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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset Arvidsjaur klockan 18.00-21.30.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

162

Johan Althén, Roine Gustavsson, Lina Andersson, Kristina Bäckström, Johan Lundgren och
Sven-Olov Granlund.
Tjänstgörande ersättare:
Lars Lindström, Tycho Johansson, Jonas Granberg, Johnny Bäckström och Gudrun Vikberg.
Marcus Lundberg och Leif Enberg deltar inte i beslut § 151, Köp av mark inom del av kvarteret
Lommen.

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Kristina Taimi och Lars Lindström

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2017-11- klockan 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Kristina Taimi

Paragrafer: 133-175

Lars Lindström

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Datum för anslags
uppsättande

2017-11-13
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Nämndskansliet

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande
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Kf § 133
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 134
Allmänhetens frågestund
Kf § 135
Delgivningar
Kf § 136
Dnr 00274/2017
Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av
arvodesreglemente mandatperioden 2019-22

024

Kf § 137
Dnr 00256/2017
Fråga angående utebassängen vid Centrumbadet

101

Kf § 138
Dnr 00257/2017
Motion - Besparingsförslag

009

Kf § 139
Dnr 00243/2017
Revisionsrapport - Granskning av VA-verksamheten

007

Kf § 140
Dnr 00244/2017
Revisionsrapport - Granskning avbmiljöarbete

007

Kf § 141
Dnr 00221/2017
292
Uterink för skridsko på plats för nuvarande utebassäng (Medborgarförslag)
Kf § 142
Dnr 00275/2017
Belys Borgargatan nedanför Lärkstigen – innan olycka sker!
(Medborgarförslag)

317

Kf § 143
Dnr 00241/2017
Taxa för nyttjande av varmvattenbassängen vid Braxen
(f.d. Länsmansgärdan)

051

Kf § 144
Dnr 00123/2017
009
Motion - Åtgärdsplan med anledningen av hög personalomsättning bland
socialnämndens chefer

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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164

Kf § 145
Dnr 00111/2017
Motion - Åtgärda ej fungerande ljudanläggning i fullmäktigesalen
eller byt lokal

009

Kf § 146
Dnr 00155/2017
Detaljplan för kv. Renen m.fl

214

Kf § 147

Dnr 00175/2017
Dnr 00351/2014
Enskilda vägar i Glommersträsk och Moskosel

318
318

Kf § 148

Dnr 00175/2017
Dnr 00351/2014
Regler för bidrag till enskilda vägar

318
318

Kf § 149
Arbetsmiljöpolicy

026

Dnr 00216/2017

Kf § 150
Dnr 00220/2017
106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2016
Kf § 151
Dnr 00218/2017
Köp av mark inom del av kvarteret Lommen

214

Kf § 152
Dnr 00070/2017
001
Politisk organisation för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019-22

Justerandes sign

Kf § 153
Dnr 00249/2017
Delårsredovisning 2017-08-31 – Hela kommunen

042

Kf § 154
Dnr 00101/2016
Anslutningsavgift och anslutningsgrad för att ansluta fastighet till
Arvidsjaurs stadsnät

051

Kf § 155
Dnr 00007/2017
Ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
mandatperioden 2015-18

102

Kf § 156
Dnr 00227/2017
Rekommendation till landets kommuner att köpa aktier i Inera AB Sveriges Kommuner och Landsting

049

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 157
Dnr 00224/2017
Bolagsordning för IT Norrbotten AB

109

Kf § 158
Dnr 00254/2017
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

051

Kf § 159

Dnr 00049/2017
Dnr 00097/2016
Dnr 00098/2016
Dnr 00099/2016
Redaktionell ändring av beslutsformulering
- Uppdrag som vice ordförande i kommunens bolag

991
998
994
993

Kf § 160
Dnr 00041/2017
Val av ersättare i socialnämnden

102

Kf § 161
Dnr 00195/2017
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 162
Dnr 00195/2017
102
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Kf § 163
Dnr 00195/2017
Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 164
Dnr 00195/2017
Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 165
Dnr 00287/2017
Anmälan av begärt entledigande som styrelseledamot i Arvidsjaur
Kommunföretag AB - Jens Eliasson

102

Kf § 166
Dnr 00287/2017
Val av ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB

102

Kf § 167
Dnr 00286/2017
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Johan Althén

102

Kf § 168
Dnr 00286/2017
Entledigande som ordinarie ledamot i Mål- och demokratiberedningen
- Johan Althén

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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166

Kf § 169
Dnr 00286/2017
Val av ordinarie ledamot i Mål- och demokratiberedningen

102

Kf § 170
Dnr 00286/2017
Val av ersättare i Mål- och demokratiberedningen

102

Kf § 171
Dnr 00286/2017
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Johan Althén

102

Kf § 172
Dnr 00286/2017
Val av ersättare i kommunstyrelsen

102

Kf § 173
Dnr 00286/2017
102
Anmälan av begärt entledigande som ersättare i styrelsen för Arvidsjaurs
Energi AB - Johan Althén
Kf § 174
Dnr 00286/2017
Val av ersättare i styrelsen för Arvidsjaurs Energi AB

102

Kf § 175
Dnr 00051/2016
Val av ersättare i styrelsen för Arvidsjaur Kommunföretag AB

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 133
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.

Kristina Taimi och Lars Lindström utses att justera protokollet.
Björn Lundberg och Martin Nilsson utses till ersättare.
Protokollet ska justeras måndag den 13 november kl. 16.00.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 134
Allmänhetens frågestund

168

Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Allmänheten ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lotta
Åman (s):
Fråga 1:
Jag tillhör de som är beroende av varmvattenbassängen vid Hälsocentralen.
Även nu när Region Norrbotten slutat remittera patienter får jag förvisso
bada och träna i den, men jag är i så pass dålig kondition att jag inte klarar
av att gå från min bostad till bassängen. Har kommunen någon möjlighet att
lösa transporten dit?
Svar:
Rehabilitering är Region Norrbottens ansvar. Det är beklagligt att de
upphört att remittera patienter i behov av rehabilitering till träning i
varmvattenbassäng. Transport till rehabilitering är regionens ansvar. För
kommunen återstår endast att hänvisa till färdtjänst.
Fråga 2:
Jag reagerar på att man måste ringa och boka tid dagen före man bada i
varmvattenbassängen. När man är sjuk och inte vet hur morgondagen ser ut
kan det bli ett problem.
Svar:
Personalen som arbetar på Resurscentrum är de som kommer att ansvara för
varmvattenbassängen. De behöver planera sin tid. Det går inte att ha
personal avsatt hela dagen om det inte är någon som kommer. Verksamheten
börjar så här och ska utvärderas efter en tid om det blir svårigheter. De
problem som kan uppstå går säkert att lösa i samförstånd efter samtal med
personalen.
____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 135
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Nyhetsbrev juni 2017
Inlandsbanan

*
-

Cirkulär 17:46 - Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för
år 2017
Sveriges Kommuner och Landsting

*
-

Protokoll – Inspektion av Överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun
Länsstyrelsen Norrbotten

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 136
Inrättande av tillfällig
fullmäktigeberedning för
översyn av
arvodesreglemente
mandatperioden 2019-22

170

Dnr 00274/2017

024

Kommunfullmäktiges mål- och demokratiberedning initierade vid möte
19 oktober en översyn av arvodesreglementet för mandatperioden 2019-22.
Mål- och demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar en
tillfällig fullmäktigeberedning för översynen samt att Mål- och demokratiberedningen utgör beredningsgrupp.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

En tillfällig fullmäktigeberedning inrättas för översyn av
arvodesreglemente mandatperioden 2019-22.
Mål- och demokratiberedning utgör beredningsgrupp för översynen.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 137
Interpellation angående
utebassängen vid
Centrumbadet

171

Dnr 00256/2017

101

Kommunfullmäktigeledarnoten Lars Ralph (m) har ställt följande
interpellation (KL 5 kap, 49-54 §) till kommunstyrelsens ordförande Lotta
Åman (s):
Angående stängning av utebassängen
- Hur mycket tjänar kommunen på att avveckla utebassängen?
- Grävs bassängen ner eller fraktas den bort?
- Är avvecklingsåtgärderna upphandlade?
- Är det möjligt att överklaga upphandlingsbeslutet innan bassängen skottas
igen eller rivs?
- Vad kostar bassängavvecklingen?
- Kunde bassängen ha lagts i malpåse på annat vis?
- Var det en god idé att stänga utebassängen?
Lotta Åman besvarar interpellationen med följande;
Beslutet att stänga utomhusbassängen togs av kommunfullmäktige i måloch resursplan 2016. Anledningen var bland annat att den nyttjas väldigt
lite, vilket gör kostnaden väldigt hög sett till de få som badar i den under
sommarperioden.
Beslutet om rivning har tagits av en enig kommunstyrelse. När det gäller
tillvägagångssättet vid rivning måste delar av bassängen krossas för att
vattnet ska kunna rinna undan. Arbetet utförs i egen regi så det behövs ingen
upphandling. Kostnaderna för rivning uppskattas till 100 000 kronor, vilket
är överkomligt sett till den årliga driftskostnaden och behov av framtida
renovering. Den framtida investeringskostnaden för bassängen, om
kommunstyrelsen valt att ha den kvar, är uppskattad till 7-8 Mkr. Ställt emot
de ekonomiska svårigheter som ligger framför de flesta av Sveriges
kommuner de närmsta åren, så är beslutet om stängning av en utebassäng
som nyttjas väldigt lite försvarbart.
I debatten deltar även Marcus Lundberg (s), Bjarne Hald (c) och Britt-Inger
Hedman (v).
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Ralph (m)

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 138
Motion
- Besparingsförslag

Blad

172

Dnr 00257/2017

009

Lars Ralph (m) har lämnat följande motion:
Bibliotekarierna vill visa litteraturens skatter och turistbyråns personal visar
gärna kommunens skatter. Medborgarna är måttligt förtjusta i skatter.
Arvidsjaurs kommun måste spara. Är det möjligt att samordna så att
biblioteket och turistbyrån delar personal och lokal?
Jag föreslår att
Kommunchefen får i uppdrag att utreda hur turistbyrån och biblioteket kan
dela personal och lokal och hur kostnaden kan minska och servicen öka.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ulf Starefeldt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion från Lars Ralph (m)

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 139
Revisionsrapport
- Granskning av
VA-verksamheten

Sammanträdesprotokoll

173

Dnr 00243/2017

007

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har
KPMG genomfört en granskning av kommunens VA-verksamhet. Syftet
med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunens underhåll av
VA-nätet är tillräckligt eller om det skulle kunna innebära risker för
kommunen ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
Kommunrevisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen vad
gäller VA-verksamheten i huvudsak är tillräcklig.
Dock lämnas följande rekommendationer från granskningen till
kommunstyrelsen i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen:
• Samhällsbyggnadsförvaltningen bör slutföra det arbete som för
närvarande bedrivs vad gäller inlägg av uppgifter i verksamhetssystemet
Geosecma (digitalisering) i syfte att skapa en fullständig VA-karta där
bland annat underhållsbehov på såväl kort som längre sikt framgår.
Någon dokumentation vad gäller kort- eller långsiktiga underhållsbehov
finns inte i nuläget. Dessa skulle kunna utgöra underlag till bland annat
konsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Modulen i
Geosecma som avser incidenter/störningar bör även tas i bruk.
• Arbetet med VA-planen som utförs med konsulthjälp bör
slutföras/färdigställas under 2017.
• En övergång bör ske till komponentredovisning med därtill hörande
komponentavskrivning. Nuvarande regelverk kring komponenter har gällt
sedan 2014.
• En översyn bör göras av VA-verksamheten redovisningsmässigt så att
denna till fullo upprättas enligt god redovisningssed. Uppbokning av
anslutnings-/anläggningsavgifter bör göras som långfristig skuld och
upplösning av skulden ska ske i samma takt som avskrivning sker på
VA-anläggningarna enligt den så kallade matchningsprincipen. Om VAverksamhetens ackumulerade resultat är positivt ska skuldföring ske i
kommunens totala bokslut av skulden till VA-kollektivet.
• En översyn bör göras av vilka uppgifter som skickas in till Svenskt
Vatten. För närvarande avser detta endast uppgifter kring taxorna.
• Ansvaret vad gäller kommunens brandposter bör tydliggöras, i nuläget
finns det inte klart uttryckt var ansvaret kring detta ska ligga.
• Skalskyddet kring främst vattenverken bör förbättras. 1 nuläget uppfylls
lagkrav, men det finns en förbättringspotential.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

174

Kf § 139, forts.

Presidiet utgör beredningsorgan för granskningsrapporter och ärenden
rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-10-19. De föreslår kommunfullmäktige
besluta att
- kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter, samt att
- återrapport om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning av
rapporten ska lämnas till kommunfullmäktiges junisammanträde 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter.
Återrapportering om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning
av rapporten ska lämnas till kommunfullmäktiges junisammanträde
2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Heikki Kairento
. Åsa Andersson
. Erika Harr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 140
Revisionsrapport
- Granskning av
miljöarbete

Sammanträdesprotokoll

175

Dnr 00244/2017

007

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har
KPMG genomfört en granskning av kommunens miljöarbete. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt
arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet.
Kommunrevisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att
kommunen i huvudsak har ett ändamålsenligt arbete inom miljö- och
hållbarhetsområdet. Resultatet av granskningen redovisas i bilagd
granskningsrapport.
Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen med anledning av
granskningen i syfte att ytterligare öka ändamålsenligheten:
Kommunens tillsynsarbete
• En översyn bör göras över de resurser som finns tillgängliga vad gäller
det lagstadgade tillsynsarbetet. I samband med granskningen framgick att
kommunen ligger efter vad gäller vissa de1ar inom miljö- och
hälsoskyddet samt vad gäller tillsynen av icke-anmälningspliktiga objekt,
avlopp och kemikalieprodukter. För år 2017 görs bedömningen att cirka
80% av det uppskattade behovet inom tillsynen kan göras.
Kommunens eget miljöarbete
• Det framtagna förslaget till Miljöpolicy & miljömål bör fastställas
politiskt. Uppföljningen av policyn och målen bör göras löpande med
start förslagsvis under 2018.
• Ett samlat dokument/underlag bör tas fram avseende vilka miljö- och
hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av varor och tjänster i
kommunen.
Presidiet utgör beredningsorgan för granskningsrapporter och ärenden
rörande ansvarsprövning.
Presidiet har berett ärendet 2017-10-19. De föreslår kommunfullmäktige
besluta att
- kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter, samt att
- återrapport om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning av
rapporten ska ske till kommunfullmäktiges junisammanträde 2018.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

176

Kf § 140, forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter.
Återrapportering om vilka åtgärder som planeras vidtas med anledning
av rapporten ska lämnas till kommunfullmäktiges junisammanträde
2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 141
Uterink för skridsko på
plats för nuvarande
utebassäng
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

177

Dnr 00221/2017

292

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Skridskosport och ishockey är och har länge varit stort i norr- och
västerbotten.
Det är väldigt svårt idag att kvällstid och under vettiga tider under helgen
kunna vara i ishallen i Arvidsjaur, om man inte tillhör förening och är
aktiv i ett lag.
Börje Salming som är invald i hockeyns 'hall of fame' betonar vikten av
gathockeyn för att han blev så pass duktig inom ishockeyn.
Vi behöver fler ställen att spela ishockey på även för allmänheten - vi ser
ju idag hur många duktiga i dagens elithockey kommer från Arvidsjaur
och att det är en sport som väldigt många är intresserad av, kanske en av
Sveriges mest hockeyintresserade samhällen? Även fast man då ofta hejar
på Luleå eller Skellefteå AIK. Att då på gamla utebassängen skapa en
uterink med sarg vore därför ett bra val.
Vatten att spola vore en ytterst enkel sak att fixa. Den kommer bara vara
naturis som smälter när våren kommer. Det behövs spolas ibland och att
folk med skrapor kan själva skrapa bort snö/isrester.
Eftersom denna fråga kring utebadet har skapat så många olika åsikter så
vore en uterink för skridsko på ytan där utebadet fanns ett bra avstamp så
att fler kan få åka skridskor/spela hockey på vettiga tider.
Namnförslag - 'Möjligheternas rink'. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att ärendet lämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Katarina Landstedt

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 142
Belys Borgargatan
nedanför Lärkstigen
– innan olycka sker!
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

178

Dnr 00275/2017

317

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Jag önskar att kommunen monterar upp, åtminstone några, gatlysen längs
Borgargatan, i den kolsvarta zonen mellan IP (Idrottsplatsen) och
Lärkstigen. Helst ända från Laestadiusvägen, i och med att det färdas
väldigt mycket folk där året runt.
Sträckan är en länk mellan centrum och boende i villaområdet:
Ventilgatan, Stavgatan och Borrgatan samt vintertid för alla biltestare som
kör via Arvidsjaursjön in på samhället.
Många rastar sina hundar eller motionerar på sträckan. Dessutom är det en
stor skara ungdomar som färdas i området, till och från träningar och
matcher på fotbollsanläggningen. Ensamkommande bor i närområdet och
vistas ofta där. Allt i mörker.
Tyvärr är det få som tänker på faran och bär reflexer. Ungdomarna
promenerar på båda sidor av vägen, de cyklar och vinglar… I mörkret.
Med tanke på alla bilister som kör på Borgargatan, är det ett under att det
inte inträffat någon allvarlig olycka, än.
Jag vet att kommunen släcker ner en del gatlysen i vissa kommuner. På
grund av att det bor för få människor i områdena. Men längs ovan nämnda
gata är det tvärt om. Det rör sig väldigt mycket människor, som bör kunna
känna sig trygga. Om vi nu vill att de ska hålla sig borta från Storgatan
kvällstid och istället utöva idrott.
Vintertid bör även plogvallarna i korsningen Borgargatan/Sten
Laestadiusvägen hållas nere, då det är svårt annars att passera korsningen
utan risk för olycka.
Det är årligen aktuellt att kommunens tillsammans med andra offentliga
företrädare gör ”trygghetsvandringar” i syfte att lokalisera
förbättringsområden. Det kan exempelvis ha handlat om att belysa vissa
mörka stråk i samhället för att skapa trygghet.
Borgargatan, nedanför Lärkstigen, är just ett sådant förbättringsområde.”

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Erika Harr

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att ärendet lämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 143
Taxa för nyttjande av
varmvattenbassängen vid
Braxen (f.d.
Länsmansgärdan)

179

Dnr 00241/2017

051

Driftavtal för skötsel av varmvattenbassängen vid Braxen
(f.d. Länsmansgärdan) har träffats med Region Norrbotten.
Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till taxa.
Remitterade från Region Norrbotten berörs inte av taxan.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Del 1
Terminskort per person
Dagkort per person
Terminskort per pensionär/sjukpensionär
Dagkort per pensionär/sjukpensionär

1 000 kr/termin
40 kr/dag
500 kr/termin
30 kr/dag

Del 2
Föreningar efter ordinarie öppettid

30 kr/deltagare

Under ordinarie öppettider betalar föreningar
och deras medlemmar avgift per person
enligt taxa del 1

Del 3
Bildningsförbund
2.

3 000 kr/termin och grupp

Utvärdering av taxan ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde
i juni 2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Kristina Grubbström
. Resurscentrum

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 202 2017-09-12

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 144
Motion
- Åtgärdsplan med
anledningen av hög
personalomsättning bland
socialnämndens chefer

180

Dnr 00123/2017

009

Socialdemokraterna lämnade följande motion vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-04-06:
Sista åren har det varit stor omsättning av chefer inom de sociala
verksamheterna.
Chefens arbetssituation har stor bäring på underställd personals arbetsmiljö.
Är arbetssituationen hos ledningen svår och osäker spiller det över på
underställd personal, och i förlängningen på de kommunmedborgare som är
beroende av verksamheten.
De sociala verksamheterna riktar sig till de allra mest utsatta i samhället.
Äldre med behov av stöd, personer med funktionsnedsättning, människor
med missbruksproblem m.fl. Därför är det viktigt med en stabil
verksamhet.
Det är naturligt och bra med en viss personalomsättning, men det får inte
gå för långt.
Vi vill att:
Kommunstyrelsen snarast utreder varför så många chefer slutat inom de
sociala verksamheterna. Utredningens resultat ska utrymma i en
åtgärdsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 53 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
HR-enheten har inlämnat förslag på en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen har
2017-06-07 § 158 beslutat att de tre första åtgärdspunkterna ska
kostnadsberäknas.
HR-enheten har kompletterat åtgärdsplanen med en kostnadsberäkning.

Beslutet skickas till:
. HR-enheten
. Socialdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

De underlag som efterfrågats har överlämnats till kommunstyrelsen
som nu har tillräckligt med uppgifter för att kunna arbeta vidare med
frågan.
Motionen anses därmed besvarad.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks§ 203 2017-09-12
Tjänsteskrivelse plus komplettering Lotta Levander
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 145
Motion
- Åtgärda ej fungerande
ljudanläggning i
fullmäktigesalen
eller byt lokal

181

Dnr 00111/2017

009

Leif Enberg (v) lämnade följande motion vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-04-06:
Fixa till ljudanläggningen i fullmäktigesalen (eller byt lokal).
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 54 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Under maj månad 2017 har ljudanläggningen åtgärdats och är nu
funktionell igen.
Motionen är därmed besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Leif Enberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 204 2017-09-12
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 146
Detaljplan för kv. Renen
m.fl

182

Dnr 00155/2017

214

Detaljplan för kvarteret Renen, Hälsocentralen m.fl. har upprättats.
Planområdet ligger centralt i Arvidsjaur samhälle och omfattar cirka sex
hektar och inkluderar bland annat OKQ8, Frasses, villor, kvarteret Renen
och Hälsocentralen. Detaljplanen avser att säkerställa en ändamålsenlig
markanvändning och släcka ut gamla, inaktuella planer och bestämmelser.
Syftet är samtidigt att skapa bättre planmässigt skydd för den kulturmässigt
viktiga bebyggelsen Arvasgården, bebyggelsen inom Lappstaden samt
fastigheterna Renen 12 och Renen 13. För Hälsocentralen, som nu
kommunen äger, skapas ökade möjligheter för parkering och för handel och
kontor.
Den ändrade markanvändningen bedöms inte innebära betydande
miljöpåverkan och detaljplanen avviker inte från kommunens översiktsoch tillväxtplan. Planen har handlagts med så kallat utökat förfarande.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2017-05-17 § 36 beslutat att
godkänna granskningsutlåtandet. Beslutsorgan är kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 183 att återremittera ärendet för att se över
annan placering av föreslagna parkeringsytor, med hänvisning till att de är
illa placerade för närboende fastighetsägare.
Nytt förslag har upprättas av samhällsbyggnadskontoret.
Kommunstyrelsen har 2017-09-12 § 205 upprättat förslag till beslut.
Förslag under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Detaljplanen återremitteras för att området som är utlagt som DCK (del av
Arvidsjaur 6:2) och som gränsar till markerat område natur i planområdets
sydvästra del ska undantas från planförslaget.
Bjarne Hald (c)
Bifall till Björn Lundbergs förslag med hänvisning till att det är samma
förslag som centerpartiet la i kommunstyrelsen. Däremot föreslås att
ärendet inte ska återremitteras utan att beslut om detaljplanen ska tas idag
och att det i beslutet ska framgå vilken del som ska undantas; ”området som
är utlagt som DCK (del av Arvidsjaur 6:2) och som gränsar till markerat
område natur i planområdets sydvästra del”.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 205 2017-09-12
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

183

Kf § 146, forts.

Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplanen återremitteras för att området som är utlagt som DCK
(del av Arvidsjaur 6:2) och som gränsar till markerat område natur i
planområdets sydvästra del ska undantas från planförslaget.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 205 2017-09-12
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 147
Enskilda vägar i
Glommersträsk och
Moskosel

Blad

184

Dnr 00175/2017
Dnr 00351/2014

318
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 § 104 att återremittera förslaget
till nya regler för att utreda ett tidigare föreslaget alternativ, att detaljplanelägga Moskosel och Glommersträsk.
Tjänsteskrivelse i ärendet har inlämnats från samhällsbyggnadskontoret som
vidhåller beslut i skrivelsen daterad 2017-02-22 vilket för de enskilda
vägarna i Glommersträsk och Moskosel innebär något av nedanstående
alternativ:
’

1.
2.

De enskilda vägarna i Glommersträsk och Moskosel behandlas som
samtliga övriga enskilda vägar i kommunen.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till skötselavtal som
sedan kan tecknas med vägföreningarna i Moskosel och
Glommersträsk.

Kommunstyrelsen har 2017-09-12 § 206 upprättat förslag till beslut.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bjarne Hald (c)
Återremiss i syfte att ta fram fler alternativ på lösningar som svarar mot
kommunfullmäktiges övergripande mål ” Engagerade och nöjda medborgare
och kunder”, med kostnad och konsekvensanalys för de näringsidkare som
berörs i redovisningen
Lars Lindström (l)
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till
skötselavtal, som är lika förmånligt för Glommersträsk och Moskosel som
nuvarande lösning, och som sedan kan tecknas med vägföreningarna i
Moskosel och Glommersträsk.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 206 2017-09-12
Tjänsteskrivelser Britta Lundgren och Erika Harr
Regler för bidrag till enskilda vägar samt förslag till nya regler
Förteckning över bidrag till enskilda vägar med statsbidrag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

162

Kf § 147, forts.

Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Efter avslutad omröstning har 15 ja-röster och 12 nej-röster avgivits.
En ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Fullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras enligt
Bilaga ./. KL 5 kap § 36.
Resultatet framgår av bifogad voteringslista.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras (KL 5 kap § 36) i syfte att ta fram fler alternativ
på lösningar som svarar mot kommunfullmäktiges övergripande mål ”
Engagerade och nöjda medborgare och kunder”, med kostnad och
konsekvensanalys för de näringsidkare som berörs i redovisningen.

_____

Beslutet skickas till:
. Erika Harr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 206 2017-09-12
Tjänsteskrivelser Britta Lundgren och Erika Harr
Regler för bidrag till enskilda vägar samt förslag till nya regler
Förteckning över bidrag till enskilda vägar med statsbidrag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 148
Regler för bidrag till
enskilda vägar

Blad

163

Dnr 00175/2017
Dnr 00351/2014

318
318

Samhällsbyggnadskontoret har ett uppdrag från kommunstyrelsen att se över
kommunens regler för bidrag till enskilda vägar.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 § 104 att återremittera ärendet
för att utreda tidigare föreslagna alternativ, att detaljplanelägga Moskosel
och Glommersträsk.
Beslut i ärendet har avvaktats i väntan på utredning om hur kommunen ska
hantera de enskilda vägarna i byarna Moskosel och Glommersträsk.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-12 § 206 att ta fram ett förslag till
skötselavtal som sedan kan tecknas med vägföreningarna i Moskosel och
Glommersträsk.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Återremiss för att tas upp till politisk behandling när ärendet om enskilda
vägar ska behandlas.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss för att tas upp till politisk behandling när ärendet om
enskilda vägar ska behandlas.

_____
Beslutet skickas till:
. Erika Harr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 207 2017-09-12
Förslag till regler

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 149

Dnr 00216/2017

Blad

164

026

Bland annat har ny lagstiftning inom arbetsmiljö och diskriminering gjort att
flera av kommunens policyers behövt uppdateras. Flera av kommunens
policyers är föråldrade och behöver uppdateras.

Arbetsmiljöpolicy

Strukturen på policyn har förändrats till ett överskådligare sätt och bildar EN
arbetsmiljöpolicy, som innefattar: Systematiskt arbetsmiljöarbete,
rehabilitering och friskvård, diskriminering och likabehandling, hot och
våld. Berörda arbetstagarorganisationer har varit med/inbjudits i
framtagandet av detta förslag.
Riktlinjer för varje område arbetas fram successivt med start hösten 2017.
HR-enheten föreslår att nuvarande arbetsmiljöpolicy upphör att gälla likväl
som följande dokument i personalpolitiska handlingsprogrammet:
diskrimineringspolicy, arbetsmiljöpolicy, policy för hot och våld, hälsa- och
friskvårdspolicy och rehabiliteringpolicy.
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

1.
2.

Arbetsmiljöpolicy för Arvidsjaurs kommun antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 upphör att gälla i
delarna Diskrimineringspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Policy för hot och
våld, Hälso- och friskvårdspolicy samt Rehabiliteringpolicy när
riktlinjer har antagits.

_____

Beslutet skickas till:
. Åsa Fjällman
. Samtliga personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 208 2017-09-12
Tjänsteskrivelse Lotta Levander
Förslag till arbetsmiljöpolicy

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1 (3)

Arbetsmiljöpolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 149

Arbetsmiljöpolicy

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Policy

Kf 2017-10-31 § 149

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 216/2017
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Arbetsmiljöpolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 149

Omfattning
Policyn omfattar alla medarbetare i kommunens samtliga verksamheter och bolag.
Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Den fysiska, psykiska,
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska omfattas. Alla en del av varandras arbetsmiljö. Alla
medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet.

Mål
Arbetsmiljön i Arvidsjaurs kommun ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller
kommer till skada på grund av arbetet. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker, utan även utvecklande och
möjlig att påverka för den enskilde medarbetaren.
Arvidsjaur kommuns arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och
med respekt. Ingen typ av kränkande särbehandling eller trakasserier ska förekomma i kommunens
verksamheter.
Arvidsjaurs kommun arbetar för en hälsofrämjande arbetsplats vilket innebär att arbetstiden ska vara
rökfri.
Arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla beslut och alla aktiviteter som genomförs.
Satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser är investeringar som leder till ökad trivsel och
arbetsmotivation, bättre hälsa och färre olycksfall.
Arvidsjaurs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv. Strävan ska
vara att hela tiden förbättra arbetsmiljön såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt och psykiskt.
Kommunen ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som den omfattas av.

Syfte
Policyn anger ramarna för Arvidsjaurs kommuns arbetsmiljöarbete och arbete med diskriminering och
likabehandling. Till policyn finns riktlinjer som anger hur arbetet ska bedrivas och fungera som stöd i
verksamheterna.
Policy och riktlinjer ska vara kända i verksamheterna och anpassade efter gällande lagstiftningar.

Värdegrund
Arvidsjaurs kommuns gemensamma värdegrund – glädje, respekt och professionalitet,
ska genomsyra allt arbete i Arvidsjaurs kommun, så även arbetsmiljöarbetet. Utifrån ett medskapande
förhållningssätt skapar personalen tillsammans den goda arbetsmiljön.

Ansvar
Arbetsgivaren (fullmäktige och nämnd/styrelse) har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska fördela
arbetsmiljöuppgifter ut i linjeorganisationen.
Arbetsgivaren säkerställer att chefer och arbetsledare har rätt kunskaper, kompetens, resurser och
befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö. Ansvar, befogenheter och kompetens
ska klart definieras i riktlinjer och delegation.
Introduktion och utbildning ska ges till alla anställda i den utsträckning det behövs för att kunna arbeta
säkert. Politiker och anställda har ett gemensamt ansvar att policy och riktlinjer följs. Alla medarbetare
och chefer ska bidra till en god arbetsmiljö och aktivt delta i arbetsmiljöarbetet.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Arbetsmiljöpolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 149

Samverkan
Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Det
ska finnas organisation och forum för att hantera arbetsmiljöfrågor. Samverkan utgör en förutsättning för
ett effektivt arbetsmiljöarbete.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivarens ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, riskbedöma, åtgärda och
kontrollera verksamheten.
Cheferna ska ha goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt ha god förmåga att driva det dagliga
arbetsmiljöarbetet. Det ska ingå som en naturlig del i verksamheten och harmoniera med övriga styrande
dokument i organisationen.
Hälsofrämjande arbete
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, men även omfatta
arbetsanpassning och rehabilitering där behov finns. Hälsofrämjande arbete ska ske genom att chefer och
medarbetare tillsammans verkar för att behålla och utveckla de friskfaktorer som leder till god hälsa och
ett hållbart arbetsliv.
Diskriminering och likabehandling
Alla människor har lika värde och varje människa har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Medarbetarnas individualiteter och olikheter ska främjas och uppmuntras för att kommunens mål och
åtaganden ska nås och utveckla. Förutsättningarna för att ge en bra service gentemot kommunens
medborgare ökar om kommunens personalsammansättning speglar omgivningen och samhället
kommunen verkar i.
Kommunen har nolltolerans mot kränkande särbehandling och andra typer av trakasserier.
Arbetet med likabehandling ska också vara vägledande för arbetet gentemot kommunens medborgare,
Hot och våld
Arvidsjaur kommun accepterar inte att någon av medarbetarna utsätts för hot och/eller våld i sitt arbete.
Det är viktigt att alla medarbetare vet var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla eller
våldsamma situationer kan uppstå. Rutinerna vid hot och/eller våld ska vara kända så att den/de drabbade
snabbt kan få hjälp och stöd.
Vid hot och/eller våld som anses vara av brottslig karaktär görs alltid polisanmälan av
arbetsgivaren.

Uppföljning
Dokumentation och uppföljning ska ske löpande i det dagliga arbetet. Syftet är att ständigt förbättra
arbetsmiljön för alla medarbetare.
En viktig del är uppföljning av tillbud och arbetsskador för att förebygga ohälsa och arbetsskador.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen i respektive nämnd.
_____
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Blad

2017-10-31

Kf § 150
Ansvarsfrihet för
direktionen i Partnerskap
Inland / Akademi Norr år
2016
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Dnr 00220/2017

106

Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2017.
Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion.
Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper och förvaltning.

_____

Beslutet skickas till:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 209 2017-09-12
Direktionsprotokoll 2017-02-21 med Revisionsberättelse
Missiv

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 151
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Dnr 00218/2017

214

Arvidsjaurhem AB köpte 2009-12-01 fastigheterna Lommen 3, 4, 6, 11, 16,
17 samt Länsmansgärdan 10 och Skatan 7 av Arvidsjaurs kommun. Tanken
vid försäljningen var att renodla organisationerna, då det fanns bostäder till
uthyrning både hos kommunen och Arvidsjaurhem AB.

Köp av mark inom
del av kvarteret
Lommen

Samhällsbyggnadskontoret anser att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv
utgör kvarteret Lommen en viktig pusselbit för att utveckling av Arvidsjaurs
centrum. Visionen är att göra ”baksidan” mer attraktiv. För att kunna
genomföra köpet krävs en detaljplaneändring. Kommunfullmäktige
beslutade 2015-06-23 § 125 att ge tekniska kontoret uppdraget att påbörja
planändring efter det att Arvidsjaurhem AB tagit beslut om att avyttra mark.
Arvidsjaurhem AB har i styrelsebeslut 2016-12-15 samt 2017-06-14 gett
klartecken till försäljning.
Kommunstyrelsen har har 2017-08-29 § 210 upprättat förslag till beslut.
Förslag under sammanträdet
Pernilla Granberg (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt;
Samhällsbyggnadskontoret ska återkomma i frågan om att anslå medel för
iordningsställandet, när detaljutformning för markområdet tagits fram.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Pernilla
Granbergs tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
bifallit desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
. Arvidsjaurhem
. Samhällsbyggnadskontoret
. Ekonomi

1.
2.
3.
4.
5.

Arvidsjaurs kommun ska förvärva aktuella markområden inom
kvarteret Lommen.
Den exakta avgränsningen av markområdena får hanteras i den fortsatta
detaljplaneprocessen innan köpekontrakt upprättas.
Pengar för förvärvet läggs till investeringsbudget för 2018.
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman och kommunchef Ulf
Starefeldt får i uppdrag att underteckna erforderliga köpehandlingar.
Samhällsbyggnadskontoret ska återkomma i frågan om att anslå medel
för iordningsställandet, när detaljutformning för markområdet tagits
fram.

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 210 2017-09-12
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Arvidsjaurhem AB 2016-12-15 § 138 samt 2017-06-14 § 149

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 152
Politisk organisation för
Arvidsjaurs kommun
mandatperioden 2019-22
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Dnr 00070/2017

001

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen.
Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i
kommunfullmäktige innan valdagen.
Diskussion om den politiska organisationen inför kommande mandatperiod
har förts i Mål- och demokratiberedningen. Partiernas gruppledare
presenterade sina förslag vid beredningens sammanträde 2017-02-16.
Beslut fattades om att överlämna förslagen till kommunstyrelsen, att inför
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april bereda frågan om politisk
organisation inför nästkommande mandatperiod.
Mål- och demokratiberedningen har överlämnat tre förslag till
kommunstyrelsen:
1. Nuvarande politisk organisation, förordas av L och V
2. Förändrad politisk organisation, förordas av S och M
3. Förändrad politisk organisation, förordas av C
Vänsterpartiet har efter Mål- och demokratiberedningens möte i februari
anslutit sig till centerpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 71 att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för att ta fram en risk-och konsekvensanalys för vart och ett
av de inlämnade förslagen, med verksamhetsmässiga och ekonomiska
konsekvenser.
Kommunstyrelsen har 2017-09-12 § 211 lämnat förslag till beslut
Förslag under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Återremiss för att inhämta kunskap om vad den nya kommunallag som
träder i kraft 1 januari 2018 rent praktiskt ger för utökade befogenheter till
kommunstyrelsen.
Bjarne Hald (c) och Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 211 2017-09-12
Olika förslag till ny politisk organisation

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

162

Kf § 152, forts.

Proposition
Eftersom förslag till återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar ja.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej.
Efter avslutad omröstning har 13 ja-röster och 14 nej-röster avgivits.
En ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Fullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras enligt
KL 5 kap § 36.
Bilaga ./. Resultatet framgår av bifogad voteringslista.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras (KL 5 kap § 36) för att inhämta kunskap om vad
den nya kommunallag som träder i kraft 1 januari 2018 rent praktiskt
ger för utökade befogenheter till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 211 2017-09-12
Olika förslag till ny politisk organisation

Utdragsbestyrkande
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Kf § 153
Delårsredovisning
2017-08-31
– Hela kommunen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 00249/2017

042

Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2017-01-01--08-31 har
upprättats.
Periodens resultat uppgår till 24,7 Mkr och prognosen för helåret 2017 visar
på ett resultat på 1,6 Mkr vilket är 3 Mkr sämre än budget.
Nettokostnaderna belastar året mera under sista tertialet varför det krävs ett
gott resultat per sista augusti för att hela året ska ge överskott.
Helårsprognosen i nämnderna visar på ett underskott jämfört med budget
om 4,2 Mkr;
- Kommunstyrelsen har i prognos 2,0 Mkr mer än budget, som till del är
hänförligt till intäkter från Migrationsverket. Viss del är uppskjutna
kostnader för underhållsarbeten som inte kunnat utföras av entreprenörer
på grund av brist på hantverkare.
- Barn- och utbildningsnämnden har 6,6 Mkr i negativ budgetavvikelse.
Ökat barnantal och en trög omställningsprocess eftersom verksamheten
är läsårsbaserad samt förändring i ledningen är orsaker.
- Socialnämnden har ett överskott 1,7 Mkr som till stor del beror på
eftersläpningseffekter av bidrag från föregående år.
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beräknar nära nog nå
budgetmålet.
Kostnaderna för pensioner beräknas öka till följd av löneglidningseffekter.
Skatteintäkterna i helårsprognosen innehåller effekt av sämre
skatteunderlag.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder

1.

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsredovisning
2017-01-01--08-31 för Arvidsjaurs kommun.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 230 2017-10-17
Delårsredovisning

Utdragsbestyrkande
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Delårsredovisning
per
2017-08-31

Hela kommunen
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Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2016 - 2019
MEDBORGARE /
KUND

UTVECKLING /
TILLVÄXT

EKONOMI

MEDARBETARE

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

Engagerade och nöjda
medborgare och kunder

Långsiktig hållbar
utveckling

God ekonomisk
hushållning

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde:

Fokusområde:

Fokusområde:

Fokusområde:

Utveckla medborgar-/
kunddialog

Underlätta för näringsliv
och företagande

Samverkan, effektivitet
och koncerntänkande

Kompetensförsörjning
Arbetsmiljö

Alla kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund

Glädje
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet

Respekt
Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut

Professionalitet
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll
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Förvaltningsberättelse
Kommunkoncernens organisation
Arvidsjaurs kommun har haft en traditionell nämndsorganisation under mandatperioden med kommunstyrelse och tre
verksamhetsnämnder. I Kommunfullmäktige är en beredning verksam.
Arvidsjaurs kommunkoncern består av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som årets början äger fyra aktiebolag:
Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaurs Energi AB. Arvidsjaurhem AB äger ett dotterbolag;
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB.

Ö ve rfö rmy nd are

1

Re vis io n

5

V al nämnd

5

M ål -o c h d e mo kra tib e re d ni ng

9

KOMMUN‐
FULLMÄKTIGE

Styrelser & nämnder
11
Arbetsutskott

9
Arbetsutskott

5

5

9
Arbetsutskott

Arbetsutskott

3

Rådgivande organ
Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Ungdomsråd

Kommunala bolag
Arvidsjaur Kommunföretag AB
Arvidsjaurhem AB

Arvidsjaur
Flygplats AB

3

Arvidsjaur
Energi AB

Fastighetsföretaget
i Arvidsjaur AB

4
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Kommunalskatt
Utdebitering kr/skattekrona

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kommunalskatt

22,80

22,80

22,80

22,30

22,08

22,08

Landstingsskatt

11,34

11,34

10,18

10,68

10,40

10,40

Begravningsavgift

0,246

00,48

00,48

00,48

00,39

00,39

Totalt

34,39

34,62

33,46

33,46

32,87

32,87

Exkl kyrkoavgift

År 2013 har skatteväxling med 22 öre mellan kommunen och landstinget skett med anledning av att kommunen har tagit
över hemsjukvården från landstingen. År 2014 har skatten höjts med 50 öre. Skattehöjning i Landstinget med 1,14
kronor skedde 2016. Riksdagen har beslutat om enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Källor: Skatteverket och
Kammarkollegiet.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Mandatfördelning 2015-2018
Socialdemokraterna
Centern
Vänsterpartiet
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokraterna*
Summa
*varav en obesatt plats

Demokrati och medborgarinflytande
12 mandat
9 mandat
4 mandat
1 mandat
1 mandat
2 mandat
29 mandat

Medborgarförslag och förslagsbrevlåda på hemsidan är
försök att öka medborgarnas deltagande i den
demokratiska processen.
En särskild beredning finns under Kommunfullmäktige
som arbetar med dessa frågor.

Kommunfullmäktiges Presidium
Ordförande: Peter Rydfjäll (s)
1:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)
2:e vice ordförande: Björn Lundberg (s)
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God ekonomisk hushållning - övergripande mål för verksamheten
Sammanställning över Kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndvis.
Nämnderna har totalt fyra verksamhetsmål vardera. Totalt är det 16 nyckeltal och de har alla fått samma vikt i
nedanstående sammanställning. Många mål har sin utgångspunkt i jämförelsetal för 2017 vilket försvårar utvärdering
efter åtta månader då bland annat enkäter och annat externt material ännu inte publicerats.
Sammanställningen visar översiktligt att sett mot satta mål har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (MBHN) varit
mest framgångsrik. Därefter socialnämnden (SOC), följt av barn- och utbildningsnämnden (BOU) och
Kommunstyrelsen (KS.

KS

BOU

SOC

MBHN

Kommunstyrelsen

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

Socialnämnden

Miljö‐, bygg‐ och
hälsoskyddsnämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar‐ /kunddialog

Uppföljning per 31 augusti

KS

BOU

Kommunstyrelsen

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

SOC

MBHN

Socialnämnden

Miljö‐, bygg‐ och
hälsoskyddsnämnden

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare

Uppföljning per 31 augusti

KS

BOU

Kommunstyrelsen

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

SOC

MBHN

Socialnämnden

Miljö‐, bygg‐ och
hälsoskyddsnämnden

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Uppföljning per 31 augusti

KS

BOU

Kommunstyrelsen

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

SOC

MBHN

Socialnämnden

Miljö‐, bygg‐ och
hälsoskyddsnämnden

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Uppföljning per 31 augusti
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(Källa: SKLs ekonomirapportKIABs delårsarpport)

bidragande faktor till kommunens attraktivitet och
erbjuder dessutom många arbetsmöjligheter.

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och
BNP beräknas växa med 3% under 2017 och 2,5–3%
kommande år, varefter konjunkturen beräknas sjunka
till normaltillstånd. Detta innebär att sysselsättningen
stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare.

Det stora intresset som finns från ett flertal
internationella företagare/entreprenörer att etablera sig
i kommunen kommer att ytterligare förstärka bilden av
Arvidsjaur som en ”knutpunkt” för utveckling där
flygplatsen har en central roll.

Omvärld

Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär
att räntorna blir fortsatt låga.

Under hösten fortsätter arbetet inom North Business
Arena & Destinatin Capacity Building projekten med
fullkraft i nära samarbete med de lokala företagen och
andra aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del
av det samarbetet. Vi är fortsatt en del i regionens och
nationens samlade utvecklingsarbete.

Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste
någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt.
Arbetslösheten har minskat ytterligare under perioden.
Inom vissa yrkesgrupper är det svårt att rekrytera
kvalificerad arbetskraft.

Nyföretagandet
Nyföretagandet i landet har ökat mest i Norrbotten
under 2016, en ökning med 14,6% jmf med året innan
enligt bolagsverket. Detta att jmf med rikssnittet i
landet som hade en ökning på 6.4%. Nyföretagandet i
kommunen har ökat marginellt jmf med samma period
förra året. Andelen företag/invånare i Arvidsjaur
kommun är något högre än rikssnittet 7,5 % jmf med i
riket 6.6 %.

Tillväxten fortsätter att drivas av inhemsk efterfrågan,
med offentlig konsumtion och bostadsinvesteringar
som draglok.
Sektorn är inne i en intensiv investeringsperiod till följd
av snabb befolkningsutveckling, demografiska
förändringar och urbanisering. Främsta orsaken till
befolkningsökningen är nettoimmigration.
En försvårande omständighet är att antalet barn och
äldre ökar betydligt snabbare än antalet invånare i
yrkesverksam ålder. Invandringen för med sig ökade
krav på kommunsektorns verksamhet.

Sysselsättning
Andelen öppet arbetslösa i riket och sökande i program
med aktivitetsstöd har ökat med 0,7% jämfört med
motsvarande period föregående år (tom augusti).
Ungdomar 18-24 år i öppen arbetslöshet är 2,5% och i
program 10%. I länet är motsvarande siffra 3,9 % resp
5,3 och i riket 5,5 % resp 4,9%. Det visar att de insatser
som görs med Kofa (kompetens för alla) och DUA
(delegationen unga till arbete) har haft effekt. Även
siffrorna för ekonomiskt bistånd för denna åldersgrupp
visar på minskade kostnader.

Åren 2017–2020 räknar SKL med att tillväxten i
skatteunderlaget sjunker medan demografiskt betingade
kostnader fortsätter öka i snabb takt.

Näringsliv
Regional utveckling
Råvaruindustrin med mineralen, skogen och
vattenkraften samt biltest- och eventverksamheten
fortsätter att utvecklas och är fortsatt viktiga både för
länet och Sverige. Exporterande tillverkningsföretag, en
växande service & tjänstesektor, besöksnäringen och
småföretag inom många olika områden får allt större
betydelse. Ett allt större intresse visas från
internationella aktörer såväl investerare samt
företagsetableringar. Länet karaktäriseras till stor del av
ett småskaligt verksamt näringsliv med lokal marknad,
till stor del beroende av några få dominerande större
företag.

Arbetslöshet

Lokal utveckling
Arvidsjaur kommuns näringsliv präglas av många små
företag (upp till 05-30 anställda) med stark
tillväxtpotential utifrån bl.a. vintertestverksamhet och
den tillhörande besöksnäringen. I kommunen finns
dessutom flera spetsföretag inom vitt skilda branscher
som verkar på en nationell och internationell marknad.
Arvidsjaurs handel och serviceföretag är en stark

Källa: Arbetsförmedlingen
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planeras. Tyvärr så går det ganska sakta med
språkrevitaliseringen och ett problem är avsaknad av
lärare.
Samrådsgruppen träffas kontinuerligt under året och
kan även kallas in extra vid behov.

Bostäder, lokaler och mark
Kommunen har arbetat fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram för år 2016-2019. Det
konstateras att det finns ett varierat utbud av bostäder
och att marknaden huvudsakligen är i balans i
kommunen. Behovet av tillgängliga bostäder för äldre
ökar i och med att vi lever längre än vad vi gjorde förr
och behoven förändras med åldern.
Fler bostäder anpassade för äldre skulle innebära en
ökad rörlighet på bostadsmarknaden som i sin tur
möjliggör för andra åldersgrupper att tillgodose sina
bostadsbehov inom befintlig marknad.

Framtiden
Kommunen har många utmaningar framöver. Behoven
och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, befolkningens flyttmönster, regelförändringar och reformer,
och inte minst konjunkturläget. Kommunal verksamhet
i förändring är mer regel än undantag. Utmaningen är
att anpassa verksamheten efter skiftningarna

Tillgången på tomter för småhus är god både i centralorten och ute i byarna. Planberedskapen är också god
avseende mark för handelsändamål och mark för
industri.

En annan stor utmaning har också bestått av och kommer att bestå i att fortsätta förändra och utveckla de
egna verksamheterna oberoende av hur de yttre konjunkturerna går upp eller ned och de statliga stöden
förändras.

Detaljplaneändringar i centrum är på gång för att tillgodose möjligheten till bostadsbyggande och affärslokaler.

Ungdomars medverkan
Kommunen har antagit en kommunövergripande
handlingsplan och ett årshjul för att planera och
strukturera upp arbetet med ungas inflytande. Det
viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället
där de har möjlighet till inflytande i frågor som de själva
prioriterar.
Referensgrupper är elevråden och kulturgrupperna på
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan, Kulturskolans
elevförening, en föreningsgrupp samt en grupp för
nyanlända ungdomar. Denna organisation måste ses
över eftersom flera av aktörerna drar sig ur samarbetet
och det blir svårt att klara utan tillkommande resurser.

En ny översiktsplan antogs 2015-11-14 och planen
innehåller bland annat områden för lättnader i
strandskyddet för att stödja landsbygdsutvecklingen.
Planen innehåller också generella riktlinjer för LISområden för de fall där intresse av exploatering
uppkommer utanför de utpekade områdena.

Samisk förvaltning
2010 blev Arvidsjaurs kommun en samisk
förvaltningskommun vilket innebär att kommunens
verksamheters enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt den av
kommunstyrelsen fastställda handlingsplanen för
samisk förvaltning ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration
Fokus ligger på att vara inkluderande på så sätt att alla
nyinflyttade samt våra egna medborgare ska ha goda
möjligheter att mötas. Målet för kommunens
integrationsarbete är att ”riva alla hinder” för olika
gruppers möjlighet till deltagande i samhället.
Flera olika projekt med externt stöd pågår. Projekten
syftar till att öka språkkunskaper, skapa möten mellan
människor i kommunen och att få med flera aktörer i
det viktiga integrationsarbetet.
DUA- delegationen unga till arbete får ett utökat ansvar
att även gälla nyanlända och kommunen tillsammans
med AF skall utveckla utbildningsspår som är
anpassade till våra behov inom arbetsmarknaden.

särskilt främja och skydda det samiska språket
informera samer om deras rättigheter enliga lagen
verka för att samers möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur, sitt språk och sin näring i
Arvidsjaur främjas
verka för att barnens kulturella identitetsutveckling
och användandet av det egna språket särskilt
främjas
verka för att kommunens verksamheter bemöter
den samiska befolkningen på sitt eget språk
verka för rekrytering av personal med samisk språkoch kulturkompetens
verka för att ge barnomsorg och äldreomsorg på
samiska
samråda med samer och ge möjlighet till inflytande i
frågor som berör dem

Minoritetslagen har utretts under året och ett nytt
förslag har varit ute på remiss. Arvidsjaurs kommun har
varit remissinstans och inlämnat sina synpunkter.
Ett bra nätverk finns inom det Umesamiska
språkområdet och flera gemensamma aktiviteter

8

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

.

Medborgare
Befolkningsutveckling

Befolkning 2014- juni 2017
2017-06 2016-12 2015-12
År/antal

Vid halvårsskiftet har kommunens befolkning ökat med
8 personer sedan årsskiftet, då vi var 29 färre än
föregående årsskifte.

Totalt

Med den stora flyktingströmmen till Sverige under
andra halvåret 2015 har väntetider hos
Migrationsverket medfört att det därefter dröjt avsevärt
längre innan man kunnat skriva sig i kommunen.

Födda
Avlidna
Inflyttade
Utflyttade

På grund av den befolkningsstruktur som kommunen
har kommer under överskådlig tid betydligt fler kommunmedborgare att dö än födas. Ska kommunens befolkning öka måste det alltså ske genom inflyttning.

2014-12

6 450

6 442

6 471

6 484

36
49

69
102

66
95

78
129

167
149

314
312

308
292

357
292

2017-06 2016-12 2015-12

2014-12

Flyttnetto
År/antal

Viktig för kommunens ekonomi är befolkningssiffran
den första november varje år, eftersom det är utifrån
denna som skatter och viss utjämning beräknas. (6 442
invånare 1 november 2016)
Andelen personer över 65 år uppgår ca 27 procent i
kommunen. Andelen barn i skolåldern har under de
senaste åren ökat något. Gruppen 20-64 år, det vill säga
befolkningen i den arbetsföra åldern, uppgår till ca 53
procent. Barn och ungdomar utgör cirka 20 procent.
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Flyttnetto totalt

18

2

16

65

Mot egna
Mot annat län

-8
-6

10
-58

10
-47

-1
39

Mot utlandet

32

50

53

27

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Medarbetare
Arbetsmiljöverksamhet

Anställda i kommunen och bolagen

Fackligt forum svarade under 2017 för uppföljningen av
hur arbetsmiljöfrågorna fungerar ute på de olika
enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar
för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Som alla andra organisationer som producerar tjänster är
kommunens verksamheter personalintensiva. Inom
kommunen finns ett 70-tal yrken representerade.
Arvoden betalas ut för drygt 200 olika förtroendeuppdrag. 90 % av personalkostnaden finns på de två stora
nämnderna; Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
94 % av personalen finns i anställningar i kommunen,
6 % anställs av bolagen.

Personalvård
Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika
slag. Genom modern forskning vet vi, att med en
fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden.
Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få
med fler medarbetare. All friskvård, förutom en-minutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till
fritiden. Friskvårdspengen är 250:-/termin. Nyttjandet av
denna möjlighet har varit ganska låg men trenden är
ändock en ökning. 35 % av medarbetarna har använt sig
av denna möjlighet under 2016.
Vi följer skatteverkets regler när det gäller vilka aktiviteter
man kan nyttja friskvårdsbidraget till.

Personalomsättningen har tidigare varit låg, men ser ut att
öka på grund av förändrade verksamheter och fler
pensionsavgångar.
Tyngdpunkten ligger fortfarande på åldrarna över 45 år.
Nyrekryteringen sker i allt större utsträckning i åldrarna
30- 40 år.
Anställda i kommunen
Totalt

Antal
månadsavlönade
Antal personer
Antal anställningar
Andel med heltid

Kvinnor Antal
månadsavlönade
Antal personer
Antal anställningar
Andel med heltid
Män

Antal
månadsavlönade
Antal personer
Antal anställningar
Andel med heltid
Årsarbetare i bolagen

2017-08

2016-08

650

667

672
673
92%

689
690
92%

516

535

534
535
91%

553
554
91%

134

132

138
138
95%

136
136
94%

44

45

Företagshälsovården
Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs skall till största delen
användas till förebyggande arbete, men tillgång finns
också till rehabiliterande insatser. Företagshälsovården
ska beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i
våra arbetstagares arbetsmiljö.
A-Hälsan har över tiden anpassat sin kompetens till vårt
behov och samarbetet fungerar väl.

Kommunens redovisning avser de tillsvidareanställda.
Det minskade flyktingmottagandet har lett till
uppsägningar på grund av arbetsbrist.
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Syftet med denna redovisning är att sätta fokus på kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.
För år 2016 uppfylldes Kommunstyrelsens mål med sjuktal
under riks- och länsgenomsnittet. Statistiken från övriga
landet och länet för 2016 visade en stigande sjukfrånvaro,
riks- och länsgenomsnittet låg vardera på 6,70 % och
Arvidsjaurs kommun på 6,48 %. Prognosen för 2017 är att
sjuktalen i totalt sett hela landet tenderade att fortsätta öka
och dock inte i Arvidsjaurs kommun. Till och med augusti
2017 ligger sjuktalet på 5,69 %. Totalt motsvarade 31
årsarbetare. Det vi kan utläsa av statistiken är att
sjukfrånvaron har minskat i alla verksamheter, men mindre
i övriga verksamheter än inom Socialnämndens och Barnoch Utbildningsnämnden. Dessa verksamheter har få
medarbetare, vilket innebär stor statistisk påverkan vid
enstaka medarbetares sjukfrånvaro som dessutom sällan är
direkt arbetsrelaterade. Det vi också kan se är att vi har
något färre medarbetare som är långtidssjukskrivna jämfört
med samma period 2016. Korttidssjukfrånvaron har också
minskat under 2017.

Rehabiliteringsverksamhet
Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda
som inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan
hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar
sina arbetsuppgifter ska, om möjligt, rehabiliteras så att de
i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra
hand beredas andra arbetsuppgifter eller omplaceras.
Vi utgår utifrån våra rehab-riktlinjer i rehabiliteringsarbetet. Vårt arbetssätt innebär snabbare åtgärder
och insatser tidigt. Med detta arbetssätt så har sjuktalen
sänkts de senaste åren. Vi fortsätter intensivt med
förebyggande insatser bland annat genom att fånga upp
medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. I dagsläget
har vi fler förebyggande rehabärenden än sjukärenden
(2/3), vilket är mycket positivt och förmodligen starkt
bidragande till vårt förhållandevis låga sjuktal.
Redovisning av sjukfrånvaro

Procent av arbetad tid

2017-08

2016-08

2015-08

5,69

6,44

5,99

31

35

31

40,40
6,38
3,40
5,34
6,43
5,12

43,29
7,13
4,16
3,86
6,24
7,60

46,97
6,49
4,18
3,19
5,92
6,85

Sjukfrånvaro Socialnämnden
Därav långtidsfrånvaro
Sjukfrånvaro Barn- och ungdom
Därav långtidsfrånvaro
Sjukfrånvaro övriga
Därav långtidsfrånvaro

6,96
42,34
4,48
35,78
5,41
41,92

7,31
45,04
5,91
46,06
5,46
38,66

6,97
44,36
5,81
53,52
4,47
40,86

Korttidssjukfrånvaro (tim/mån)

4806

5162

4297

Total sjukfrånvarotid
Omräknat i årsarbetare
Summa tid med långtidssjuk-frånvaro av
sjukfrånvaron
Sjukfrånvarotid kvinnor
Sjukfrånvarotid män
Sjukfrånvaro – 29 år
Sjukfrånvaro 30-49 år
Sjukfrånvaro 50 år och äldre
Procent av arbetad tid
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Finansiella mål för perioden 2016-2019
2017
Prognos

Redovisning av måluppfyllelse

2016

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna
Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än
skatteunderlagets ökning.
Soliditeten skall uppgå till minst 65% innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst
lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner.
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske
med externa medel.
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga
kostnader.
Kommunernas fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras
mer än normalt. Kommunens resurser skall vårdas.
Den politiska nivån fastställer ambitionsnivån och
anvisar resurser medan verksamheterna utför tjänsteproduktionen.

Kommunallagen reglerar kommunens ekonomiska förvaltning genom att ett krav ställs på god ekonomisk
hushållning. Ett av grundkraven är att budgeten ska
upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna.
Motiven är bland annat:

Kommunen har lyckats uppfylla de finansiella målen som
är knutna till resultaträkningen medan målen runt lån,
investeringar och soliditet delvis har kunnat uppnås.

 Långsiktig konsolidering av ekonomin
 Skapa utrymme för investeringar
 Täcka ökningen av hela pensionsåtagandet
 Minska riskexponeringen och möjlighet att kunna
hantera osäkerhetsfaktorer

Kommunen har betalat av sina långfristiga låneskulder
under 2011.
Kommunen har haft ett eftersatt underhåll på fastigheter
och gator motsvarande ca 5 Mkr årligen. Internhyran har
höjts betydligt fr o m 2015 för att komma till rätta med
problemen på fastighetssidan. För gator och vägar finns ej
åtgärdade underhåll och reinvesteringar på ett flertal
platser i kommunen.

God ekonomisk hushållning innebär mer än att ha en
budget i balans. För att säkra en god ekonomisk
hushållning behövs finansiella mål som tydligt markerar
att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det behövs också tydliga verksamhetsmål som
klargör uppdraget. Målen ska klargöra vad som kan
uppnås med befintliga resurser.
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Resultat för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31
Budgetavräkning tkr

Prognos för Prognos utfall
2017
mot budget

Redovisat
2016-08-31

Budget
2017

Redovisat
2017-08-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

236 414
-644 451
-16 050

133 695
-384 780
-10 525

41 508
-653 619
-16 135

4 598
-8 671
-85

146 005
-357 677
-9 477

Verksamhetens nettokostnader

-424 087

-261 610

-428 246

-4 158

-221 149

300 323
127 120
1 400
-100

200 036
85 235
1 069
-4

300 622
127 811
1 400
-10

299
691
0
90

190 678
87 701
1 141
-5

4 656

24 726

1 577

-3 079

58 366

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

0
0

Bokslutsdispositioner
Extraordinära poster
Årets resultat

4 656

24 726

1 577

-3 079

58 366

Prognostiserad resultatavvikelse mot budget för
kommunen består av fyra delar:

Periodens resultat uppgår till 24,7 Mkr och prognosen
för helåret 2017 visar på ett resultat på 1,6 Mkr vilket är
3 Mkr sämre än budget.

2017- 2016- 2015- 2014prognos
12
12
12
Nämnder
-2,7 15,6 13,7
7,8
Finansförvaltning, pensioner
-1,2
0,8
0,1
0,9
11,88 -0.7 -1,2
Av- och nedskrivningar
-0,1
Skatter gen bidrag
0,9
0,0 -2,5 -1,1
Mkr

Nettokostnaderna belastar året mera under sista
tertialet varför det krävs ett gott resultat per sista
augusti för att hela året ska ge överskott.
Helårsprognosen i nämnderna visar på ett underskott
jämfört med budget om 2,7 Mkr. Kommunstyrelsen
har i prognos 2,1 Mkr mera än budget som till del är
hänförligt till intäkter från Migrationsverket. Viss del är
uppskjutna kostnader för underhållsarbeten som inte
kunnat utföras av entreprenörer på grund av brist på
hantverkare. Barn- och utbildningsnämnden har 6,6
Mkr i negativ budgetavvikelse Ökat barnantal och en
trög omställningsprocess då verksamheten är
läsårsbaserad samt förändring i ledningen är orsaker.
Socialnämnden har ett överskott 1,7 Mkr som till stor
del beror på eftersläpningseffekter av bidrag från
föregående år. Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden
beräknar nära nog nå budgetmålet.

Summa

Kostnaderna för pensioner beräknas öka till följd av
löneglidningseffekter Skatteintäkterna i
helårsprognosen innehåller effekt av något bättre
skatteunderlag.
Avskrivningarna beräknas hålla nära budget.
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-3,1

18,2

11,3
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Nämndernas periodresultat 2017-08-31 inklusive prognos för 2017
Årsbudget Redovisat Period‐
Jan ‐ Aug
2017
avvikelse
17

Prognos
2017

Skillnad
Budget‐
prognos

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM
Kostnader

4 013

2 450

4 210

Intäkter

‐1315

‐987

‐1 409

NETTO

2 698

1463

20 260

12 556

19 350

Intäkter

‐8431

‐5735

‐8431

NETTO

11 829

6 822

TEKNISKA
Kostnader

47 981

22 099

34 596

Intäkter

‐25 924

‐6 850

‐10 544

NETTO

24 395

15 249

FASTIGHETER
Kostnader

32 726

18 832

32 726

Intäkter

‐44 436

‐29 975

‐44 928

NETTO

‐11 710

‐11 144

35 483

21 878

37 524

Intäkter

‐36 288

‐24 751

‐37 608

NETTO

‐806

‐2 873

STÖDFUNKTIONEN
Kostnader

34 105

20 342

33 970

Intäkter

‐9 578

‐7 206

‐10 770

NETTO

24 527

13 136

5 096

2 643

4 583

Intäkter

‐1 541

‐966

‐1 233

NETTO

3 555

1 678

30 910

21 948

28 648

Intäkter

‐46 068

‐38 253

‐45 174

NETTO

‐15 158

‐16 306

KOMMUNSTYRELSEN
Kostnader

AFFÄRSVERKSAMHET
Kostnader

NÄRINGSLIV
Kostnader

ARB. MARKN o INTEGRATION
Kostnader

14

336

1 064

1 014

3 337

2 336

3 215

692

6 201

2 801

10 919

24 052

‐12 217

‐83

23 200

3 350

‐16 526

‐103

910

343

492

‐722

1 326

205

1 369
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KULTUR
Kostnader

13 702

8 853

14 020

Intäkter

‐1 980

‐2 471

‐2 647

NETTO

11 722

6 382

FRITID
Kostnader

1 433

11 373

349

9 185

5 576

8 885

Intäkter

‐956

‐343

‐656

NETTO

8 229

5 233

RÄDDNINGSTJÄNST
Kostnader

7012

5826

8 865

Intäkter

‐370

‐108

‐110

NETTO

6642

5718

‐1 290

8 755

‐2113

65 923

25 358

18 591

63 853

2 056

BARN‐ OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kostnader
186 245

118 160

187 985

Intäkter

‐30 548

‐18 517

‐25 650

NETTO

155 698

99 642

SOCIALNÄMNDEN
Kostnader

215 123

147 474

219 285

Intäkter

‐39 111

‐28 690

‐44 958

NETTO

176 012

118 784

MILJÖ‐, BYGG‐ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Kostnader
4 494

2 591

4 356
‐1 990

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter

‐2 063

‐1 786

NETTO

2 431

805

646 335
‐248 609

SUMMA NÄMNDER
Kostnader exkl interna poster
Intäkter exkl interna poster
NETTO

4 157

‐1 443

816

8 229

162 335

174 327

0

‐6 637

1684

2 366

65

411 228

639 403

0

‐166 638

‐236 608

0

402 881

‐2 832

400 064 244 589

PENSIONER, ARBETSGIVARAVG, LÖNEÖKNING
MM
Kostnader
11 124

253

22 120

9 374

14 616
‐5 400

Intäkter

‐3 150

‐2 878

NETTO

7 974

6 496

15

‐1 180

9 216

‐1 242
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AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
NETTO
Verksamhetens nettokostnad

16 050

10525

16 135

0

0

0

16 050

10 525

424 088

261 610

16 135

175

21 115

‐85

428 232

‐4 159

Utredning av balanskravet

Enligt de balanskravsregler som gäller från och med
2004-12-01, ska ett negativt årsresultat täckas i kommande års budgetar senast inom tre år.
Årets resultat enligt
resultaträkning
Avgår: samtliga
realisationsvinster
Tillägg: reavinster enl.
undantagsmöjlighet

o Balanskravsresultat för 2015 är + 8 007. Under
detta år skedde avsättning till
Resultatutjämningsreserv (RUR) med 4 775 Mkr,
så att RUR vid årets utgång uppgår till 17 575 tkr.
o Balanskravsresultat för 2016 är 842 tkr. Under
detta år skedde avsättning till
Resultatutjämningsreserv (RUR) med 14 266 Mkr,
då man kan befara att skatteunderlaget med största
sannolikhet kan svikta framgent.
o Prognostiserat balanskravsresultat för 2017 är
1 577 tkr.

2015

2016

2017
prognos

12 862

23 167

1 577

-80

-518

-47

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

-4 775

-14 266

0

8 007

8 383

1 530

17 575

31841

31 841

Synnerliga skäl enligt KL
§ 8:5
Tillägg: i anspråktagande av sparandepensionsinlösen
Tillägg Realisationsförlust enligt
undantagsmöjlighet
Avsättning RUR

Kommunallagen stadgar att om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det
negativa resultatet regleras och det redovisade egna
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de
närmast följande tre åren. Fullmäktige skall dessutom
anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.
Samtliga tidigare ansamlade förluster har reglerats
under tidigare år.

Justerat resultat
Resultatutjämningsreserv vid årets slut

16

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Investeringsredovisning 2017-08-31
Budget

Investerat
t.o.m

Kvar av
budget

Prognos

2017
3 229

2017‐08‐31
1 251

2017
1 987

2017
3 229

2 170

908

1 261

1 153

1 171

244

927

1 171

660

106

555

285

Stödfunktionen

2 450

0

2 450

2 450

IT‐enheten

1 992

863

1 127

1 744

831

0

831

181

Kostenhet

2 200

725

1 475

1 892

Fastigheter

12 276

1 347

10 930

11 778

Gatu‐ och Parkenheten

5 193

816

4 377

2 887

SUMMA SKATTEFINANSIERADE
INVESTERINGAR

32 172

6 260

25 920

26 770

AFFÄRSVERKSAMHETER
Stadsnät

7 683

6

7 677

1 319

Camp Gielas

1 002

819

183

1 002

Vatten och Avlopp
Avfallsenheten

10 289
437

1 571
19

8 718
418

6 090
222

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE
INVESTERINGAR

19 411

2 415

16 996

8 633

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

51 583

8 675

42 916

35 403

NÄMND/ENHET
(tkr)

Barn‐ och utbildningsnämnd
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder
för säker ledning

Arbetsmarknad, kultur och integration
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Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla modellen sker i form av återlåning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Inlösen har
genomförts 2012 - 2016 med 43,8 Mkr.

Pensioner och pensionsskuld
Pensionsskulden representerar i stora delar ett historiskt arv som har upparbetas under decennier. Grovt
uppdelat finns två typer av pensionsskuld:
1.

2.

Ändrade ränteantaganden och beräknad ökad livslängd
hos pensionstagarna är delar av orsaker till förändringning av kommunens ansvarsförbindelse.
Enligt pensionsprognosen från KPA kommer
pensionsavsättningen att framgent att minska.

Pension intjänad före 1998. Denna redovisas som
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Detta är den större delen av kommunens
pensionsskuld
Pension som intjänats från 1998. Denna intjänade
pension enligt det nya pensionssystemet avsätts
direkt till den anställdes pensionskonto

Från och med 2015 är det egna kapitalet större än
ansvarsförbindelsen för pensioner. Detta innebär att
medborgarna i kommunen har en nettoförmögenhet
även när ansvarsförbindelsen för pensioner inräknas.
.

Utöver detta finns vissa förmånsbestämda och avtalade
pensioner.

Mkr

20170831 20161231 20151231 20141231 20131231

Avsättningar för pensioner och liknande
ansvarsförpliktelser
Ansvarsförpliktelser - pensionsförpliktelser som inte
tagits upp bland avsättningar
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998
./. Finansiella placeringar
Summa pensionsförpliktelser som återlånas i
verksamheten
Eget kapital
Skillnad
Källa: KPA
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6,8

6,7

6,3

4,4

4,7

1,3

2,2

1,6

0,0

0,0

158,5

160,2

196,7

205,4

223,7

0

0

0

0

0

166,6

169,1

204,6

209,8

228,4

268,9

244,2

221,1

203,4

192,5

+102,3

+75,1

+16,5

-6,4

-35,9
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Verksamhetsberättelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Länsstyrelsen har meddelat att de kommer överpröva
detaljplanen för Vittjåkk. En transportutredning har
genomförts och en transportgrupp har bildats.
Utredning av kostorganisationen, utifrån perspektiven,
centralisering, outsourcing och decentralisering är
slutförd. Utredningen presenterades i KS och beslut
fattades att en kostgrupp skulle tillsättas och jobba
vidare med förslaget centralisering.
Gräsklippningen av kommunens grönytor är sedan i
somras på entreprenad.

Kommunstyrelsen
Verksamhet
Kommunstyrelsen har olika verksamheter som dels är
tvingande enligt lag men därutöver också sådana som
bedöms viktiga för medborgare och kommunens
utveckling.
Hopslagning till ett utskott under Kommunstyrelsen
har för perioden sänkt kostnaderna för dessa med 27
tkr jämfört med 2016.

Framtiden
Den gatuinventeringen som genomfördes år 2017 visar
att det behövs stora investeringar i kommunens vägnät.

Samiskt förvaltningsområde
Arvidsjaurs kommun är sedan 2010 ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara och
stärka samiskan inom kommunen.

Nästa år påbörjas arbetet med att revidera översiktsoch tillväxtplanen.
Utvecklingen av det geografiska informationssystemet
fortsätter.
Förhoppningen är att vi får det planlagda området på
Vittjåkk sålt under nästa år.

Översiktsplaner
Den juridiska utvecklingen har gått mot att ge allt större
tyngd åt kommunens viljeinriktning i översiktsplanen
vid tvister mellan olika intressen om mark- och
vattenanvändning. Översiktsplanen kommer därför att
ha en än viktigare roll i den framtida
samhällsplaneringen.

Arbetet med kostutredningen fortsätter och när de
ekonomiska kalkylerna är klara behöver beslut fattas
om hur matproduktionen ska vara organiserad.
Den regionala kollektivtrafiken behöver bli
kostnadseffektivare och samverkan med skoltrafiken
behöver förbättras
.

Ekonomi
Budgetutfall
enheter
Kommunfullmäktige

Budget Redovisat Prognos2017
2 698

1 463

-103

Kommunstyrelsen
11 829
Teknik och
24 395
infrastruktur
Fastigheter och lokaler -11 710
Näringsliv
3 555
Arb.markn Integration -15 158
Kultur
11 722
Fritid
8 229
Stödfunktioner
24 527
Affärsverksamhet
-806

6 822

910

15 249

343

-11 144
1 678
-16 306
6 382
5 233
13 136
-2 873

492
205
1 369
349
0
1 326
-722

6 642

5 718

-2 113

65 923

25 358

2 056

Räddningstjänst
Summa
nettokostnad

Fastigheter

201708 avvikelse

Har varit många projekt igång sedan årsskiftet med
anpassningar och ombyggnader av lokaler, större
fuktskada har åtgärdats. Projektering och upphandling
för renovering av Skogsbackens förskola har utförts.
Upphandlingen är dock överklagad varför inget arbete
ännu kunna påbörjats.
Därutöver har flera andra underhålls- och
investeringsprojekt utförts, påbörjats samt förberetts
för utförande under hösten/vintern.
Framtiden
Nyckeltal för verksamheten ska tas fram. Arbetet med
komponentredovisning ska fortsätta.

Näringsliv

Näringslivsenheten har fastlagd organisation som
deltagit i proaktivt tillväxtskapande utvecklingsarbete,
företags & affärsutveckling, lyft fram infrastruktursfrågorna samt haft dialog med olika samarbetspartners
lokalt och regionalt. Detta i samband med deltagande i
tre strukturfondsprojektsansökningar som beviljades i
juni/september 2015. Ett rådgivande regionalt NBA
råd, destinationsråd och en strategisk näringslivsgrupp
har varit betydelsefulla i vårt arbete. En
kommunikationsplan för besöksnäringens företag är
framtagen, vilket efterfrågats av näringen. Den
implementeras under året. Processen att flytta
destinationskontoret initierades under slutet av 2016
och skall var genomförd våren 2018.
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sång, teater samt en kurs för unga med olika
funktionsvariationer.
Musiklärartjänst säljs fortsatt till Arjeplog vilket gjort
att utbudet i Arvidsjaur kunnat breddas.

Besöksnäringen växer. I Norrbotten liksom i Arvidsjaur
ökade omsättningen inom besöksnäringen med 7 %.
De flesta nystartsärenden som kontoret arbetar med
kommer från denna bransch.

Föreningsstödet till idrottsföreningar, föreningar med
övrig barn- och ungdomsverksamhet, skoterföreningar
och föreningar som driver utomhusbassänger har
fördelats. Fria lokaler är ett viktigt stöd för
föreningslivet och har kunnat behållas även detta år.

Kultur
Verksamhet
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom
det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen ska varje
kommun ha folkbibliotek.
I Arvidsjaur har vi ett nära samarbete med skolan och
förutom huvudbiblioteket och filialen i Glommersträsk
ansvaras för skolbiblioteken på alla skolor med
bemanning, inköp och skötsel. Sedan 2016 ansvarar
biblioteket för kommunens konsumentvägledning och
sedan april 2017 har vi en konsumentvägledare anställd
på 20 %. Övergången från klassifikationssystemet SAB
till Dewey fortsätter. Arbetet är omfattande och väntas
pågå under en lång tid. I dagsläget är ungefär halva
huvudbibliotekets mediebestånd inlagt enligt det nya
systemet.

Händelser av betydelse
Ett nytt fritidspolitiskt program har antagits.
Organisationen med kultur- och integration togs 1/10
2016 men har under våren stabiliserats och arbetet
flyter på. Många frågor är nya men inspirerande och det
finns stora samverkansmöjligheter.
Framtiden
Biblioteksplanen skall färdigställas och en
läsfrämjandeplan är också på gång.

Arbetsmarknad

Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för arrangemang
och aktiviteter som föreningar, privatpersoner, företag
och kommunen själv ansvarar för. Lokalerna har
använts vid 672 tillfällen. Skytteföreningarnas nyttjande
av skyttehallarna är inte medräknat. Biografverksamhet
bedrivs i egen regi och antalet biovisningar är i snitt två
per vecka. Besöksfrekvensen har minskat något, mest
på dagbiografen. Verksamheten är helt beroende av
filmutbudet

Verksamhet
Vårt avtal för mottagande av ensamkommande gick ut
2017-03-31. Inget nytt avtal skrivs utan kommunen får
ett kommuntal både på flyktingar och
ensamkommande.
Denna sommar har vi administrerat feriearbeten för
ungdomar födda 1999, 2000 och 2001. Totalt fick 88
ungdomar arbete under två veckor, alla som sökte fick
arbeta.

Allmänkulturell verksamhet tillhandhålls i första hand
genom föreningars verksamhet men för barn och
ungdomar finns ett utbud som till största delen erbjuds
genom kultur- och integrationsförvaltningens försorg.
Kultur i vården erbjuder fortsatt utbud för de som
finns inom äldreomsorgen, både på och utanför
boenden. Det är en mycket uppskattad verksamhet som
har stor betydelse för det sociala innehållet för varje
enskild deltagare.
Även detta år finns projektmedel för att kunna stötta
speciella arrangemang och aktiviteter vilket gör att det
allmänkulturella utbudet kan bli mer varierat och större
arrangemang är möjliga att genomföra.

Övriga lönestödsanställningar är extratjänster, OSA,
instegsjobb, lönebidrag samt några olika former av
praktikplatser. Antalet varierar kraftigt utifrån behov.
Nya verksamheter har startats för att kunna ha mer
variation på typen av arbeten som kan erbjudas
Händelser av betydelse
De nya lokalerna på hälsocentralen har öppnat nya
möjligheter för oss. 18PLUS som finns inom samma
lokaler är mycket nöjda och det har blivit ett rejält lyft
för alla.
Förändringen av ersättningssystem för mottagande har
gjort det enklare men något osäkrare att göra de
ekonomiska beräkningarna.

Kulturskolans samgående till en kreativ aktivitets- och
mötesplats har haft stor betydelse för utbudet för barn
och unga. Arbetet med att få en helt ny verksamhet att
fungera har inte gått som planerat. Våra
samarbetspartners har aviserat att man ”hoppar av”
samarbetet och det gör det svårare att klara
öppethållandet. Diskussioner om hur det skall lösas
pågår men inga beslut är tagna.

Framtiden
Stora förändringar i slutet av 2018 för mottagandet av
ensamkommande. Utredning pågår om boendeform.

Kulturskolans verksamheter har förändrats och utökats
tack vara projektpengar från olika aktörer. Kulturskolan
erbjuder idag många olika estetiska uttryck: bild, dans,
E-sport, film, foto, instrument, musikal, pod, slöjd,
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Stödenheter

Alla stödenheter för nämnderna är samlade under
kommunstyrelsen. Här ingår nämndkansli, växel,
övergripande personalfrågor, löneadministration ITstöd, ekonomi och upphandling.
Växeln är ett samarbete med kommunerna i 4kom
(Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele).
Lönesystemet ingår i den gemensamma lönenämnden
Händelser av betydelse
Arbete med förberedelse för ärendehanteringssystem
har pågått under perioden. Upphandling beräknas
starta under 2017.
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Affärsverksamheter

Camp Gielas har minskade intäkter för boende i
stugbyn men intäkterna för husvagnar har ökat.

Vatten och avlopp

Nya brandlarm har installerats i både sporthall- och
stugby. Detta kommer att ge hela anläggningen ett
mycket säkert och bra brandskydd.

Händelser av betydelse
 I år bemannar vi slambilen med egen personal
i form av en säsongsanställning.
 Delar av anläggningsregistret har delats in i
komponenter.

Avfallsenheten
Verksamheten
Det flyter på bra med de senast upphandlade
entreprenörerna på sophämtningen samt på
avfallstransporter ÅVC verksamheten fungerar bra.

Framtiden
Vi står inför stora utmaningar i framtiden.

Miljötekniska undersökningar av nedlagda deponier
fortskrider under 2017. En form av åtgärd kommer att
ske under hösten på en deponi i Moskosel.

Flera av våra vattenverk, reningsanläggningar och
pumpstationer är i behov av renovering samt att
förnyelsetakten på vårt ledningsnät är lägre än
genomsnittet. En VA-plan ger en genomlysning av
hela vår verksamhet och kommer att ligga till grund för
en långsiktig planering och ställningstagande.

Slamtömning togs i egen regi från 1 januari 2015.
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit
under denna säsong. I stort verkar slamtömningen
fungera bra i egen regi.

Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla
vattenanläggningar.

Händelser av betydelse
Under perioden har en ny genomlysning skett gällande
grundavgift för fritidshus vilket resulterat i ett flertal
fritidshus som nu förts in i våra register och fakturerats.

Frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät
måste öka för att minska olägenheter för anslutna
fastigheter. Även renspolning av Arvidsjaurs
dricksvattennät måste ökas så att vi minskar
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar.

Vi har under perioden genomfört taxesänkningar för
företagen på flera fraktioner inom gruppen farligt
avfall. Detta blev möjligt efter senaste upphandlingen
gällande omhändertagande av farligt avfall där
Arvidsjaur med 17 andra kommuner gick ihop och
gjorde en gemensam upphandling.
En reviderad/ny avfallsplan togs fram och beslutades i
Kommunfullmäktige år 2016. Framtagande av denna
var även en rekommendation i Översikts- och
tillväxtplanen. Vi jobbar nu efter den nya avfallsplanen.

VA-taxa kommer att höjas med 3% årligen utöver
konsumentprisindex fram till 2020 för att klara de
investeringar vi måste göra.

Camp Gielas

Camp Gielas omfattar verksamheterna
 Stugby och Campingplats
 Sporthall
 Skidspår
 Prästberget
 Vittjåkk

Mängden inkommen avfall januari-juni. År 2017
redovisas 2017-08 p g a av nya bokslutsrutiner.
201708 201606 201506 201406 201306

Camp Gielas största kund Scania lastbilar har till stora
delar flyttat till Tjintokk under biltestsäsongen. Detta
betydde mindre stugintäkter än föregående år under
vinterns högsäsong. Scania i Sverige vill inte flytta från
Arvidsjaur. Huvudkontoret i Tyskland har dock pekat
med hela handen och vill samla all Scanias
testverksamhet i Slagnäs. Camp Gielas har glädjande
några nya kunder bland annat Ford och Gross
transportbolag.
Ett nystartsjobb har avslutats under perioden. Detta
bidrag har tidigare redovisats som en intäkt. Trots detta
så förväntas den totala nettobudgeten att innehållas.

Avfall till
sortering

10 ton

12 ton

8,6 ton

9,5 ton

12 ton

Restavfall
till Deponi

0 ton

0 ton

32 ton

53 ton

83,5 ton

Brännbart

307 ton 156 ton

247ton

256 ton

254 ton

Hushållsavfall

990 ton 776 ton

758ton

746 ton

652 ton

Framtiden
Vi måste fortsätta att informera medborgarna om
vikten av att använda de Återvinningsstationer som
finns i kommunen. Hamnar förpackningarna i
soptunnan är det inte längre kostnadsfritt, det
finansieras då av avfallstaxan.

År 2017 har inte erbjudit någon gynnsam
campingsommar. Det har varit kallt och mycket regn.
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Vi kommer att genomföra tvång på genomskinliga
säckar vid avlämning av avfall på ÅVC, detta i ett led
att förbättra arbetsmiljön samt sorteringsgraden.

innebär också att tillgång till dygnet-runt övervakning
och service upprättas.
Framtiden
Vi har kvar samlokaliseringsavtalet med Fiberdata om
att utnyttja Skanovas teknikbodar tills i september när
alla våra ADSL stationer, utom en, stängs. Den enda av
stadsnätets ADSL stationer som Skanova inte lägger
ner i höst är Glommersträsk. Det går inte längre att
teckna nya abonnemang där, och det finns endast 6
kunder kvar. Avsikten är därför att så fort som möjligt
stänga ner stationen, eftersom intäkterna inte längre
täcker kostnaderna för stationen.

Fortsatt inventering av olika grundavgifter fortlöper då
vi misstänker att det finns fastigheter som ännu inte
finns i våra register.
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortskrider.

Stadsnät
Verksamhet
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det
fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett
öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja
tjänsteleverantör.
Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur –
stadsnätet. Avtalet med Teracom som Kommunikations
Operatör har avslutats.

Utbyggnad av bredband fortsätter under 2017 och
2018. Etapp 2 och minst en by beräknas hinnas klart
under året.
En gemensam ansökan, tillsammans med Pite Energi,
om stöd för att bygga fiber mellan Renträsk via Pjesker
till Gråträsk kommer att lämnas in under hösten.

Bindande anmälan för att ansluta sig till Arvidsjaurs
stadsnät har skickats ut till drygt 1400 hushåll och
fritidshus i kommunen. I tätorten har drygt 140 svarat
ja och utanför tätorten ca 140. Utbyggnad påbörjas
under året i de områden där flest har svarat ja, först.
Förutsatt att den anslutningsavgift plus bidrag täcker de
faktiska kostnaderna.

Vid årsskiftet ansluter sig ytterligare två stadsnät till
samarbetet med IT Norrbotten. När båda dessa
stadsnät är i drift stiger intäkterna med ca 10% per
kund och månad.
Ytterligare två bostadsrättsföreningar planerar att
ansluta sig till stadsnätet. Det ger ytterligare ett
femtiotal potentiella kunder.

Det är endast ett fåtal områden som når upp till 75%
nivån av antalet anmälda fast boende. De områden som
klarar 75% och där anslutningsavgifter plus bidrag
täcker de faktiska kostnaderna byggs ut med början
hösten 2017.

Tester pågår nu för att kunna lansera IP-TV tjänster i
stadsnätet. Tjänsterna innebär inga ytterligare
investeringar i infrastruktur för stadsnätet.

Den 2017-04-19 övertog Sappa leveransen av Allteles
TV utbud vilket fungerat bra.
Det nya samarbetsprojektet med IT Norrbotten som
Stadsnäts Operatör har startat. Samarbetsprojektet
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Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter

CAMP GIELAS
Kostnader
Intäkter
NETTO
AVFALLS ENHETEN
Kostnader
Intäkter
NETTO
VA-ENHETEN
Kostnader
Intäkter
NETTO
STADSNÄT
Kostnader

Avvikelse
mot budget

Prognos
2017

Årsbudget
2017

Redovisat
jan – aug 2017

8 965

5 830

8 465

-8 550

-6 319

-8 050

415

-486

10 087

5 181

10 118

-10 759

-6 907

-10 920

-682

-1 726

12 511

8 327

13 663

-14 849

-10 167

-15 376

-2 338

-1 840

766

1 271

281

415

-802

-1 713

Avvikelse
mot prognos

0

120

-625

3 450

1 447

4 049

-1 800

-877

-2 780

1 650

570

470
-320

1 093
-482

NETTO

150

611

-511

748

-598

TOTAL

-806

-2 874

2 337

-83

-723

Intäkter
NETTO
TRAFIKSKOLAN
Kostnader
Intäkter

530

1 269

381

1 230
-482
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Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen
Perspektiv

Medborgare/Kund

KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån
SCB:s medborgarundersökning
Röd
Gul
Grön

Bedömning
Bedömningsintervaller

Under snitt i
Snitt i riket
Över snitt i riket
riket
SCB:s Medborgarundersökning 2016 utgör
referensvärde för kommande år.
SCBs medborgarundersökning har för nöjdhetsindex
stigit till 65 för 2016, jämfört med 62 för år 2015. Ingen
medborgarundersökning har genomförts år 2017.

Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti

Perspektiv

Utveckling/Tillväxt

KF-mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaurs
kommun år 2019 i Svensk Näringslivsranking har en
placering bättre än 100
Röd
Gul
Grön

Bedömning
Bedömningsintervaller

Ranking plats
Ranking plats
Ranking plats
251 eller högre
201-250 plats
200 eller lägre
Arvidsjaur låg plats 258 vid 2015 års undersökning.
Arvidsjaur hamnade på plats 285 år 2016. Resultat
för 2017 var plats 279.…………………………......

Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti
Perspektiv

Ekonomi

KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt
Röd
Gul
Grön

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti

0-100 tkr
101-249 tkr
250 tkr <
Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.
Samverkan finns med andra kommuner, främst
Arjeplog på det tekniska området, dock utan
ekonomiskt överskott.

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HMEmodell ska genomsnittlig totalindex vara högre än riket
Röd
Gul
Grön

Bedömning
Bedömningsintervaller

Under snitt i
Snitt i riket
Över snitt i riket
riket
Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns.
Hösten 2017 genomförs en undersökning som kommer
att utgöra referensvärde inför 2018 års mätning.

Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti
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Överförmyndaren
Verksamhet
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en
självständig myndighet som står under Länsstyrelsens
tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 70-tal
personer registrerade för vilka det förordnats god man
eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos
Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och
utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar
också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora
tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare.
Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män
för ensamkommande flyktingbarn.

Ingen fördelning av inkomster ensamkommande vilket
medför att verksamheten totalt går back 360’.
Personal
Överförmyndarens tjänstgöringstid har sedan tidigare
utökats för att motsvara ökade krav från mottagande av
ensamkommande flyktingbarn och ny lagstiftning.
Framtid
Flyktingmottagandet har reducerats kraftigt. Det är
dock många ensamkommande barn kvar i systemet
som ska hanteras fram till 18-årsdagen.

Händelser av betydelse
För närvarande har Arvidsjaur ca 40 ensamkommande
flyktingbarn, varav 4 har fått permanent
uppehållstillstånd (PUT). Under hösten kommer ett
antal att fylla 18 år och de skrivs då ut ur verksamheten.

Ny lagstiftning med så kallade Framtidsfullmakter har
trätt i kraft 2017-07-01, där personer själv kan
bestämma vem som ska ta hand om personen när den
inte själv kan göra det. Nytt kapitel i Föräldrabalken där
anhöriga kan sköta den enskildas ekonomi utan
godmanskap. Det bedöms dock inte att dessa ändringar
kommer att påverka överförmyndaren i någon större
grad.

Ekonomi
Det har varit en ökning av svåra
godmanskap/förvaltarskap där arvoden har ökats på
för att kunna rekrytera ställföreträdare.

Årsbudget Utfall period
Personal
Verksamhet
Internhyror
Summa kostnader
Intäkter
Netto

Prognos Årsavvikelse

1741

1409

2067

‐326

139

107

158

‐19

0

0

0

0

1880

1515

2225

‐345

‐1240

‐987

‐1225

‐15

640

528

1000

‐360
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Barn-och utbildningsnämnden
konsulten att arbeta fram ett förslag till åtgärdspaket.
Förslaget förväntas presenteras under september
månad.

Verksamheten

Barn- och utbildningen ansvarsområde innefattar
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola,
fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska
för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.
Läsåret 2016/2017 (oktober månad) är totalt 1 354
barn/elever inskrivna inom förvaltningens
verksamheter. Av dessa är 205 barn även inskrivna på
fritids.

Under våren har fokus legat på att arbeta med en
verksamhetsbudget i balans såväl för 2017 som 2018.
Den rådande situationen med lokalbrist inom förskolan
och Ringelskolan är besvärande. Öppnandet av två nya
förskoleavdelningar skjutits på framtiden. En
omflyttning inom grundskolan och gymnasieskolan, där
tanken var att en utflyttning av elever till flygplatsens
tomma undervisningslokaler skulle frigöra utrymme för
elever i förskolan och grundskolans tidigare år, visar sig
logistiskt och praktiskt ogörligt. Sökandet efter
lösningar till den rådande lokalproblematiken fortsätter
och kommer att intensifieras under hösten.
Ombyggnationer av egna/hyrda lokaler eller
nybyggnationer övervägs. En brandsyn av
Tallbackaskolan kommer att genomföras i närtid och
svaret på denna kan vara avgörande vid övervägande av
ombyggnation/tillbyggnation. Ett beslut om vi ska
bygga nytt, eller bygga om befintliga lokaler, bör fattas
under innevarande termin.
Förvaltningen har fått i uppdrag att säga upp
flextidsavtalet/eller genom avtal med lärarfacken
exkludera de som är ferieanställda från detta avtal.
Detta kommer att ske inom närtid.
Det fria skolvalet med kostnadsfri skolskjuts för elever
som ska börja i förskoleklass, åk 1 och åk 4 från och
med höstterminen 2016 har inneburit att det för
närvarande är tre barn/elever från Glommersträsk som
valt att gå fritids/grundskola på centralorten.

Ekonomi
Tabell: Budget och Prognos

TOT
Personal
Verksamhet
Internhyror
Summa
kostnader
Intäkter
Netto

Års‐
Utfall
Förbr.
budget
2016
i%
129 378 130 728 101%
28 794 31 450 111%
20 009 20 454 100%

Utfall
2015
116 241
27 275
20 009

178 181 182 632
‐32 378 ‐38 750
145 803 143 822

163 525
‐28 973
134 551

102%
120%
99%

Utfall per 2017-08-31
Det totala utfallet för perioden uppgår till 99 642 tkr
vilket motsvarar 64 % av budget. Personalkostnaderna
uppgår till 65 % vilket är avsevärt högre än
motsvarande period föregående år. Anledningen till det
höga utfallet förklaras av en engångsutbetalning
motsvarande 3 000 tkr. För övriga
verksamhetskostnader uppgår utfallet till 56 % av
budgeterat. Att bedöma kostnadsutvecklingen per
månad i tolftedelar av årsbudget låter sig inte göras då

Händelser av betydelse

En genomlysning av grundskolans verksamhet och
organisation har utförts av extern konsult. Redovisning
av genomlysningen gjordes i mars. Därefter uppdrogs
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verksamheterna till stora delar ligger nere under
sommarmånaderna.
Utfallet på intäktssidan uppgår till 61 % av budgeterat
eller motsvarande 18 517 tkr. Intäkter som redan
inkommit men avser hela budgetåret har periodiserats.
Internhyrorna ligger helt i linje med budgeterat.

Period
1701-1707
Bå 2016
Bå 2015
Bå 2014

Sjukfrånvaro
(%)
5,30
5,95
6,45
6,13

Sjukfrånvaro (%) fr. o
m dag 60
30,51
32,76
42,14
42,23

Framtiden

Prognos för helåret
Prognosen för helåret visar på ett överskridande av
budget med drygt 3 300 tkr exklusive
engångsutbetalning. Det innebär att budgetbalansen
bedöms kunna reduceras med 1 000 tkr.
Personalkostnaderna – exklusive engångsutbetalning bedöms minska med 500 tkr i förhållande till budget.
Detta ska jämföras med prognosen i maj månad då
personalkostnaderna visade på ett överskridande på
omkring 2 100 tkr. Anledningen till detta går att finna i
de åtgärder verksamheterna vidtagit genom beslutade
sparbeting för 2017 (och för 2018). Kostnadsmässigt
får sparåtgärderna full effekt från och med
höstterminen.
Intäkterna prognostiseras till ungefär samma nivå som
budgeterat. Däremot så sker vissa förändringar vad
gäller intäktskällorna. Bland annat har intäkterna från
Skolverket reducerats samtidigt som intäkterna från
Migrationsverket ökat

Den rådande situationen med lokalbrister inom
förskolan och Ringelskolan kan på sikt leda till mer
eller mindre omfattande arbetsmiljöproblem. En stor
osäkerhetsfaktor utgörs av kommande antal nyanlända
och om de är i behov av förskola och skolgång. Att i
dagsläget prognosticera för framtida behov av lokaler
och lärarresurser är svårt, men beslut i hur
kommunen/förvaltningen ska gå vidare i denna fråga
måste fattas under innevarande terminen.(se även under
rubrik ”Händelser av betydelse”)
Piteå ungdomsmottagning etablerar en mottagning på
Sandbackaskolan under hösten vilket blir ett
komplement till den nuvarande elevhälsan.
Mottagningen bedrivs i samarbete mellan Piteå,
Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner, hälsocentraler
och landstinget. Service erbjuds från grundskoleålder
till 26 år. Extraresurser i form av kurator och
sjuksköterska kommer att finnas tillgängliga varannan
onsdag(ojämna veckor) på Sandbackaskolan, övriga
dagar online via online, via appen Ung i Norr. Statliga
medel för detta har tillkommit för en period av tre år.

Investeringar
Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen
uppgår till 3 229 tkr och periodens utfall uppgår till
1 246 tkr. Investeringsbudget bedöms användas fullt ut.

På Sandbackaskolan pågår planering för eventuell start
av en nationell idrottsutbildning(NIU) med alpin
inriktning, med start tidigast läsåret 2019/2020.
Etableringen kan, förutom en större attraktionskraft för
gymnasieskolan och Arvidsjaurs kommun, bidra med
32 nya elever. Svenska skidförbundet är positiva till
detta och besöker kommunen i slutet av september.

Personal
Verksamheterna har fortsatta problem med att
rekrytera behörig personal. Lärarlönelyftet är
genomfört och finansieras genom statsbidrag som
uppgår till 1 850 tkr för budgetåret 2017.
Antalet nyanlända barn och ungdomar ökar inom
samtliga verksamheter och medför ökat resursbehov
och även delvis förändrade arbetsmetoder på enheter
med ett något större antal nyanlända. Antalet
årsarbetskrafter minskar med omkring 16 åa fram till
årsskiftet i anledning av förvaltningens samlade
sparbeting. Minskningen sker främst under senare delen
av budgetåret och ger helårseffekt först under
budgetåret 2018.

En transportutredning pågår tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen avser om
det är möjligt med skolskjuts i egen regi.

Internkontroll

1. Mål/styrdokument:
Skollagen 7 kap 2§-3§, 20§-23§
Riskområde:
Barn och elevers rätt till utbildning följs inte.
Uppföljning:
Avstämning mellan elevdataregister och
folkbokföringen är genomförd enligt plan och
samtliga folkbokförda skolpliktiga elever är
inskrivna i grundskolan eller språkintroduktionsprogrammet.
2. Mål/styrdokument:
Skollagen 6 kap, Åtgärder mot kränkande
behandling.
Riskområde:
Barn och elevers värdighet kränks.
Uppföljning:
Samtliga ärenden fylls i kontinuerligt och kan följas
av skolchef. Rapportering av kränkningar har skett
löpande vid varje nämndssammanträde. Alla

Den totala sjukfrånvaron minskar totalt sett men
varierar mellan verksamheterna. Verksamheterna
arbetar kontinuerligt med olika insatser för att minska
sjukfrånvaron.
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ärenden har utretts och är avslutade alternativt
fortsätter uppföljning av utsedd ansvarig. Samtal
med berörda elever och kontakt med
vårdnadshavare har skett och ibland har
Trygghetsråden arbetat med kränkningen.
Alla inkomna skolinspektionsärenden under
perioden är avslutade.

Barn och elevers skadas.
Uppföljning: Inom hela förvaltningen med drygt
1350 barn och elever i sina verksamheter har under
perioden1701-1708, 17 tillbud och 30 mindre
olyckor inträffat. Fyra av olyckorna har följts upp
med besök på Hälsocentralen. Om orsakerna till
tillbuden och olyckorna berott på den fysiska miljön
har åtgärder vidtagits för att förhindra nya tillbud
och olyckor.

3. Mål/styrdokument:
Skollagen 6 kap, 2§-4§ Trygg och säker miljö.
Riskområde:
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Uppföljning verksamhetsmål – Barn- och utbildningsnämnden
Målrapportering
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndmål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Uppföljning per 31 augusti

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndmål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndmål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Vårdnadshavarna i Barn-och utbildningsnämndens
verksamheter upplever att de har en bra dialog med
verksamheten
Röd
Gul
Grön
Lägre än 25 %
25-74%
75 % eller högre
Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där
enkät skickas ut en gång per år till vårdnadshavare i åk5
och åk8 med frågan om vårdnadshavarna upplever att
de har en bra dialog med verksamheterna.
Enkäten är genomförd i slutet av höstterminen 2016 till
vårdnadshavare i åk 5 och åk 8. Svarsfrekvensen var
låg, 41 av 115 svarade (36%)vilket gör att både
validiteten och reabiliteten är låg. Den undersökning
som skulle genomföras under våren 2017 har av olika
skäl inte genomförts.
Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Öka antalet UF-företag på Sandbackaskolan.
Röd
Gul
Grön
Färre än 5
5-9 st
10 eller fler
Under VT 2017 uppgår antalet UF företag till 11
stycken och 17 aktiva elever. Under VT 2016 uppgick
antalet UF-företag till 9 och under HT 2016 till 10.
Färdigheter som UF-året ger är av stor vikt för
eleverna. De blir representanter för sig själva, företaget
och varumärket.
Gotteburken vann pris på den regionala UF-mässan för
bästa monter och fick därmed delta i SM. Vår resa UF
blev mycket uppmärksammade för sin bok, de blev
intervjuade i radio och fick sålt en hel del böcker.
Smothielicious UF gick vidare till final för årets bästa
affärsplan. Piece of cake UF skötte fiket på
Sandbackaskolan under hela året.
entreprenörskap, samarbete och driva egna projekt.
Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Målet är att öka 10 placeringar i rankning mot placering
2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola
inkl. förskoleklass.
Röd
Gul
Grön
Sämre än 193
183-193
178 eller bättre
År 2013: Placering 188
SKL presenterar statistik under våren påföljande år
varför statistik endast fram till 2016 finns tillgängligt.
Värdet för 2014 var 267, för 2015 var värdet 229 och
för 2016 var värdet 203. Detta innebär en förbättring
64 placeringar de tre senaste åren.
Källa: Kolada
Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

30

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Nämndmål

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti

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
69-78
79 eller högre
Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79
HR-enheten går ut med HME-enkäten under oktober
månad. Resultatet av enkäten kan därför inte
presenteras förrän i årsbokslutet. Rektorerna har i
uppdrag att uppmana samtlig personal att besvara
enkäten.
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Avdelningen för funktionshindrade har haft stora
förändringar i ledningen. Enskilda brukare med stora behov
kräver nya lösningar som ställer stora krav på oss, både i
utredningsfasen och i genomförandefasen.
Alla verksamheter har haft problem att rekrytera utbildad
personal. För att klara vikariebehovet i sommar har vi
förhandlat med personal om extra lönetillägg ifall man tagit
extrapass eller flyttat semesterdagar.

Socialnämnden
Årsbudget Utfall period
Personal

Prognos Årsavvikelse

155 084

103 627

157 876

‐2 792

Verksamhet

52 014

38 497

53 384

‐1 371

Internhyror

8 025

5 350

8 025

0

Summa
kostnader

215 123

147 474

219 285

‐4 163

Intäkter

‐39 111

‐28 690

‐44 958

5 847

Netto

176 012

118 784

174 327

1 684

Ekonomi
Intäkter enligt prognos -44 958, innebär förväntad ökning
med 5 847.
Utgifter enligt prognos 219 285, innebär förväntad ökning
med 4 163.
Prognos: Överskott 1 684
Äldreomsorgen inkl personalpool visar överskridande på ca
1 miljon. Hemtjänsten och hälso-och sjukvårdsenheten har
positivt resultat inom ÄO. Kostnaden för färdtjänst ökat,
beror bl a på dagliga arbetsresor.
Avdelningen för funktionshindrade klarar sin budget , tack
vare de stora intäkterna från Försäkringskassan i början av
året Intäkter och utgifter beräknas bli högre än budget.
Ökande kostnader för boende i annan kommun, minskande
kostnader för egen personal.
Individ och familjeomsorgen har störst avvikelse i
förhållande till budget, -3,6 miljoner. Avvikelsen är mycket
mindre än vid förra prognosen.
Kostnaderna för vård i familjehem och institutionsvård
(barn/unga) ökar, inte beroende på att fler placeras, utan för
att andelen återsökningsbara placeringar minskar.
Institutionsvård (vuxna/missbruk), prognosen pekar på stort
överskridande. Försörjningsstödet ligger utgiftsmässigt på
samma nivå som 2016 men intäkterna från
flyktingmottagningen har minskat betydligt

Verksamheten
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och
familjeomsorg,, stöd till personer med funktionshinder samt
äldreomsorg.
Händelser av betydelse
Korttidsboendet har flyttat, fått större lokaler, ökat från 10
till 15 platser samt bytt namn till Bryggan. Hemtjänsten har
flyttat från kommunhuset till Braxen, korttidsboendets
tidigare lokaler. Hemtjänstgruppen i Moskosel har lagts ned,
personalen minskat och ingår i grupp 5. Fullmäktige har
beslutat att boendeenheter inte ska läggas ned trots
besparingskrav. Tillgången på boendeplatser har varit i stort
sett i balans men kön är på väg att öka i slutet av augusti.
Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel , ca 2
miljoner ,för ökad bemanning .Pengarna används till att
anställa undersköterskor som utgår från personalpoolen,
utökning av sjuksköterskebemanning , dagverksamheten
Utsikten för äldre samt utökad samordnarfunktion i
personalpoolen. Hemsjukvården medverkar i RemoAge där
vi testat digitalt stöd inom den palliativa vården. Införandet
av e-hälsa i Norrbotten fortsätter, bl a utveckling av det
gemensamma informationssystemet tillsammans med Region
Norrbotten Planering för nytt arbetssätt i och med ny lag om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har
behov av slutenvård ska komma hem snabbare, efter
maximalt tre dagar istället för fem dagar.

Investeringar
Årsbudget

Individ och familjeomsorgen har fått medel för ökad
bemanning inom barn och unga, ca 400 tkr. Svårigheter att
rekrytera gör att vi inte haft fullt på tjänster under hela året.
Förvaltningen har Lex Sarah anmält sig själv till IVO ,det
finns påtaglig risk för missförhållande då
förhandsbedömningar och utredningar inte görs i tid. Många
placeringar av barn , unga och personer med missbruk.
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Redovisade
utgifter

Kod

Projekt

Jan 17 ‐ Dec 17 Jan 17 ‐ Sep 17

0404

Byte larm Soc

180 000,00

28 888,00

0405

Diskdescinfektorer

60 000,00

0,00

0406

Övriga projekt SOC

530 000,00

151 997,13

0407

Inventarier äldreomsorgen

400 000,00

164 941,57

0408

Omklädningsrum, dusch

1 000 000,00

562 776,84

Totaler

2 170 000,00

908 603,54
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Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i
verksamheten. Brukarna inom personlig assistans kan välja
mellan privata utförare eller kommunen som utförare , berör
ofta stora personalgrupper. Brukarna har flera
funktionshinder och verksamheten måste vara mycket
flexibel. Försäkringskassans stramare bedömningar gör att
kostnader för personlig assistans flyttas till kommunen .
Innebär mycket stora kostnader i enskilda fall och vi måste
planera för andra lösningar. Behov av att återinföra
korttids/fritids för barn och unga då behovet finns och
brukarna har rätt att få tillgång till detta.

Investeringen flytt av larm är klar. Diskdesinfektorer skjuts
upp p g a sjukdom i ledningen. Flytt och ombyggnation av
korttidsboendet klart, blev betydligt billigare än beräknat.
Inventarier äldreomsorgen blir klart under hösten, kostar
mindre än beräknat.
Omklädningsrum, flytt och ombyggnad hemtjänsten blir
också klart till lägre kostnad än beräknat.
Personal
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300
undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter,
handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 13
sjuksköterskor, 1 vaktmästare, 2
personliga ombud. Personal 334 omräknat till heltider ,
motsvarande siffra för 2016 var 346. I antalet anställda ingår
både vikarier och sjukskrivna.
Kostnaden för timanställda på samma nivå som 2016.
Enhet
Socförv
AFF
Säbo
Hemtjänst
IFO
Pool
HSV
Soc ledning

2016 jan‐aug
8,95
8,55
9,59
11,01
6,94
7,28
4,07
6,83

Internkontroll
God service och trygghet
Förvaltningen har lämnat in Lex Sarah anmälan , det finns
påtaglig risk för missförhållande då förhandsbedömningar
och utredningar inte hinns med i föreskriven tid.
170704 visar uppföljningen 1 beslut som inte är verkställt
inom ÄO.

2017 jan‐aug
7,5
7,46
8,08
7,63
6,13
10,09
4,3
5,73

God ekonomisk hushållning
Prognosen visar på positivt resultat framförallt beroende på
intäkter inom Avdelningen för funktionshindrade under
första delen av 2017.
Attraktiv arbetsgivare
Sjuktalen har minskat, medarbetarsamtal genomförda,
personalmöten hålls enligt plan.

Framtid
Befolkningsprognosen visar att 75-84 åringarna ökar med 74
personer under tiden 2014-2034.
85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 2034.
Längsta sammanhängande ökning under senare delen av
perioden.
Det ökande antalet äldre över 85 år gör att kommunen måste
ha beredskap för fler vård och omsorgsplatser samt platser
för korttidsvård. .
20180101 ersätts nuvarande betalningsansvarslagen av en ny
lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård. Syftet är att patienter som inte längre har behov av
slutenvård ska komma hem snabbare, efter maximalt tre
dagar istället för fem dagar.
För socialnämndens ledning finns krav att nämnden måste
vidta åtgärder för att klara arbetsmiljö och chefsförsörjning
Inflyttning av utrikesfödda, främst ensamkommande barn
och unga, innebär att Individ –och familjeomsorgen på kort
sikt räknar med ökande kostnader, och ett ökat tryck på
handläggning av ärenden. Integrationen av nyanlända är en
utmaning, etableringsfasen på två år är för kort tid för att
personer ska komma i arbete. Socialnämnden kommer att få
ansvar för att motverka spelmissbruk, ny lag från 180101.
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Uppföljning verksamhetsmål – 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
80 resp 50
51-62
Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 %
Uppföljning saknas

Röd

Jämförelsevärde
Uppföljning per 31 augusti 2017
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål

Gul

Grön
Mer än
91 resp 63

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

Bedömning

Röd

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Gul

Grön

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.
Ej verkställda beslut OK, Lex Sarah anmälan gjord då vi
inte klarar utredningstiden för barn och unga

Uppföljning per 31 augusti 2017
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
Uppföljning per 31 augusti 2017

201000-högre
51 000-200 000
0-50 000
Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga.
Inget betalningsansvar inom ÄO, ett långvarigt
betalningsansvar inom Avdelningen för
funktionshindrade

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
Sjuktalen har minskat

Röd

Uppföljning per 31 augusti 2017
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Intäkterna ser ut att bli något lägre på grund av att den
större delen av alkoholintäkterna ligger kvar under
socialnämnden som haft de största kostnaderna
perioden januari till och med juni. Planer finns att
under perioden september till och med december i mån
av resurser hjälpa en av grannkommunerna med
livsmedelskontroll. Om det är möjligt kommer
intäktsbudgeten hållas. Internhyran är något högre än
budgeterat.

Verksamheten
Nämnden har haft två arbetsutskott och fem sammanträden under perioden och miljö- och byggenheten har
totalt handlagt 685 ärenden, i genomsnitt 21 ärenden i
veckan. Ärendena har resulterat i 38 nämndbeslut och
578 delegationsbeslut.
Det har varit betydligt fler bygglovsärenden denna
period (200) jämfört med förra året (129). Hittills har
135 bygglovsbeslut fattats. Den årliga bygglovsenkäten
har skickats ut till alla bygglovssökande under
föregående år. Medelvärdet för hela enkäten blev 4,1 på
en 5 gradig skala. Högst betyg (4,5) fick frågan om
miljö- och byggkontorets service och bemötande i
byggprocessen. Sex detaljplaner är under upprättande.

Personal
Kompetensutveckling är en viktig del av myndighetens
verksamhet då lagstiftning, teknik och bedömningsgrunder ändras. Personal har i genomsnitt haft 5 kompetensutvecklingsdagar. Sjukfrånvaron under perioden
har varit 2,6 %.

Tillsynsplanen för livsmedelskontrollen följs. Antalet
uppföljningar är lägre än förra året och inga förelägganden har utfärdats under perioden, vilket är positivt.
Förra året fattades 16 beslut om föreläggande inom
livsmedelskontrollen. Hälsoskydds- och miljötillsynen
följer inte planen, men vi räknar med att komma ikapp
sedan vakansen tillsattes i juni. I år inventeras enskilda
avloppsanläggningar vid Arvidsjaursjön och Renträsket.

Framtiden
E-tjänsterna blir mer utvecklade och kommer vara den
huvudsakliga vägen in till myndigheten.
Ärendehanteringssystemet för bygglovs-, miljö- och
alkoholhandläggningen ska uppgraderas hösten 2018
och görs samtidigt som Arjeplogs kommun gör sin
uppgradering. Det kommer vara fortsatta svårt att
rekrytera personal på tillsvidare tjänster då den privata
marknaden är intresserade av samma kompetenser.

Sedan övertagandet av alkoholtillsynen har personal
genomfört ett utbildningsprogram i alkoholhandläggning. Ett arbete har pågått med att ta fram rutiner,
mallar, check-listor och att föra in objekt i ärendehanteringssystemet. Länsstyrelsen har meddelat att de
ska revidera alkoholtillsynen i november.

Intern kontroll
Nämnden antog en intern kontrollplan för år 2017 den
15 mars. Av den interna kontrollplanen framgår att
kontroll ska göras inom följande kontrollområden:
 Att ärenden som ska också avslutas.
 Att remitteringar, bordläggningar och
överklagningar följs upp och återrapporteras till
nämnden.
 Kontroll att rätt handläggnings- och tillsynsavgifter
skickas
 Kontroll av fakturor med syfte att se att
upphandlings-reglementet följs och att priset följer
gällande avtal

Händelser av betydelse
Den 1 juli tog nämnden över ansvaret för alkoholtillsynen från socialnämnden.
E-tjänster infördes i juni.
Ekonomi
Årsbudget
Personal
Verksamhet
Internhyror
Summa
Kostnader
Intäkter
Netto

Utfall
period

Prognos

Årsavvikelse

3 678
566

2 120
264

3 465
580

213
-14

249
4 494

207
2 591

311
4 356

-62
138

-2 063
2 431

-1 786
805

-1 990
2 366

-73
65

Kontroller har genomförts och redovisas på nämnden den
18 september.

Prognosen är att budgeten klaras. Vakanser i början av
året gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.
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Målrapportering – Miljö, Bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde
Resultat

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Bedömning
Bedömningsintervaller handläggningstider
Bedömningsintervall extra nämnd
Jämförelsevärde

Resultat

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.
Röd
Gul
Grön
< 3,5
3,5 - 3,9
> 4,0
Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på
enkätfrågorna om service, bemötande och
handläggningstid.
Medelvärdet för hela bygglovsenkäten hamnar på 4,1
och för de parametrar som följs upp här blev
medelvärdet 4,4.
Enkäterna för livsmedelskontrollen och miljötillsynen
skickas under hösten.
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.
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
Enligt plan- och bygglagen får bygglovshand- läggning
inte ta längre tid än 10 veckor från det att en fullständig
bygglovsansökan lämnats.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får en miljöfarlig anmälnings-pliktig
verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter det att
fullständig anmälan inlämnats, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Bygglov:
Kontrollen avser ärenden som följer detaljplan och där
grannehörande inte krävs. Handläggnings-tiden räknas
från den dag ansökan är komplett. Den genomsnittliga
handläggningstiden från ansökan till att bygglov beviljas
(vid en kontroll av 15 slumpvis utvalda ärenden) var 8
dagar.
Miljöprövning:
Vi har kontrollerat 20 ärenden och den genomsnittliga
handläggningstiden när ansökan/anmälan är komplett
var 5 dagar.
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Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål
Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Resultat

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska
vara kostnadseffektiva.
Röd
Gul
Grön
<60 %
60-70 %
>70 %
SKL undersöker vart fjärde år kostnadstäckningsgraderna inom miljö- och hälsoskyddet. 2014
redovisades rapport från den senaste undersökningen.
Av rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de
svarande kommunerna i genomsnitt var 50 % inom
miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 % för
livsmedel. SKL konstaterar att det skiljer sig mycket
mellan kommunerna hur kostnadstäckningsgraderna
beräknas.
Bygglov: 1 = 114 %, 2 = 96 %
Miljö- och hälsoskyddstillsyn: 1 = 81 %, 2 = 68 %
Livsmedelskontroll: 1 = 74 % 2 = 62 %
1 = offentlig kontroll (fakturerbar tid)
2 = hela verksamheten (inkl. ej fakturerbar tid)
Kostnaderna är uppräknade med 15 % för centraladministration

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Resultat

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.
Röd
Gul
Grön
10 % sämre än
Riksgenom10 % bättre än
riksgenomsnitt
snittet +/- 10% riksgenomsnitt
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). År
2016 var kommunernas medelvärde 79. År 2016 fick
miljö- och bygg ett index på 87, vilket då var 10 %
bättre än riksgenomsnittet.
Arbetsmiljöenkäterna skickas ut oktober eller
november.
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Väderutfall, priset på bränslen, ränteläget, underhållsoch reparationskostnader samt vakanser i
fastighetsbeståndet är de faktorer som mest påverkar
det ekonomiska utfallet i bolaget.

Kommunens bolag
Arvidsjaur Kommunföretag AB (AKAB) utgör
moderbolag för kommunens dotterbolag. AKAB äger
samtliga aktier i företagen Arvidsjaurhem AB,
Arvidsjaur Flygplats AB och Arvidsjaur Energi AB.

Ägardirektivets verksamhetsmål
Att verka för ökad lokal bränsleanvändning.
Ingen olja har förbrukats under perioden
Att vara konkurrenskraftiga och ha en attraktiv
avgiftsstruktur.
Bolaget har inte höjt taxan på sex år.
Samlokalisering av rör med andra media.
Samlokaliseringsmålet beaktas alltid. Målet är uppfyllt.
En miljömässigt hållbar utveckling
Framtid
Huvudanläggningen har nu passerat 15 års ålder..
Arbete sker alltmer med förebyggande underhåll.

Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB)
De mål som ägaren satt för bolagets verksamhet är:
1. Bolaget ska ha kompetens, resurser och system för
drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda
att inga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska
alltid prioriteras främst.
2.
3.
4.

Bolaget ska arbeta för att förbättra
flygkommunikationen till och från Arvidsjaur
Bolaget ska arbeta för en optimal infrastruktur för
att möjliggöra flygtrafik.
Bolagets verksamhet bör sträva efter en
miljömässigt hållbar utveckling.

Arvidsjaurhem AB
Arvidsjaurhem ska efter affärsmässiga principer och
likställighets- och lokaliseringsprincip tillgodose
behovet av bostäder och lokaler samt i övrigt verkställa
kommunfullmäktiges intentioner. Bolaget har väl
tillgodosett ändamålet.

Driften av verksamheten har fungerat bra under året.
Verksamhetskontroll utförd av Transportstyrelsen har
skett med godkänt resultat.

Arvidsjaurhem AB förvaltar både bostäder och lokaler.

Trafikverket ansvarar för upphandling av flygtrafik där
Regeringen har bestämt att trafikplikt ska gälla.
Utöver detta trafikeras flygplatsen av charter. Denna del
ser ut att vara i ökande

Bolaget har en marknadstäckning på ca 75 % av den
totala hyresrättsmarknaden i Arvidsjaur. Andelen
lokaler i företaget är ca 14 % räknat på hyresintäkter.
Antalet tomma lägenheter ligger på 1 % .

Arvidsjaur Energi AB (AEAB)

Mål enligt ägardirektiv

Bolagets verksamhet består av två affärsområden, Fjärrvärme samt Industrihus. Affärsområde Fjärrvärmes verksamhet är att producera, leverera och tillhandahålla
ledningsburen energi i första hand i form av biobränslebaserad fjärrvärme. Affärsområde Industrihus
verksamhet består i att svara för ny-, om- och tillbyggnad
av fastigheter samt äga och förvalta industrifastigheter
inom Arvidsjaurs kommun.

Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner
vad gäller bostadsproduktion uppfylls.
Målet har uppfyllts då bostadssökande har erbjudits
boende inom 3 månader.
Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende i samtliga
kommundelar där bolaget tillhandahåller bostäder
Målet har uppnåtts genom genomförande av löpande
underhållsåtgärder.

Affärsområde Industrihus
Två industrihus finns på fastigheten Arvidsjaur 9:41 samt
två boenden på kv Rapphönan. Den totala arean för
kvarvarande fastigheter är cirka 4 800 m2.

Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya
medborgare i kommunen
Målet har uppnåtts då ingen kund behöver vänta mera
än tre månader på ett önskat boende.

Affärsområde Fjärrvärme
Affärsidén är att ersätta individuell olje- och
elanvändning för uppvärmning med samordnad
värmeproduktion i form av fjärrvärme. Värmen
produceras huvudsakligen i biobränsleeldade pannor och
distribueras till kunderna i ett fjärrvärmenät. Bränslet
består till största delen av lokala trädbränslen, såsom
skogsflis GROT (GRenar Och Toppar), spån, bark och
torv. Spets- och reservpannor eldas med pellets
respektive olja. Installerad effekt till fjärrvärmenätet
understiger 20 MW.

Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala
ambition kan förverkligas
Målet har uppnåtts genom att dialog löpande förs med
socialkontoret och flyktingsamordnare.
Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljövänlig
hållbar utveckling Målet har uppnåtts genom att ständigt
ha med ett miljötänkande i renoveringar samtidigt som
energibesparande åtgärder kontinuerligt vidtas.
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Framtid
Bolaget förväntar sig att det goda uthyrningsläget ska
bestå under kommande år. En alltid aktuell fråga är
nyproduktion av hyresrätter. Att bygga nytt är fullt
möjligt med företagets ekonomiska läge, men
hyreskostnaderna blir för dyra för hyresgästerna.
Marknadsvärdet på nyproducerat blir därmed lägre än
produktionskostnaden vilket medför att investeringen
inte blir affärsmässig, vilket är ett lagkrav.

Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB
Arvidsjaurhem AB har sedan 2008 ett dotterbolag;
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. Fastighetsföretaget
har till uppgift att äga, bygga och förvalta
kommersiella fastigheter. Någon verksamhet har inte
förekommit i bolaget.

Ekonomi i bolagen
Arvidsjaurs
Kommunföretag AB
Tkr

AKAB AEAB

AHEM

FAB

AFAB

Summa
20170831

Omsättning

308

17 852

40 666

0

29 391

88 217

Resultat

258

1 558

4 927

0

3 546

10 290

Summa tillgångar

54 724

98 322

204 019

1 000

65 419

423 484

Summa skulder

37 758

79 308

166 877

0

49 630

333 573

0

3 700

7 913

0

0

11 613

Obeskattade reserver
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Ekonomiska tabeller
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Upplysning om redovisningsprinciper
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Sammanställd redovisning

Kommunen

Resultaträkning (tkr)

Not

2017-08-31

2016-08-31

2017-08-31

2016-08-31

133 695
-384 780
-10 525

146 005
-357 677
-9477

192 282
-415 938
-23 714

212 366
-396 462
-22 238

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1

-261 610

-221 149

-247 370

-206 334

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2

200 036
85 235
1 069
-4

190 678
87 701
1 141
-5

200 036
85 235
1093
-3 979

190 678
87 701
1141
-4 620

24 726

58 366

35 016

68 566

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

24 726

58 366

35 016

68 566

3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära kostnader
Extraordinära intäkter
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt

RESULTAT
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Kommunen

Balansräkning (tkr)

Not

Sammanställd redovisning

2017-08-31

2016-12-31

2017-08-31

2016-12-31

0

0

183

0

188 551

189 758

438 250

444 724

25 866

26 600

121 847

122 908

8

8

8

2 752

214 425

216 366

560 105

570 383

57 445

58 195

8 334

8 776

892
32 209
0
78 846
111 947

966
47 992
0
57 193
106 151

3 378
38 932

4 290
51 169

40 235
121 280

57 353
113 442

383 817

380 712

689 902

692 159

268 954

244 228

308 627

273 700

Därav Resultatutjämningsreserv

31 841

31 841

31 841

31 841

Därav årets resultat

24 726

23 167

35 016

30 448

7 392

6 744

1 594

1 594

7 392
3 840
1 594

6 744
3 804
1 594

7 954
97 923

7 745
120 401

288 747
79 702

289 832
116 485

383 817

380 712

689 902

692 159

433 810

473 688

160 585

197 145

TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

6

II. Materiella anläggningstillgångar

7

1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella tillgångar
Summa
III. Finansiella tillgångar

8

B. Omsättningstillgångar

9

1. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank
Summa

10

Summa tillgångar
Eget kapital avsättningar och skulder
A. Eget kapital
Eget kapital

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Uppskjuten skatt
II. Andra avsättningar

11

12

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder
Summa eget kapital avsättningar och
skulder

13
14

ANSVARSFÖRBINDELSER

15
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2017-08

2016-08

11 994
2 454
3 050
3 769
14 960
11 994
79 387
6 087
133 695

14 766
2 317
2 693
4 040
12 358
12 479
75 965
25 428
146 005

188 110
73 291
10 265
27 985
13 814
29 646
32 076
9 593
384 780

177 473
68 605
7 813
9 076
17 773
58 319
15 999
10 432
357 677

2017-08

2016-08

201 733
-538
-2 235
0
198 960

190 678
0
0
0
190 678

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Bidrag LSS
Generella statsbidrag = Välfärdspengar???
Kommunal fastighetsavgift

41 650
19 278
10 677
-41
2 775
3 415
7 489

42 103
20 850
10 676
-147
3 466
3 367
7 386

Summa

85 235

87 701

Noter till resultaträkningen
NOT 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr)

Verksamhetens intäkter

Konsumtionsavgifter
Barnomsorgsavgifter
Äldreomsorgsavgifter
Interkommunala ersättningar
Hyror och arrenden
Försäljning
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Löner
Sociala avgifter enligt lagar och avtal
Pensionsutbetalningar
Fastigheter och inventarier
Material
Tjänster
Bidrag
Övrigt
Summa verksamhetens kostnader

NOT 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag (tkr)

Egna skatteintäkter

Kommunalskatt preliminära intäkter
Avstämning inkomstår 2016
Avstämning inkomstår 2017 enligt prognos
Summa

Generella skatteintäkter
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NOT 3 Finansiella kostnader och intäkter
I finansiella intäkter ingår borgensavgift på lån för Arvidsjaurhem AB med 415 tkr samt för Arvidsjaurs Energi AB med
177 tkr.

Noter till balansräkning
NOT 4 Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarnas värde i kommunen skrevs ner under 2007 utifrån rekommendation 12.1.

Leasingavtal och hyresavtal

Finansiella leasingavtal

Inga avtal redovisas som finansiella i kommunkoncernen.
NOT 5 Finansiella tillgångar (tkr)
Kommunen
2017-08-31 2016-12-31
Aktier och andelar
Aktier och andelar kommunägda företag
Kommuninvest insatser
Långfristiga fordringar AKAB
Utlåning Arvidsjaur Flygplats AB
Förlagslån Kommuninvest
Summa

785
100
0
37 686
8 750
1 288
54 445

785
100
5 836
37 686
12 500
1 288
58 195

Aktier Kommunägda företag: Arvidsjaur Kommunföretag AB är 100 000 kr.
Kommunens långfristiga fordran mot Kommunföretag AB, avser ett lån motsvarande värdet av övertagna aktier i
kommunala bolag vid bildandet av moderbolaget. Beloppet var vid övertagandet år 2004 16 586 tkr. Resterande belopp
är fordran på lån i samband med utökning av aktiekapitalet i dotterbolagen.
NOT 6 Omsättningstillgångar (tkr)
Förråd
Kundfordringar
Skattefordran
Fordringar hos koncernföretag
Statsbidragsfordringar
Upplupna skatteintäkter
Interimsfordringar
Övriga fordringar
Summa

2017-08-31

2016-12-31

893

966

4 655
3 119
2 170
16 193
967
4 626
479
33 102

6 399
0
4 564
19 026
3 199
10 094
3 922
48 958

Not 7 Likvida medel
Större delen av Kommunkoncernens likvida medel finns placerande på koncernkonto hos Sparbanken Nord. Total
checkkredit för kommunkoncernen är 50 Mkr. Övriga likvida medel finns på plusgirokonton i Nordea samt i
kontantkassor.
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NOT 8 Eget kapital (tkr)
Eget kapital (tkr)
Ingående balans
Direktuppskrivning mot eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående balans

2017-08-31
212 387
0
31 841
24 702

2016-12-31
184 474
4 746
31 841
23 167

268 930

244 228

NOT 9 Avsättningar – kommunen (tkr)
Specifikation - avsatt till pensioner

2017-08-31

2016-12-31

Särskild avtals- ålderspension*
Förmånsbestämd kompl. pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner

2 447
0
3 502
5 949

1 796
0
3 631
0
5 427

Löneskatt

1 443

1 317

SUMMA

7 392

6 744

Avtal för förtroendevalda* tillkommer från och med 2014.
Antal personer med avtal förtroendevalda (PBF) 3 tas upp under avsättningar.
Beräkningsgrund för försäkringar framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Övriga avsättningar
Specifikation – övriga avsättningar
Donerade medel

2017-08-31

2016-12-31

28

28

500

500

Insatser Arvidsjaurs Byar

1 066

1 066

SUMMA

1 594

1 594

Avsättning Vittjåkk

NOT 10 Kortfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder

Kommunen
2017-08-31 2016-12-31

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatter och avtalsenliga avgifter
Pension individuell del
Skulder till personalen
Skulder till koncernen
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0
6 547
14 853
9 845
21 901
38 735
1 596
4 746

0
21 395
14 277
17 328
32 428
25 731
303
8 939

Summa

97 923

120 401
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Övriga ansvarsförbindelser

Pensionsförbindelser ej redovisade på annat sätt: 0 tkr.
Kapitaltäckningsgaranti Arvidsjaur Energi AB Kf § 14/01
Borgensåtagande för småhus ingår i ansvarsförbindelsen med 432 tkr

Innehav av övriga aktier och andelar (tkr)
Specifikation
Kommunen

Kommunaktiebolaget
Inlandsbanan AB
Invest i Norrbotten AB
Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbotten
I Norrbotten AB
Piteå Turistservice AB
Norrbottens Energikontor
Abborrträsk Folkets hus
Expolaris
Inlandskommunernas ek. för
Piteå älv ek förening
Sveriges Campingvärdars
riksorganisation
Kommuninvest ek. förening
Övre Norrlands
Kreditgarantiförening
Moskosel Petrol ek. förening
Kommuninvest förlagslån
Summa
Bolagens andelar
Totalt
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2017-08-31
2
180
3

2016-12-31
2
180
3

192
34
20
10
5
3
30
50

192
34
20
10
5
3
30
50

6
5 836

6
5 836

100
150
1 288
7 909
425
8 334

100
150
1 288
7 909
867
8 776
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Upplysningar om
redovisningsprinciper

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningstider
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i
kommunen:
Byggnader
Anläggningar
Ledningar
Vattenverk, reningsverk
Gator och vägar, belysning

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits
till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

Fordon och maskiner
Inventarier

Sammanställd redovisning

20-50 år
20-33 år
33 år
20-33 år
20-33 år
5-10 år
3-10 år

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på
den närmast lägre avskrivningstiden. Komponentavskrivning införs successivt.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund där kommunen har minst 20 %
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar
framgår av figur på sidan 4.
51

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till
exempel investering i annans fastighet) används den
planerade verkliga nyttjandeperioden som
avskrivningstid.

Upplysningar om redovisningsprinciper
Jämförelsestörande poster

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande
100 tkr och en nyttjandeperiod understigande 10 år
görs en mer individuell bedömning av
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från
kommunens normala avskrivningstider. Omprövning
av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter
som pekar på att det är nödvändigt (till exempel
verksamhetsförändringar, teknikskiften och
organisationsförändringar). Normalt omprövas dock
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är
10 år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger
100 tkr.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till resultaträkningen. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan
förekommande och överstiger 1 Mkr. Dessutom
redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid
fastighetsförsäljningar.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i
februari som pekar på ett utfall som avviker från
tidigare prognos med 376 tkr.

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15
år görs dock alltid en omprövning vid större
reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två
tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid
förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare.
Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den normalt
inte.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och
med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så
att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen
för tidigare år har omräknats enligt den nya principen.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk.
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Gränsdragning mellan kostnad och investering

Avvikelse mot redovisningsprincip

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20
000 kr och gäller som gemensam gräns för materiella
och immateriella tillgångar och därmed också för
finansiella leasingavtal.

Kommunen redovisar om tomtmark som
anläggningstillgång. Marken värderas till
nettoanskaffningskostnaden.
Avsättningar
Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i
kommunkoncernen redovisas enligt BFN K2.

Ny metod för avskrivning från och med 2015
Med den nya metoden skall anläggningstillgångarna
indelas i olika komponenter där varje komponent får en
bedömd ekonomisk livslängd. Skillnaden mot det
tidigare sättet att göra avskrivning är främst det som
man förr betraktade som underhåll, avseende utbyten, i
det nya blir en investering. Den utbytta delen
utrangeras därvid.

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras
enligt RIPS07 .
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild
avtalspension redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Förberedelse för komponentavskrivning är vidtagen
under 2014 där mallar finns framtagna. Metoden har
påbörjats för fastigheter under 2015.
Finansiella tillgångar
De finansiella tillgångarna tas upp till
anskaffningsvärdet.
Leasing
Inga finansiella leasingavtal finns redovisade i
kommunen eller hos kommunens bolag.
Avvikelse mot redovisningsprincip
Årsredovisningen saknar sammanställning över ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande
tre år.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas från och
med 2010 upp som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det
bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har
omräknats enligt den nya principen.
Investeringar belastas inte med ränta under byggtiden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 154
Anslutningsavgift och
anslutningsgrad för att
ansluta fastighet till
Arvidsjaurs stadsnät

164

Dnr 00101/2016

051

Arvidsjaurs stadsnät genomför utbyggnad av fibernät i kommunen. Arbetet sker
i projektform där projekten i kommunen har indelats i områden.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 79 om 80% anslutningsgrad per
fastställt område för anslutning av fastighet till Arvidsjaurs stadsnät, en
anslutningsgrad som i efterhand visat sig inte vara tillämplig. Beslutet
grundande sig på att diskussionerna under arbetets gång berört
anslutningsgrader på mellan 75-85 %.
I det beslut som senare länsstyrelsen fattade fastställdes anslutningsgraden till
75 %, vilket också är den information som gått ut till berörda områden i
kommunen. I kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 79 beslutades även om
anslutningsavgift till stadsnätet med 18 000 kr per fastighet exkl moms.
En anslutningsavgift på 18 000 kr exkl. moms kommer inte alltid att täcka
faktiska kostnader för att ansluta enstaka fastigheter, vare sig på tätorten eller i
någon av de fibrerade byarna.
Den anslutningsavgift som kommunfullmäktige fastställt bygger på att man
bygger nytt nät i ett område eller att många ansluter sig samtidigt vid en
förtätning. Förslag ligger att när enstaka fastigheter ansluts får fastighetsägaren
betala beslutad anslutningsavgift plus överskjutande del som inte täcks av
avgiften. Förfarandet ska gälla tidigare fibrerade områden i kommunen med
undantag för dem som ingår i det nu pågående utbyggnadsprojektet 2017-2020
med stöd av Jordbruksverket.
I de byar som byggdes mellan 2000 och 2006 byggdes nätet med traditionell
fiber. Det är inte heller avlämnat ledig fiber när man passerat fastigheter som
inte anslöt sig vid utbyggnadsprojektet. Den utbyggnad som skedde i tätorten är
endast till vissa delar byggda med en annan metod som ska förenkla förtätning.
Kommunfullmäktiges beslut

1.
2.
3.
Beslutet skickas till:
. Heikki Kairento
. Åsa Andersson
. Glen Eriksson
. Ekonomi

4.

5.

Anslutningsavgiften ska utgöra 18 000 kronor per fastighet exkl moms.
Priset gäller till och med 2020-12-31.
Länsstyrelsens regler får avgöra om utbyggnad är möjlig och vilken
anslutningsgrad som faktiskt krävs för att intäkterna tillsammans med
bidragen ska täcka kostnaden för utbyggnad av stadsnätet.
Vid begäran om anslutning till det befintliga fibernätet i efterhand, lämnas
offert på kostnaden. Fastighetsägaren får betala anslutningsavgiften 18 000
kr exkl moms samt överskjutande del som inte täcks av ordinarie
anslutningsavgift. Förfarande gäller tidigare fibrerade områden vid enstaka
anslutning.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 79 upphör att gälla.

_______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 239 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson
Skrivelse kf ordförande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 155
Ombud till
föreningsstämma i
Kommuninvest ekonomisk
förening mandatperioden
2015-18

165

Dnr 00007/2017

102

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 § 16 om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala
bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla
finansiell service inom det kommunala området.
Kommunfullmäktige utsåg 2015-02-14 § 15 ordinarie ombud (Sara Eklund)
och ersättare 2017-02-28 § 14 (Marcus Lundberg) till Kommuninvests
föreningsstämma mandatperioden 2015-18.
Val av ordinarie ombud tas upp till behandling.
Sara Eklund slutar sin anställning hos Arvidsjaurs kommun 2017-10-31,
vilket innebär att nytt val måste hållas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Marcus Lundberg (s) utses som ordinarie ombud för Arvidsjaurs
kommun till Kommuninvests föreningsstämma fram till
mandatperiodens slut 2018.
Birgitta Häggström utses som ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommuninvest
. Marcus Lundberg
. Birgitta Häggström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 240 2017-10-17
Ks § 30 2017-02-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 156
Rekommendation till
landets kommuner att köpa
aktier i Inera AB - Sveriges
Kommuner och Landsting

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

166

Dnr 00227/2017

049

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i
samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta
möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta
invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens
möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner,
landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
effektivare och mer rationell välfärd.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.
SKL företag AB har förvärvat 97 % av aktierna och erbjuder nu samtliga
kommuner att köpa fem aktier för 42 000 kronor. Ägandet blir på detta sätt
likvärdigt med ägandet av landsting och regioner. Genom det breddade
ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till
exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Många av Ineras tjänster används redan av Arvidsjaurs kommun. Socialchef
Ann-Sofi Levander redogör i skrivelse om erbjudandet från SKL och gör
bland annat bedömningen att hon ser en klar fördel med att köpa de erbjudna
aktierna och därmed få ta del av Ineras tjänster.
Kommunstyrelsen har 2017-10-17 § 241 lämnat förslag till beslut.
Förslag under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Återremiss till dess att kommunfullmäktige haft möjlighet att ta del av Ineras
årsredovisning för år 2016.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 241 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander
Rekommendation SKL

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31
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Kf § 156, forts.

Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar han att ärendet
ska avgöras idag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
3.

Fem (5) aktier förvärvas av SKL Företag AB i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Redovisat aktieägaravtal i ärendet godkänns.
Inträdande som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal
godkänns.
Pengarna tas från ansvar 400, konto 13211 Inera.

_____

Reservation
Lars Ralph (m) reserverar sig till förmån för eget förslag med motiveringen
att den senaste årsredovisningen saknas i beslutsunderlaget.

Beslutet skickas till:
. Ann-Sofi Levander

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 241 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander
Rekommendation SKL

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 157
Bolagsordning för IT
Norrbotten AB

168

Dnr 00224/2017

109

IT Norrbotten AB har översänt förslag till ny bolagsordning för antagande.
Styrelsen för Norrbottens kommuner rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till bolagsordning för IT Norrbotten AB
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bolagsordning för IT Norrbotten antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-29 § 47 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. IT Norrbotten

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 242 2017-10-17
Förslag till ny bolagsordning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 158
Taxor och avgifter inom
omsorgen om äldre och
funktionshindrade

169

Dnr 00254/2017

051

Kommunfullmäktige antog 2016-10-31 § 145 taxor och avgifter inom
omsorgen för äldre och funktionshindrade.
Socialnämnden har 2017-09-25 § 62 beslutat överlämna förslag till reviderad
taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade till
kommunfullmäktige för fastställelse.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./. 1.

2.
3.
4.
5.
6.

Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och funktionshindrade
antas.
Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras
inom respektive omsorgsnivå.
Taxan börjar gälla från och med 2017-11-01.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 145 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialkontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 243 2017-10-17
Sn § 62 2017-09-26
Förslag till taxa

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Ärviespivrien kommuvdna
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Taxa

Kf 2017-10-31 § 158

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Socialnämnden

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 254/2017

Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
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Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Bestämmelserna om avgifter inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade innebär i
korthet att:
•

I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst,
kommunal hälso- och sjukvård, dagvård etc.

o

Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes
avgift utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet
består av ett minimibelopp (5 057 kr/månad för ensamboende år 2017) samt
boendekostnad. Om den enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av
färdiglagad mat som levereras via hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och
då höja förbehållsbeloppet.

o

I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas.

o

Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.

Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 2 013
kr år 2017 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats.
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i
vilken boendeform de bor.
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att
brukare med låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala
levnadskostnader eller ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och
utvärdering av socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade, som gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002)
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Begreppsförklaringar
Hemtjänstavgift: 1 avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift.
Vårdavgift: 1 avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal)
samt förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende)
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp,
som används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor.
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel
innan avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är
ingen garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal.
Minimibelopp år 2017 = 44 800 kr /12 x 1,3546 = 5 057 kr per månad för ensamboende.
Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel
(alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon,
möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och
sjukvård samt läkemedel.
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster.
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Maxavgiften per månad uppgår år 2017 till högst 44 800 kr /12 x 0,5392 = 2 013 kr.
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och
kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt
bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets
storlek.
Medboende i vård - och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och
omsorgsboende enligt Socialtjänstiagen men som väljer att bo tillsammans med närstående
som beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Sammanfattning
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt
stöd. Beräkning av avgifterna sker i två steg.
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas
texi särskilda boenden.
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme.
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster.
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet
ska inte påverka avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster.
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än
2 013 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2017. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp
medför att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en
hemtjänst-/vårdavgift får tas ut.
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå.
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Beräkning av förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2017
Äldre personer

Yngre funktionshindrade

Ensamstående: 5 057 kr

5 563 kr

Makar:

4 700 kr

4 273 kr

10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade.
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad.
Avgiftsbefriad är den som har nettoinkomster under eller har 5 057 kr14 273 kr i månaden.
Inkomsterna måste vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut.
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller
lägre nivå.
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella
personliga behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp.
Kommunen skall då höja nivån på minimibeloppet.
Individuella delen kan t.ex. gälla följande:
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för:
•

Fördyrad kost

•

Kostnader för god man

•

Familje- och arbetssituation

o

Kostnader till följd av funktionshinder

Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den
enskilde inte har kostnaden.
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för:
•

Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet

o

Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende

o

Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som
glödlampor, papper, hygienartiklar)

Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet
skall den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av
boendekostnad i egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per kvadratmeter boendeyta.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Beräkning av hemtjänst-/värdavgift per månad - exempel:
Exempel 1
Bruttoinkomst

18 000 kronor

Skatt

5 400 kronor

Nettoinkomst

12 600 kronor

Bostadstillägg

0 kronor
+ 12 600 kronor

Summa inkomster
Minimibelopp
Merkostnad mat 1x7
Bostadskostnad

5 057 kronor
548 kronor

(se sidan 3)
(färdiglagad)

4 500 kronor

Summa förbehållsbelopp

- 10 105 kronor

Avgiftsutrymme totalt

+ 2 495 kronor

Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka
samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 2 013 kronor per månad år 2017.
Brukarens avgiftsutrymme är på 2 495 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften.

Exempel 2
Bruttoinkomst

12 400 kronor

Skatt

3 720 kronor

Nettoinkomst

8 680 kronor

Bostadstillägg

970 kronor
9 650 kronor

Summa inkomster
Minimibelopp
Merkostnad mat
Bostadskostnad
Summa förbehållsbelopp
Avgiftsutrymme totalt

5 057 kronor
548 kronor

(se sidan 3)
(färdiglagad)

4 250 kronor
9 855 kronor
- 205 kronor

Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt
har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 2 013 kronor. Avdrag görs med 2 013 kronc
eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på — 205 kronor och
därför har han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2017).

Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien korum uvdna

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp
Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad per månad för äldre är 1 835 kr per
person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel) år 2017.
2017
Middag 40 % = 734 kr per person/månad
Lunch 30 %

= 551 kr per person/månad

Frukost 20 %

= 367 kr per person/månad

Mellanmål 10 %

= 183 kr per person/månad

Totalt

=1 835 kr per person/månad

Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets
referensvärde för livsmedelskostnader för äldre, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt
matkostnad kommunen tar ut (max 3 205 kr/mån år 2017) minus Konsumentverkets
referensvärde för livsmedelskostnader (max 1 835 kr/mån år 2017). Höjningen av
förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2017 gällande leverans av färdiglagad mat till
den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Särskilt boende år 2017
Särskilt boende

Matkostnader per person

3 205 kr/månad

Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad
(3 205 - 1 835 = 1 370 = merkostnad )
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma
höjningsbelopp som konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnaden för äldre. För
år 2017 blir det en höjning med 60 kr per månad och person. (1 835 kr — 1 775 kr = 60 kr.)
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar
för sin mat på boende minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad för
äldre dvs, för år 2017 blir det 3 205 kr — 1 835 kr = 1370 kr per månad/person.
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år
2017.
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad
per månad delat med 30 dagar.
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och
resterande dagar under månaden.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Ordinärt boende år 2017
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt.
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer:
Matabonnemang — 7 dagars
Två huvudmål (2 x 7) varje dag, total matkostnad
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader

2 244 kr/månad
959 kr/månad

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

1 282 kr/månad
548 kr/månad

Hemtjänsttaxa tillkommer.
Matabonnemang — 5 dagars
Ett huvudmål (lx 5) alla vardagar mån - fre, total matkostnad

939 kr/månad

Förhöjt förbehållsbelopp

401 kr/månad

Hemtjänsttaxa tillkommer.
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt
abonnemang i fall båda har behov av insatsen.
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang
2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 2 244 kr/mån (30 dag)
1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 1 282 kr/mån (30 dag)
1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 939 kr/mån (22 dag)

Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive
abonnemang. Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år
2017.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158
Reducering
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt
följande år 2017:
matabonnemang 2x7 = 37 kronor eller 75 kronor per dag
matabonnemang 1x7 = 43 kronor
matabonnemang 1x5 = 43 kronor
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska
årligen räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden,
som år 2017 är 3 205 kr/mån och baseras på Konsumentverkets referensvärden för
livsmedelskostnaden för äldre.
Kostnader för enstaka portioner
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck 55 kr/portion
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck 60 kr/portion
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort)
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för
ytterligare insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med
personlig omvårdnad.
Matpriser restaurang:

Pensionär

60 kr/ portion

Kommunkök

Gäster

65 kr/ portion
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

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

Avgifter för hemtjänst
1 hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.
1. Serviceinsatser
•

Städning och tvätt

•

Inköp, post- och

•

2. Personlig

3. Ledsagning

4. Avlösning av
anhöriga

omvårdnad
•

•

Hjälp med att äta,

Avgiften för

bankärenden

dricka, på- och

hemtjänst bygger

Matlagning

avklädning

på biståndsbeslut

/matdistribution

o

Förflyttning, bryta
isolering, känna
trygghet

Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2017, per månad

1

2

3

4

5

0,0001

1,1500

2,0700

3,9100

5,7500

18 %

27 %

36 %

45 %

53,92 %

672 kr

1008 kr

1 344 kr

1 680 kr

2 013 kr

Omsorgsnivå
Minst antaltimmar/vecka
Avgift max % av prisbasbeloppet delat med 12
2017 års prisnivå

Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kr.

Avgiften är max 2 013 kr/mån i 2017 års nivå (44 800/12 x 0,5392 = 2 013 kr). Avgifterna får
inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2017 = 395 kronor (beräkning utifrån
nyckeltal i LOV-utredningen 2010).

Arvidsjaurs kommun / Ärviesjavrien kom m uvd na

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 201740-31 § 158

Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser
Dagligvaruinköp:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Tillredning av måltider:

avgift enligt hemtjänsttaxa.

Trygghetslarm:

215 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2017.
255 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år
2017.
Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med
5 kronor.

Ledsagning:

Avgift enligt hemtjänsttaxa.

Dagverksamhet:

kostnad för mat och fika.

Korttidsboende/

avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar

avlösning/växelvård:

= 67 kr/dygn samt kostnad för mat 107 kr/dygn år 2017.

Medboende i

Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den

vård- och omsorgsboende:

gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till
larm. taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex
med oktoberindex 2015 som bas.
Beloppet avrundas till jämna fem kronor.

Närståendestöd:

Avgift enligt hemtjänsttaxa.

Transport av avlidna

920 kronor år 2017, taxa som årligen

från särskilda boenden:

räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006
som bas. Beloppet avrundas till jämna fem kronor.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i
följd reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande
heldag.

Vårdavgifter vid särskilt boende
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften
blir därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift.
Högsta avgiften i 2017 års nivå är 2 013 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12).
I avgiften ska ingå
•

Service- och omvårdnadsavgift

o

Kommunal hälso- och sjukvård

•

Förbrukningsartiklar (inkontinens)

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än
2 013 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunclerlagets storlek. Den enskildes
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut.
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 257 kr/månad.
Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens
fastighetsavdelning förhandlar fram.
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan
de två som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika.

Vårdavgift vid korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast
halv hyra, för närvarande 2629 kr per månad år 2017. Hyresförändringar följer de nivåer som
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram.
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Arvidsjaurs kommun / Ärviespivrien kommuvdna

Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Minskning av minimibelopp 2017
I särskilt boende och korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats minskas
minimumbeloppet med det som kommunen står för eller ingår i hyran. Det gäller för även
för medboende i vård- och omsorgsboende.
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften:
Gällande ensamboende:
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad
Totalt 360 kr per månad/ensamboende
Gällande makar/sammanboende:
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende

Ökning av minimibelopp 2017
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2017 till 1 370 kr per
person och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets
referensvärde för livsmedelskostnad för äldre.

Avgifter inom hemsjukvården
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan
som regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar
avgiftsuttaget.
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt
beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter.
Isärskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i
kommunens beslutade avgift för omvårdnad.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Ändring av avgiftsbeslut
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex.
ändrade inkomstförhållanden
•

Ändrat beslut om bostadstillägg

•

Ändrade familjeförhållanden

•

Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp

Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift
inlämnas och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan

Rätt för den enskilde att överklaga
Individuellt beslut om:
•

Avgiftens storlek

•

Avgiftsändring

•

Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp

Avgift enligt ordinarie taxa
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom
respektive omsorgsnivå.
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive
omsorgsnivå.
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade
Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31 § 158

Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS)
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21.
"18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt lagen
(1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.
Lag (2004:826).
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller hel
garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av
motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt
de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag
(2002:199).
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen
får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
21 § 1 andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser

enligt denna lag."

Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för barn eller
ungdomar
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och
skollov. Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost.
Hyra
Kost

1700 kr/mån
1500 kr/mån

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

100 kr/dygn
75 kr/dygn

Avgift för boendestöd
Inkomst
Klass

Inkomst

Avgift kr/mån

1

0-88 000

174

2

88 001-105 000

245

3

105 001-120 000

419

4

120 001-140 000

522

5

140 001-165 000

624

6

165 001-195 000

706

7

195 001-

849
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-10-31

Kf § 159

Redaktionell ändring av
beslutsformulering
- Uppdrag som vice
ordförande i kommunens
bolag

170

Dnr 00049/2017
Dnr 00097/2016
Dnr 00098/2016
Dnr 00099/2016

991
998
994
993

De kommunala bolagens bolagsordningar har reviderats. Kommunstyrelsen
har föreslagit kommunfullmäktige att anta bolagsordningarna. I samtliga
bolagsordningar står att tillsättande av vice ordförande beslutas av styrelsen
inom sig om den anser att sådant behov finns.
I kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 33 står i beslutet att uppdragen
som vice ordföranden upphör i samtliga bolag från och med respektive bolags
bolagsstämmor.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2017-09-14 § 45 föreslagit en
redaktionell ändring av fullmäktiges beslutsformulering.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Formuleringen av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 33 ändras till
följande;
Uppdragen som vice ordförande upphör i samtliga bolag och får från och
med respektive bolags bolagsstämmor utses inom den egna styrelsen om
bolaget anser sig ha behov av detta.
Kommunfullmäktige kommer därför fortsättningsvis inte att utse vice
ordförande i bolagen.
_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga bolag
. Maria Marklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 243 2017-10-17
AKAB § 45 2017-09-14

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 160
Val av ersättare i
socialnämnden

Blad

148

Dnr 00041/2017

102

Kommunfullmäktige beviljade 2017-06-20 § 119 Mats Klockljung (c)
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt att
fyllnadsval skulle hållas vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
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 fullmäktiges novembersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Kf’s presidium
. Centerpartiet

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 83 2017-04-06

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 161
Val av ordinarie ledamot i
barn- och
utbildningsnämnden

161

Dnr 00195/2017

102

Kommunfullmäktige beviljade 2017-06-20 § 132 Britt-Inger Hedman (v)
begärt entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt att fyllnadsval skulle hållas vid
kommunfullmäktiges oktobersammanträde.
Förslag under sammanträdet
Tycho Johansson (s)
Marcus Davidsson (s) utses som ordinarie ledamot.
Ingrid Tagesdotter (v)
Britt-Inger Hedman (v) utses som ordinarie ledmot.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt Tycho Johanssons förslag.
Votering begärs. Eftersom omröstningen avser personval sker sluten
omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 11 röster avgivits för Marcus Davidsson
och 7 röster för Britt-Inger Hedman. 7 röster är blanka och två är ogiltiga.
En ledamot är frånvarande och en stol är tom. Fullmäktige har således
beslutat att utse Marcus Davidsson (s) som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Marcus Davidsson (s) utses som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

_____
Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Marcus Davidsson
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 162

161

Dnr 00195/2017

102

Val av ersättare i barn- och Kommunfullmäktiges utsåg vid dagens sammanträde Marcus Davidsson (s)
utbildningsnämnden
som ordinarie ledamot av barn- och utbildningsnämnden.
Eftersom Marcus Davidsson tidigare var vald som ersättare, ska fullmäktige
utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag under sammanträdet
Tycho Johansson (s)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Tycho Johanssons förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden hänskjuts till
fullmäktiges novembersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Kf’s presidium
. Socialdemokraterna

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 163
Val av ordförande i barnoch utbildningsnämnden

160

Dnr 00195/2017

102

Kommunfullmäktige beviljade 2017-06-20 § 132 Britt-Inger Hedman (v)
begärt entledigande från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden samt att fyllnadsval skulle hållas vid
kommunfullmäktiges oktobersammanträde.
Förslag under sammanträdet
Bernt Vikström (s)
Kristina Taimi (s) utses som ordförande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bernt Vikströms förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kristina Taimi (s) utses som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kristina Taimi
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 164
Val av vice ordförande i
barn- och
utbildningsnämnden

160

Dnr 00195/2017

102

Kommunfullmäktiges utsåg vid dagens sammanträde Kristina Taimi (s) som
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Eftersom Kristina Taimi tidigare var vald som vice ordförande, ska
fullmäktige utse ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag under sammanträdet
Bernt Vikström (s)
Val av vice ordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bernt Vikströms förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden hänskjuts till
fullmäktiges novembersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kristina Taimi
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 165
Anmälan av begärt
entledigande som
styrelseledamot i
Arvidsjaur
Kommunföretag AB
- Jens Eliasson

160

Dnr 00287/2017

102

Jens Eliasson har anmält till kommunfullmäktige att han avsagt sig sitt
uppdrag som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan från Jens Eliasson om uppdragets upphörande är mottagen.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Arvidsjaurs Energi AB
. Jens Eliasson
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 166
Val av ordinarie
styrelseledamot i
Arvidsjaur
Kommunföretag AB

160

Dnr 00287/2017

102

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde tagit emot Jens Eliassons
anmälan om att hans uppdrag som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur
Kommunföretag AB upphör.
Kommunfullmäktige ska utse ny styrelseledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Förslag under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Elin Lundström utses som ordinarie ledamot.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Elin Lundström utses som ny ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB.

_____

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Elin Lundström
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 167
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Johan Althén (l)

160

Dnr 00286/2017

102

Johan Althén (l) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Johan Althén (l) beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Johan Althén
. Länsstyrelsen
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 168

160

Dnr 00286/2017

102

Entledigande som
Johan Althén (l) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ordinarie ledamot i Målledamot i Mål- och demokratiberedningen.
och demokratiberedningen
- Johan Althén (l)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Johan Althén (l) beviljas begärt entledigande.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 169
Val av ordinarie ledamot i
Mål- och demokratiberedningen

160

Dnr 00286/2017

102

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Johan Althén (l)
begärt entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i Mål- och
demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige ska utse ny styrelseledamot i Mål- och
demokratiberedningen.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Lars Lindström utses som ordinarie ledamot.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars Lindströms förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lars Lindström (l) utses som ordinarie ledamot i Mål- och demokratiberedningen.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 170

160

Dnr 00286/2017

102

Val av ersättare i Mål- och Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Johan Althén (l)
demokratiberedningen
begärt entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i Mål- och
demokratiberedningen.
Eftersom Lars Lindström tidigare var vald som ersättare, ska fullmäktige
utse ny ersättare i mål- och demokratiberedningen.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars Lindströms förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 171

160

Dnr 00286/2017

102

Entledigande som ersättare Johan Althén (l) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i kommunstyrelsen
kommunstyrelsen.
- Johan Althén (l)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Johan Althén (l) beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Althén
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-31

Kf § 172
Val av ersättare i
kommunstyrelsen

Blad

160

Dnr 00286/2017

102

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Johan Althén (l)
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige ska utse ny ersättare i kommunstyrelsen
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars Lindström förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Johan Althén
. Liberalerna
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 173
Anmälan av begärt
entledigande som ersättare
i styrelsen för Arvidsjaurs
Energi AB
- Johan Althén (l)

160

Dnr 00286/2017

102

Johan Althén (l) har anmält till kommunfullmäktige att han avsagt sig sitt
uppdrag som ersättare i styrelsen för Arvidsjaurs Energi AB.
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan från Johan Althén om uppdragets upphörande är mottagen.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Energi AB
. Johan Althén
. Arvidsjaurs Energi AB
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 174

160

Dnr 00286/2017

102

Val av ersättare i styrelsen Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde tagit emot Johan Althéns
för Arvidsjaurs Energi AB anmälan om att hans uppdrag som ersättare i styrelsen för Arvidsjaurs
Energi AB upphör.
Kommunfullmäktige ska utse ny ersättare i Arvidsjaurs Energi AB.
Förslag under sammanträdet
Lars Lindström (l)
Martin Erks utses som ny ersättare.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars Lindströms förslag varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Martin Erks utses som ersättare i Arvidsjaurs Energi AB.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
. Arvidsjaurs Energi AB
. Martin Eriks
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-10-31

Kf § 175
Val av ersättare i styrelsen
för Arvidsjaur
Kommunföretag AB

160

Dnr 00051/2016

102

Nina Ask valdes som ordinarie ledamot i styrelsen för Arvidsjaur
Kommunföretag AB vid fullmäktiges sammanträde 2016-06-20. Hon
lämnade en ersättarplats i samma styrelse.
Kommunfullmäktige beslutade även att ersättare skulle utses vid
sammanträde 31 oktober 2016, något som inte har skett. Fullmäktige ska
därför hålla fyllnadsval och utse ersättare i styrelsen för Arvidsjaur
Kommunföretag AB.
Förslag vid sammanträdet
Lars Ralph (m)
Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Lars Ralphs förslag varefter han förklarar
att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Val av ersättare hänskjuts till kommunfullmäktiges novembersammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunförteag
AB
. Moderaterna
. Nämndskansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2017-10-31

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

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

Kenneth Bäcklund
(v)
Britt-Inger Hedman (v)
Bernt Vikström
(s)
Linda Stenvall
(s)
Johan Althén
(l)
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

22
23
24
25
26

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

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

1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1

SUMMA
_____

1
1
1
1
1

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning
Enskilda vägar
Pol. organisation

§

147

§

152

Ja

Nej Avst

Ja

Nej Avst

X

Lars Lindström

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

----

Tycho Johansson

Jonas Granberg
Johnny Bäckström

12
4
9
1
1
2
29

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
Gudrun Vikberg

X

X
15

X
12

13

14

