget får kommunfullmäktige uppföljning av verksamhet och ekonomi under
budgetåret i form av delårsbokslut och årsbokslut.
Omdisponering av skattemedel mellan nämnderna ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. Detta görs genom att
kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet genom planering
och uppföljning samt samordning av kommunkoncernens verksamheter för optimalt
resursnyttjande.
Kommunstyrelsen skall begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner
nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Kommunstyrelsen skall särskilt följa upp
sambandet måluppfyllelse och ekonomi. Om beslutade verksamhets- och ekonomiska mål inte
uppnås skall kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att komma
tillrätta med obalansen.
Kommunstyrelsen skall i sitt lednings- och utvecklingsarbete även utveckla principer för ledning
och styrning av kommunen för att på sätt öka nyttan av de skattemedel som ställs till kommunens
förfogande.
Kommunstyrelsen kan utge anvisningar för de områden som är upptagna i detta dokument.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår vad avser de kommunala bolagen att;
- Utöva fortlöpande uppsikt över bolagens verksamhet
- Årligen pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med kommunalt ändamål och kommunala
befogenheter.
- Ha en beredande funktion i ärenden som berör bolagen och där kommunfullmäktige har att fatta
beslut
Moderbolagets funktion
Moderbolaget Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska fullgöra kommunens ägarfunktion avseende
styrning och kontroll av dotterbolagen. Här ingår följande
- Vara ett samordningsorgan för kommunala bolagsfrågor
- Utforma ekonomiska krav för dotterbolagen
- Utse bolagsstämmoombud till dotterbolagen samt utforma tillhörande ombudsinstruktion.
- Fastställa koncernbudget för det närmaste räkenskapsåret.
- Planera och samordna bolagens bokslut på ett för koncernen så fördelaktigt sätt som möjligt.
- Hålla sig väl informerad och tillse att dess dotterföretag fullföljer sina respektive uppgifter.
- Bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen ändring av respektive dotterföretags
bolagsordning och ägardirektiv.
- Samråda med kommunstyrelsen om kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas
Nämndernas ansvar
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar
för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid konflikt
mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens
omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.
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Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfullmäktige uppsatta målen, skall nämnden i
första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram
och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för
verksamheten.
Nämnden skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under
punkterna 5, 6 och 7 i detta dokument. Härutöver kan kommunstyrelsen inhämta ytterligare
uppföljningar utöver vad som är planerat.
Bolagsstyrelser ansvar
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fastställda
mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs.
Om de uppsatta målen enligt ägardirektiv inte är möjliga att uppnå skall styrelsen i första hand
vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom bolaget och om det inte är möjligt
anmäla till moderbolaget (Arvidsjaur kommunföretag AB) som hos kommunfullmäktige
aktualiserar behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten.
Styrelsen skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under
punkterna 5.2, 6 och 7 i detta dokument. Härutöver kan moderbolaget inhämta ytterligare
uppföljningar utöver vad som är planerat. AKAB rapporterar därutöver till varje
kommunstyrelsesammanträde aktuellt läge i bolagskoncernen.
VD:s ansvar
VD skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige, stämmo- och styrelsebeslut
övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt
 fortlöpande informera styrelse, moderbolag och anställda om bolagets verksamhet, utveckling
och ekonomi,
 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc. är väl kända i bolaget samt att de efterföljes,
 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter
vidtaga erforderliga åtgärder.
Förvaltningschefernas ansvar
Förvaltningscheferna skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige- och
nämndsbeslut övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt
 svara för att förvaltningens verksamhetsenheter bedriver sina uppgifter inom ramen för fattade
beslut och ekonomiska ramar,
 har budgetansvar för sin förvaltning
 om budgetavvikelser befaras, tillse att lämpliga åtgärder vidtages samt rapportera och vid
behov av mer omfattande åtgärder lämna förslag om detta till nämnden,
 ta initiativ till fortlöpande utveckling av verksamheter inom nämndens ansvarsområde samt
lämna förslag till förändringar,
 fortlöpande informera nämnd, budgetansvariga och övriga anställda om nämndens
verksamhet, utveckling och ekonomi,
 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc. är väl kända i förvaltningen samt att de efterföljes,
 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter
vidtaga erforderliga åtgärder.
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Budgetansvarigas ansvar
Budgetansvarig utses av nämnd eller förvaltningschef genom delegation och ansvarar för tilldelad
budget, och av nämnd eller förvaltningschef annan delegerad beslutanderätt.
 verkställa inköp och utföra övriga åtgärder för verksamhetens genomförande.
 fortlöpande söka förbättra och effektivisera verksamheten,
 om budgetavvikelse befaras för helår vidtaga lämpliga åtgärder samt rapportera till
förvaltningschef,
 upprätta detaljbudget avseende eget ansvarsområde,
 uppföljning och kontroll av verksamheten inklusive attestering av fakturor,
 löpande under budgetåret rapportera och informera om verksamhetens ekonomi och
genomförande
 upprätta helårsprognos för ansvarsområdets resultat i samband med tertialbokslut
 kommunens regelverk som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc.
efterföljes.

4. BUDGET OCH PLAN MED MÅL
Kommunallagen 8 kap §§ 4-12 reglerar budgetprocess och budgetens innehåll i stort. Utöver detta
gäller för Arvidsjaurs kommun reglerna i detta dokument.

4.1 Analys
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning sammanställer gemensamma planeringsförutsättningar.
En gemensam befolkningsprognos ligger till grund för samtliga nämnders planering. Nämnder
och bolag skall tillföra en in- och omvärldsanalys som bidrar till kommunens gemensamma analys
av framtiden.
Planeringsförutsättningar beskriver vilka förutsättningar Arvidsjaurs kommun har för att kunna
svara upp mot behov och krav de närmaste åren med utgångspunkt från bland annat senaste
årsredovisning , innevarande års mål- och resursplan och förväntad utveckling.

4.2 Mål
Fullmäktiges övergripande mål beskriver den framtida önskade bilden av Arvidsjaur som kommun
att leva och verka i, och utarbetas av kommunfullmäktiges mål-,utvärderings- och
demokratiberedning.
Kommunfullmäktige fastställer i oktober varje år kommunens Mål och resursplan för nästa
kalenderår med plan för påföljande två år. Valår fastställs Mål- och resursplan av nyvalda
fullmäktige i november.
Kommunfullmäktiges mål gäller för all verksamhet inom koncernen och preciseras för varje
verksamhet. Varje nämnd och bolag upprättar utifrån dessa mål 3-6 verksamhetsmål Dessa mål
ligger till grund för Mål- och resursplanen.
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Kommunstyrelsens bereder och utarbetar förslag till mål och resursplan till kommunfullmäktige.
Som stöd för förslaget ska ligga förslag från respektive facknämnd. AKAB bereder och utarbetar
förslag till plan för koncernen med stöd av förslag från i koncernen ingående bolag. Mål- och
resursplan ska innehålla en presentation av ekonomi, mål, verksamhet och investeringar för
respektive år.
Kommunfullmäktige fastställer i Mål och resursplan övergripande mål, finansiella mål (god
ekonomisk hushållning), skattemedel till respektive nämnd (nettoram), investeringar samt beslutar
om förändringar av taxor/avgifter som nämnd eller bolag inte har bemyndigande att besluta om.
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och
investeringsbudget i samband med att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan.
De begrepp och termer som används i mål och resursplan ska överensstämma med de begrepp
och termer som används i årsredovisningen och delårsrapporter.
Varje nämnd ska fastställa sin Mål- och resursplan för nästa kalenderår senast före december
månads utgång. Till samma tidpunkt har förvaltningen tagit fram sina verksamhetsplaner.
I verksamhetsplanen:





Uppdraget från fullmäktige
Mål och riktlinjer för verksamheten
Ramarna i nämnden fördelas i en internbudget per budgetansvarig
Driftsbudget uppställt på samma sätt som vid uppföljning med summering av
personalkostnader, verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter.
 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten, jämförelse med andra kommuner)
En detaljbudget utarbetas på varje förvaltning utifrån nämndens fastställda internbudget för införande i
ekonomisystemet.

4.3 Driftbudget
Varje nämnd ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Avvikelser ska
i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.
Mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma
verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
Ingen nämnd har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut från kommunfullmäktige
Resursfördelningen gäller som nettoram, det vill säga kostnader minus intäkter. Nämnd kan öka
eller minska sin bruttoomslutning, så länge nettoramen hålls. Om medelstilldelningen visar sig
otillräcklig skall nämnden i första hand undersöka förutsättningar att disponera tillgängliga
resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand - hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra målen för verksamheten.
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4.4 Omdisponeringar
Nämnd beslutar om omdisponeringar av skattemedel inom nämndens ansvarsområde.
Omdisponering får inte leda till att av kommunfullmäktige beslutad mål eller verksamhetsinriktning förändras eller äventyras. Vid omdisponeringar måste nämnd eller den organisatoriska
nivå som nämnden delegerat rätten till, klarlägga konsekvenserna av omdisponeringen i fråga för
berörda verksamheter.

4.5 Kompletteringsbudget/Tilläggsanslag
Kompletteringsbudget kan fastställs i kommunfullmäktige i mars-april. I kompletteringsbudgeten
fastställs nya anslag för innevarande kalenderår för investeringar samt sådant som pga. särskilda
skäl (tex. lagändringar) inte ingår i den fastställda årsbudgeten.
Tilläggsanslag, nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. Det som kan föranleda
sådant beslut är enbart händelser av force majeure karaktär. I förekommande fall hanteras
särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter.

4.6 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
Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet.

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt.
Investeringar för taxefinansierad verksamhet fastställs i separat investeringsbudget.
Som investering räknas för kommunförvaltningen objekt över ett prisbelopp och med en
ekonomisk och verksamhetsmässig livslängd om minst tre år. För bolagen kan andra
beloppsgränser gälla.
Innan extern leasing eller upplåning sker ska möjligheter till intern finansiering undersökas hos
ekonomikontoret. Finansiering av investering genom leasing jämställs med upplåning.

5. UPPFÖLJNING

5.1 Månatliga rapporter
Respektive förvaltning ska varje månad till nämndsledamöter och ekonomiavdelningen överlämna
en månatlig budgetuppföljning.
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Den månatliga budgetuppföljningen ska innehålla:
 Jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period föregående år.
 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall.
Till kommunstyrelsen redovisas vid deras sammanträden kommunens samlade budgetuppföljning.

5.2 Delårsrapporter till kommunfullmäktige
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta en delårsrapport minst en
gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Fr o m 2017 upprättas en delårsrapport i Arvidsjaurs kommun. Rapporten omfattar perioden
januari-augusti.
Kommunstyrelsen ska senast i oktober överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige.
Delårsrapporten ska bestå av:

 Resultaträkning
 Balansräkning
 Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person (augusti)
 Prognos över förväntat helårsresultat per nämnd och bolag
 Uppföljning av verksamhetsmål
De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och
termer som används i årsredovisningen.
Delårsrapporten ska i övrigt innehålla en översikt liknande årsredovisningens förvaltningsberättelse men inte lika omfattande. Informationen ska omfatta förhållanden och händelser som
bedöms viktiga för att som intressent kunna analysera kommunens och kommunkoncernens
resultat och ställning.
Ekonomiavdelningen bereder och upprättar förslag till delårsrapport för kommunfullmäktige.
Förslaget ska bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga
organisationer som ska ingå i den sammanställda redovisningen.
Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna en delårsrapport med helårsprognos
innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för delårsrapporten.
Ekonomiavdelningen upprättar tekniska anvisningar för delårsrapporten.
Särskilda tilläggsanslag för innevarande kalenderår fastställs vid behov i kommunfullmäktige i
samband med behandling av delårsrapporterna.
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5.2.1 Delårsrapporter till nämnder
De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och
termer som används i Verksamhetsplanen:
 Uppföljning av mål för verksamheten
 Uppföljning av driftsbudget uppställt med summering av personalkostnader,
verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter.
 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten)
 Verksamhetsberättelse med rubrikerna: Ekonomi, Verksamhet, Händelser av betydelse,
Personal och Framtid

5.2.2 Delårsrapporter i Arvidsjaur Kommunföretag AB
Efter andra tertialet ska AKAB överlämna till kommunstyrelsen en måluppföljning och
ekonomisk rapport för AKAB och dess dotterbolag.
Rapporten ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys med prognos över det ekonomiska utfallet till slutet av räkenskapsåret samt
kommentarer.

6. ÅRSREDOVISNING
Syftet med kommunens redovisning sammanfattas i följande punkter:
 Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet
 Tillgodose externa och interna intressenters information om kommunens ställning och resultat
Kommunstyrelsen ska senast i mars månad överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.
Ekonomiavdelningen upprättar förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen. Förslaget ska
bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga organisationer som
ska ingå i den sammanställda redovisningen. Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna
en årsredovisningsrapport innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för
årsredovisningen som ekonomiavdelningen upprättar.
Den årsredovisningsrapport som förvaltningar och bolag lämnar ska innehålla en sammanfattning
av det ekonomiska utfallet, verksamhet (inkl. måluppfyllelse) och investeringar för det aktuella
året.
Ekonomiavdelningen ansvarar för att årsredovisningsrapporterna sammanfattas genom
upprättandet av en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av:






Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person.
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Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över kommunens och bolagens utveckling för
det enskilda året men även över tiden. I förvaltningsberättelsen jämförs det ekonomiska utfallet
för verksamhetsåret med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Den sammanställda
redovisningen för kommunkoncernen ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och en
finansieringsanalys.

7. INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och är en naturlig del i de fyra
olika stegen analys-planering-styrning-uppföljning. I begreppet innefattas hela organisationen och
alla de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med
kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning.
För kommunen ska finnas ett Reglemente för internkontroll som reglerar ansvarsfördelningen
mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har en god intern kontroll
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att en uppföljning
sker inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska upprätta en årlig eller flerårig plan för
uppföljning av den interna kontrollen och genomföra relevanta kontrollåtgärder. Därefter ska
rapportering ske till kommunstyrelsen.
Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att
nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar.
Kommunstyrelsen upprättar efter årets slut en rapport till kommunfullmäktige med en
sammanfattning av nämndernas rapportering av uppföljning av intern kontroll samt en
bedömning av hur den interna kontrollen har fungerat i kommunen.
________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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länsgemensamt skyddat
boende för våldsutsatta
kvinnor och deras
medföljande barn i
Norrbottens län

139

Dnr 00169/2016

106

Kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta förutsätter skyddat
boende av god kvalitet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 95 att anta överenskommelse
om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i
Norrbotten, med Luleå kommun som huvudman. Kostnadsfördelning mellan
kommunerna godkändes under förutsättning att samtliga kommuner i
Norrbotten skulle delta. Grundkostnaden för Arvidsjaurs kommun skulle bli
75 000 kr/år samt en dygnskostnad med 2500 kr baserat på 9 boendeplatser.
Eftersom två av länets kommuner valt att inte medverka i samarbetet med
det länsgemensamma boendet, har Luleå kommun upprättat en ny
kostnadsfördelning fördelat på tolv kommuner.
Kostnadsförslaget bygger på kommunerna delar på en fast kostnad på
3 000 tkr utifrån invånarantal. Resterande 3 852 tkr ska täckas av
dygnsavgift. Prisuppräkning sker enligt gällande regler.
Kommun

Arvidsjaur

Basfinansiering 12 kommuner

Jämfört med 14 kommuner

95 201

75 000

Dygnsavgift för 6 platser 4 470 kr per dygn beräknad på 70% beläggning.
Dygnsavgift för 9 platser 2980 kr per dygn beräknad på 70% beläggning.
Vid länsträffen för socialnämndsordföranden och vice överlämnades
följande till de deltagande kommunerna att besluta om;
-

Beslutet skickas till;
. Norrbottens kommuner
. Luleå kommun
. Kommunfullmäktige
. Socialkontoret

kommunerna behandlar frågan om kostnadsökningen för den fasta
basfinansieringen
Luleå kommun planerar det skyddade boendet med 8 – 9 platser
skyndsamt återkomma med beslutet till Norrbottens kommuner

Socialnämnden har i beslut 2017-05-29 § 43 rekommenderat fullmäktige att
inte anta det nya förslaget till överenskommelse om skyddat boende.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arvidsjaurs kommun avstår från att teckna ny överenskommelse om
Länsgemensamt skyddat boende i Norrbottens län.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 95 upphör att gälla.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 1790 2017-06-07
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander
Skrivelse Norrbottens kommuner

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00213/2016

214

Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning har upprättats. Detaljplanen syftar
till att möjliggöra en utveckling av området med stugor, hotell samt ny
backe och lift. Planen syftar vidare till att möjliggöra byggnation av mindre
toppstugor på de två topparna samt att skapa förutsättningar för en
utveckling av husvagnscampingen.
Planområdet är beläget drygt 8 kilometer från centrala Arvidsjaur och
ligger delvis inom Vittjåkk-Akkanålke naturreservat. Planområdet utgör
cirka 122 hektar och omfattar fastigheten Svärdlandet 1:8, del av
fastigheten Svärdlandet 1:17 samt Arvidsjaur 1:1.
Området är i kommunens översikts- och tillväxtplan utlagt som område för
turistverksamhet. Det framgår även av översikts- och tillväxtplanen att
kommunen bör fortsätta dialogen med länsstyrelsen och Naturvårdsverket
om möjligheten att friköpa mark inom Vittjåkk-Akkanålke naturreservat
och tillse att bestämmelserna möjliggör en utveckling av anläggningen med
hotell och stugor.
Den ändrade markanvändningen har bedömts innebära betydande
miljöpåverkan varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats.
Planen har handlagts med så kallat utökat förfarande.
Antagandehandlingar samt granskningsutlåtande har upprättats 2017-05-03.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2017-05-17 § 35 beslutat att det
granskningsutlåtande som upprättats godkänns och detaljplanen och
detaljplanehandlingarn för Vittjåkk skidanläggning överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplan för Vittjåkk skidanläggning antas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 171 2017-06-07
Mbhn § 352017-05-17
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00087/2017

001

Socialnämnden har alltsedan ansvaret flyttades från Länsstyrelsen för 20 år
sedan haft tillstånds och tillsynsansvar inom alkohollagens område.
Diskussioner har förts med tjänstemän inom miljö- och hälsoskydd och från
verksamhetens sida är man positiva till förändring. Alkohollagen är en
social skyddslagstiftning men många kommuner har valt att lägga tillstånd
och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddssidan då tillsynsfrågor inom andra
angränsande områden ligger på miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Fördelar med förändringen är att medborgarna får mera av ”en väg in” då
man vid tillståndsprövning behöver ha miljögodkännande som miljö- och
hälsoskydd håller i.
Förslaget innebär att ansvaret flyttas över från socialnämnden till miljö-,
bygg- och hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01 under
förutsättning att alla erforderliga beslut tagits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område
flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
från och med 2017-07-01.
_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 172 2017-06-07

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00162/2017

003

Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).

Reglemente för
socialnämnden

Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag.
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Socialnämndens reglemente har reviderats med anledning av att
handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område
flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden från
och med 2017-07-01.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Reglemente för socialnämnden fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 35 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Berörda personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 173 2017-06-07
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande
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Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och
följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och
vuxna i den mån uppgifterna inte enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av
någon annan nämnd.
Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), Lag om färdtjänst, Lag om stöd och service till viss
funktionshindrade (LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken.

2.

Andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts
nämnden.

3.

Dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken.

4.

Ansvarar för uppgifter som utförs med stöd av lag eller författning där begreppet
socialnämnd används, om inte uppgiften enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan
nämnd.

5.

Särskilt vinnlägga sig om att tillvarata olika samordnings- och samverkansmöjligheter
som finns dels inom och mellan nämndens verksamhetsområden och dels i förhållande till
andra samhällsaktörer.

6.

Socialnämnden ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ha ett gemensamt
ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom.

7.

Medverka till att skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till
-

Egen försörjning
Social trygghet
Aktivt deltagande i samhällslivet

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
1.

Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden
och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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§ 3 Ekonomisk förvaltning
Socialnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i styrdokument, som
beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner (ex. avstängning).
Omfördelning av medel
Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till nämnden,
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar
och fastställda investeringsobjekt.

§ 4 Ledningsfunktion
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
1.

Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och se till att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt
andra styrdokument och övergripande policys.

2.

Utvecklingen av brukarinflytande.

3.

Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet.

4.

Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls
vad gäller framtida lokaler.

§ 5 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Socialnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Svea Karlssons donationsfond samt stiftelsen
Arkens donationsfond.

§ 7 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 8 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
__________
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Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens
och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL).
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag.
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens reglemente har reviderats med
anledning av att handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom
alkohollagens område flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

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

_____

Beslutet skickas till:
. Mbhn
. Berörda personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 174 2017-06-07
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande
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Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 114
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Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente

Reglemente

Kf 2017-06-20 § 114

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till
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Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt planoch bygglagen (PBL). Nämnden fattar beslut om strandskydd enligt miljöbalken (MB).
Nämnden svarar även för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom
plan- och byggväsendet.

2.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt den
prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
smittskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel avseende tillsynsverksamhet
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar och inom områden gällande EGförordningar. Nämnden svarar även för uppgifter som anges i renhållningsordningen.
Nämnden svarar även för övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.

3.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
Nämnden ska utförda lokala trafikföreskrifter, följa trafikförhållandena i kommunen samt
verka för förbättrad trafiksäkerhet.

4.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter för tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen. Nämnden svarar även för anmälan och tillsyn vid
försäljning av folköl enligt alkohollagen.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
1.

Anta, ändra eller upphäva detaljplaner (PBL 5 kap 27 och 38 §§) eller
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Befogenheten innebär också rätt att förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid.

2.

Initiativ till detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse.

3.

En förutsättning för befogenhet enligt 1 och 2 ovan är att samråd har skett med
kommunstyrelsens ordförande.

4.

Meddela planbesked enligt PBL 5 kap 2 §.

5.

Yttranden i fastighetsbildningsärenden.

6.

Övriga yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens
ansvarsområden och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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§ 3 Ekonomisk förvaltning
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och
bestämmelser i styrdokument, som beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner.
Omfördelning av medel
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som
fullmäktige anslagit till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av
fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.

§ 4 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policyer och
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 5 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 6 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”.
__________
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Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan samt
för tillsynen av alkoholförsäljning. Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av
kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns beträffande
kommunala taxor.
Ansökningsavgiften ska erläggas innan utredning påbörjas.
Den avgift som tas ut för tillsyn beräknas enligt avgiftsklasser som följer
omsättningen på alkoholförsäljningen och inte efter antal tillsynstillfällen.
Omsättning på alkohol avser föregående år och ska lämnas in till
kommunen på restaurangrapporten. Debiteringen av tillsynsavgifterna sker
då restaurangrapporterna har kommit in till kommunen.
Kommunfullmäktige fastställde 2016-04-12 § 33 avgifter för
serveringstillstånd.
Avgifterna har reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.
3.

Avgifter för serveringstillstånd fastställs.
Avgifterna börjar gälla 2017-07-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 33 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 175 2017-06-07
Mbhn 2017-04-19 § 20
Förslag till taxa

Utdragsbestyrkande
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Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en
kommunal nämnds kostnader för prövning och kontroll.

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl
5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl
6. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
7. Provsmakningstillstånd
2 § Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.
3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.

Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i det enskilda fallet – med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller
efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arvidsjaur kommuns miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. I ärenden
om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.
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Serveringstillstånd
6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet ska
betala avgift enligt tabell 1.
Tabell 1.
Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

8240

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna sällskap

8240

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd

7 210

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

3090

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 545

Utökade serveringstider

2 060

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 060

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

2060

Begäran om egen omprövning av beslut

2 060

Tillfälliga tillstånd till allmänheten - enstaka tillfälle 1-3 dagar

4120

Tillfälliga tillstånd till allmänheten - tillfälle 2-5 om ansökan omfattar alla
tillfällena, pris per tillfälle

515

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgifter)

1030

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) för stadigvarande och tillfälliga tillstånd

1545

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd

8240

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd

3090

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag

1 545

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer
avgift per dag

515

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2.
Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare
med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av
alkoholdrycker.
Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangrapport inte lämnats i tid ska
förseningsavgift debiteras med 515 kronor efter första påminnelsebrevet och 1030 kronor de
efterföljande påminnelsebreven.
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Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn
tillkommer en extra kontrollavgift.
Tabell 2.
Årlig tillsynsavgift
Fast avgift

Kronor/år
1 545

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker räknat i
kronor
0 – 50 000

1 030

50 001 – 100 000

2 060

100 001 – 250 000

3 090

250 001 – 500 000

4 120

500 001 – 1 000 000

5 150

1 000 001 – 1 500 000

6 180

1 500 001 – 2 000 000

7 210

2 000 001 – 3 000 000

10 300

3 000 001 – 4 000 000

12 360

4 000 001 – 5 000 000

14 420

5 000 001 – 6 000 000

16 480

6 000 001 – 8 000 000

18 540

8 000 001 – 12 000 000

20 600

12 000 001 - 16 000 000

22 660

16 000 001 -

24 720

Uppföljande kontrollbesök

1 030 per timme

Tillsyn vid befogade klagomål

1 030 per timme

8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt
tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
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Försäljning av folköl
9 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en avgift för anmälan enligt
tabell 3.
10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl ska betala en årlig tillsynsavgift
(kontrollavgift) enligt tabell 3. Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som
konstaterats vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.
Tabell 3.
Avgifter för försäljning av folköl

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl

1 030

Årlig tillsynsavgift folköl

1 030

Uppföljande kontrollbesök

1 030 per timme

Tillsyn vid befogade klagomål

1 030 per timme

11 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I
handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en
timme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
________________________________
Denna taxa träder i kraft 2017-07-01.
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Kommunens revisorer beslutade att i 2016 års revisionsplan granska barnoch utbildningsnämndens ansvarsutövande. Valet av granskningsinsats
skedde utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen ingår
som en del i den årliga granskningen.
Granskningen visade att nämndens ansvarsutövande endast i begränsad
utsträckning var 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

Fullmäktige beslutade 2017-04-06 § 59 att barn- och utbildningsnämnden
ska säkerställa att prognostisering och utvärdering av nämndens
målsättningar för verksamheten verkställs samt att återrapportering ska ske
till fullmäktiges junisammanträde.
Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Skolchef
. Revisorer

Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat återrapportering i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 176 2017-06-07
Skrivelse Britt-Inger Hedman, ordförande Bun

Utdragsbestyrkande
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På uppdrag av fullmäktiges presidium har en genomlysning gjorts av
grundskoleverksamheten i kommunen. Huvudsyftet med genomlysningen 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.
Slutrapport som överlämnades till fullmäktiges ordförande i slutet av mars.
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.
Med anledning av rapporten lämnade fullmäktige 2017-04-06 § 67 följande
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.
- föreslagna åtgärder ska rymmas inom 2017 års budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-11 att uppdra till
ordföranden att lämna återrapportering till fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Skolchef

Justerandes sign

1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutsunderlag
Ks § 177 2017-06-07
Skrivelse Britt-Inger Hedman, ordförande Bun

Utdragsbestyrkande
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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.
Fullmäktige utsåg 2017-04-06 § 82 ersättare förutom för liberalerna, vars
ersättare ska utses vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lars Lindström utses som ersättare för liberalerna i Mål- och
demokratiberedningen.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 82 2017-04-06

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 119
Val av ersättare i
socialnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

148

Dnr 00041/2017

102

Mats Klockljung (c) har beviljats entledigande som ordinarie socialnämnden
ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges utsåg 2017-04-06 § 83 Kristina Lundberg som
ordinarie ledamot efter Mats Klockljung.
Eftersom Kristina Lundberg tidigare var vald som ersättare, beslutade
fullmäktige att ny ersättare i socialnämnden för centerpartiet ska utses vid
junisammanträdet.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges oktobersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av ersättare i socialnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges
oktobersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 83 2017-04-06

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 120

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

149

Dnr 00094/2017

102

Entledigande som ersättare Anna Svensson (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i Socialnämnden
socialnämnden.
- Anna Svensson
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anna Svensson beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 121
Val av ersättare i
socialnämnden efter
Anna Svensson

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

150

Dnr 0094/2017

102

Anna Svensson (v) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.
Fullmäktige har att utse ny ersättare efter Anna Svensson.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Margareta Mattsson (v) utses som ersättare i socialnämnden

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 122

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

151

Dnr 00143/2017

102

Entledigande som ersättare Helen Danielsson (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i Socialnämnden
i socialnämnden.
- Helen Danielsson
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Helen Danielsson beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 123
Val av ersättare i
socialnämnden efter
Helen Danielsson

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

152

Dnr 00143/2017

102

Helen Danielsson (v) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.
Fullmäktige har att utse ny ersättare efter Helen Danielsson.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Majlis Vidman (v) utses som ersättare i socialnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 82 2017-04-06

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 124
Entledigande som vice
ordförande i miljö-, byggoch hälsoskyddsnämnden
- Kennet Bäcklund

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

153

Dnr 00110/2017

102

Kennet Bäcklund (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som vice
ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kennet Bäcklund beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 125
Val av vice ordförande i
miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
efter Kennet Bäcklund

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

154

Dnr 00110/2017

102

Kennet Bäcklund (v) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
som vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Fullmäktige har att utse ny vice ordförande efter Kennet Bäcklund.
Förslag under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Martin Nilsson (c)
Ylva Stråhle Andersson (s)
Bernt Vikström (s)
Eftersom flera förslag har lagts och omröstningen avser personval sker
sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 13 röster avgivits för Martin Nilsson och
13 röster för Bernt Vikström.
Då bägge nominerade erhållit lika antal röster sker avgörandet genom
lottning. Efter det att lottningsförfarandet slutförts konstaterar ordföranden
att Martin Nilsson utsetts som vice ordförande i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Martin Nilsson (c) utses som vice ordförande i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.

_____
Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 126

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

155

Dnr 00088/2017

102

Entledigande som
Nina Ask har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ordinarie styrelseledamot i styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Arvidsjaur Kommunföretag AB
Kommunfullmäktiges beslut
- Nina Ask
1. Nina Ask beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 127
Val av ordinarie
styrelseledamot i
Arvidsjaur Kommunföretag AB efter Nina Ask

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

156

Dnr 00088/2017

102

Nina Ask har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Fullmäktige har att utse ny ordinarie styrelseledamot efter Nina Ask.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Jens Eliasson utses som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur
Kommunföretag AB.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 128

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

157

Dnr 00109/2017

102

Entledigande som
Hanna Eriksson har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ordinarie styrelseledamot i styrelseledamot i Arvidsjaurhem AB.
Arvidsjaurhem AB
- Hanna Eriksson
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Hanna Eriksson beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 129
Val av ordinarie
styrelseledamot i
Arvidsjaurhem AB efter
Hanna Eriksson

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

158

Dnr 00109/2017

102

Hanna Eriksson har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaurhem AB.
Fullmäktige har att utse ny ordinarie styrelseledamot efter Hanna Eriksson.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Birgitta Good utses som ordinarie styrelseledamot efter Hanna
Eriksson.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 130
Val av ersättare i miljö-,
bygg- och
hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

159

Dnr 00286/2014

102

Fullmäktige har att tillsätta vakant plats som ersättare i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ann Grundström (s) utses som ersättare i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 131
Entledigande som
ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
- Britt-Inger Hedman (v)

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

160

Dnr 00195/2017

102

Britt-Inger Hedman (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Britt-Inger Hedman beviljas begärt entledigande.
Val av ny ordförande efter Britt-Inger Hedman tas upp vid fullmäktiges
nästkommande sammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 132
Entledigande som
ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
- Britt-Inger Hedman (v)

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-20

161

Dnr 00195/2017

102

Britt-Inger Hedman (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Britt-Inger Hedman beviljas begärt entledigande.
Val av ny ordinarie ledamot efter Britt-Inger Hedman tas upp vid
fullmäktiges nästkommande sammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2017-06-20

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning
Regler för enskilda
vägar

§

104

Ja

Nej Avst

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
1

22
23
24
25
26

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

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

1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

X

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

X
X
X

SUMMA

20

12
4
9
1
1
2
29

Lars Lindström
Samuel Wigenstam
Jonas Granberg

Frånvarande
----

-

Patrik Åman

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Ja

Nej Avst

-

X
Annika Öberg

X
X
X
X
X

Gudrun Vikberg
Susann Lindberg

7 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

1

26

-

