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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-16.45.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

1

Johan Lundgren, Marcus Lundberg, Leif Enberg, Lina Andersson och Roine Gustavsson.
Tjänstgörande ersättare:
Susann Lindberg, Tycho Johansson, Linus Laestander, Patrik Åman och Lars Lindström.

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Björn Lundberg och Kristina Bäcksström

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2018-03-06 kl. 15.00.
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Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Björn Lundberg

Paragrafer: 1-22

Kristina Bäckström
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Kf § 1
Val av justerare samt tidoch plats för justering
Kf § 2
Anmälan om jäv

Dnr 00306/2014

024

Kf § 3
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 4
Delgivningar
Kf § 5
Dnr 00025/2018
626
Åtgärdsplan för att öka gästnätterna i fritidshus och husvagnar i Arvidsjaurs
kommun (Medborgarförslag)
Kf § 6
Dnr 00063/2018
Belysning mitt i byn Glommersträsk (Medborgarförslag)

317

Kf § 7

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

318
318

Kf § 8
Dnr 00155/2017
Detaljplan för kv. Renen m.fl

214

Kf § 9
Dnr 00116/2016
Investeringsredovisning för år 2017

041

Kf § 10
Dnr 00026/2018
Redovisning av motioner år 2017

009

Kf § 11
Dnr 00028/2018
Redovisning av ej verkställda beslut år 2017

101

Kf § 12
Dnr 00245/2017
Lokalt partistöd för år 2018

010

Kf § 13
Dnr 00006/2018
051
Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning enligt
LSO och LBE
Kf § 14
Dnr 00257/2017
Motion - Besparingsförslag
Justerandes sign

Beslutsunderlag

009

Utdragsbestyrkande
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Kf § 15
Dnr 00218/2015
Motion – Mindre klasser ger högre resultat i skolan

009

Kf § 16
Dnr 00335/2014
009
Motion – Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar
Kf § 17
Dnr 00187/2015
Motion – Attraktiv arbetsgivare

009

Kf § 18
Dnr 00298/2013
009
Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öron-operationer samt större
tandläkarbehandlingar
Kf § 19
Dnr 00248/2016
Införande av friskvårdstimme

773

Kf § 20
Dnr 00306/2014
Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018

024

Kf § 21
Dnr 00024/2018
102
Entledigande som förtroendevald kommunrevisor - Jan-Olof Lundmark
Kf § 22
Dnr 00064/2018
102
Val av stämmoombud samt ombudsinstruktion till extra bolagsstämma
- Inlandsbanan AB
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1
Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Björn Lundberg och Kristina Bäckström utses att justera protokollet.
Patrik Åman och Bjarne Hald utses till ersättare.
Protokollet ska justeras tisdag den 6 mars kl. 15.00.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2
Anmälan om jäv

Blad

5

Dnr 00306/2014

024

Lotta Åman (s) anmäler jäv i ärende nr 24 på dagordningen,
“Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018”.
Hon nämnder som anledning att ärendet rör hennes årsarvode.
Det finns i olika bestämmelser om jäv som syftar på olika funktioner i
kommunen. T.ex. finns det jävsregler för såväl fullmäktigeledamöter som
förtroendevalda i nämnder som revisorer.
Kommunfullmäktige
Den jävsregel som främst är aktuell för fullmäktigeledamöter är 5:20 KL som
stadgar att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv, hans/hennes make, sambo, föräldrar, barn eller
syskon eller någon annan närstående.
Kommunala styrelser / nämnder
Jäv anses föreligga om:
1. saken angår honom själv eller hans/hennes make, sambo, förälder, barn eller
syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för honom/henne själv eller någon
närstående,
2. han/hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han/hon själv är
knuten till,
4. han/hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken,
eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans/hennes opartiskhet i ärendet.

Det är i första hand den jävige själv som ska ge jävet till känna. Fullmäktige
kan dock, om saken ställs på sin spets, på förslag av ordföranden eller någon
ledamot avgöra frågan genom majoritetsbeslut.
Ordföranden beslutar att ta upp frågan om jäv till omröstning, eftersom
ärendet avser en generell sänkning av samtliga arvoden till 2015 års nivå av
inkomsbasbeloppet under restande del av 2018. Det berör med andra ord
samtliga arvoden och därmed samtliga förtroendevalda.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27

6

Kf § 2, forts.

Proposition
Ordföranden ställer frågan om jäv under proposition, varefter han förklarar
fullmäktige beslutat att Lotta Åman inte är att anses jävig vid behandling
och beslut i ärendet Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden
2015-2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lotta Åman är inte att anses som jävig vid behandling och beslut i
ärende nr 24 på dagordningen “Arvodesreglemente för förtroendevalda
mandatperioden 2015-2018”.

______

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 3
Allmänhetens frågestund

Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund.
Vid sammanträdet ställdes följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman:
1. Som säkert samtliga förtroendevalda i Arvidsjaurs kommun har vetskap
om, är kommunen skyldig att för varje ny mandatperiod fastställa en plan
för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Extraordinära händelser är sånt som avviker från det normala och innebär
allvarlig störning eller risk för allvarig stärning I viktiga
samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser.
Luleå kommun informerar sina kommunmedborgare om hur de ska
evakueras vid ett eventuellt dammbrott i Luleälven. Enligt informationen
framgår det bl.a. att en del boende ska utrymmas via riksväg 94 till
Arvidsjaur.
Hur ser Arvidsjaurs kommuns fastställda beredskapsplan ut för
innevarande madnatperiod?
Hur ser planeringen ut beträffande omhändertagande av luleborna?
2. Vid dagens sammanträde finns en ärende om enskilda vägar i
Glommersträsk och Moskosel. Min fråga är om kommunen har någon
beredskapsplan för de övriga enskilda vägarna i kommunen som råder
under samma villkor?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 april.

_____
Beslutet skickas till:
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Valdistriktsindelning för Arvidsjaurs kommun mandatperioden 2019
och framåt Dnr 74/2017
Länsstyrelsen i Norrbotten

*
-

Lägesrapport - Upprustning av Inlandsbanan
Inlandsbanan AB

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 5
Åtgärdsplan för att öka
gästnätterna i fritidshus
och husvagnar i
Arvidsjaurs kommun
(Medborgarförslag)

9

Dnr 00025/2018

626

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Det finns en av kommunfullmäktige uttalad önskan att fritidsboendet i
Arvidsjaur ska öka.
Det kommunen har gjort är att utse LIS-områden dvs. där det kan gå att
bygga strandnära, men någon strategi i övrigt finns inte mig veterligen.
Jag tror att flera vardagliga saker avgör varför man trivs och stannar länge
och varför man tipsar andra om att besöka eller bygga i Arvidsjaur.
Exempel 1: ”Skulle stannat längre om det funnits någonstans att tvätta
kläderna” Det finns många tvättstugor i kommunen som kunde göras
tillgängliga mot avgift för fritidsboenden.
Exempel 2: ”Vad gör jag med hushållssoporna och latrin” Info till de som
har fritidshus inom kommunen om var t.ex. återvinningsstationerna finns.
Inför märkta engångssäckar för hushållssopor där man betalar för
omhändertagandet. Det har de i Jämtland. En sådan säck kostar ca 50 kr.
Exempel 3: ”Var köper jag fastighets/underhållstjänster” Kan vara
snöröjning, takskottning, tillsyn, byggjobb
Mitt förslag!
Fråga våra nuvarande fritids- och husvagnsboende vad som skulle
underlätta deras vistelse här. Vad de är nöjda med, varför de längtar till
Arvidsjaur och om de rekommenderar andra att besöka oss, och gör sedan
en åtgärdsplan utifrån svaren. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6
Belysning mitt i byn
Glommersträsk
(Medborgarförslag)

10

Dnr 00063/2018

317

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Mitt förslag är att sätta belysning på parkeringen mitt i byn vid busskur
och Finnbergs matvarubutik. Som det ser ut idag så blir det väldigt mörkt
där på kvällarna, och framförallt då på vintern.
Det är många människor som rör sid där, både de som ska åka buss och de
som ska handla. Det blir farligt, framförallt för äldre, när de inte ser hala
fläckar etc, men också för barnen då bilister som ska parkera kan ha det
svårt att upptäcka dem.
Förslaget är att sätta upp ca fyra ljuspunkter runt på på parkeringen för
säkerheten på platsen.
Tack.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 7

Enskilda vägar i
Glommersträsk och
Moskosel

Blad

11

Dnr 00175/2017
Dnr 00351/2014

318
318

Samhällsbyggnadskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag 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 förslag till 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.

Kommunfullmäktiges beslutade 2017-10-31 § 147 att återremittera ärendet
(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.
Yrkanden under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lotta Åman (s)
Ärendet återremitteras.
Kommunen anlitar lantmäteriet för att hålla ett informationsmöte med
byborna i vardera by för att ingående förklara vad en lantmäteriförrättning är
och hur den går till.
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till
skötselavtal att presentera för byborna.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-09-12 § 206 Ks 2018-02-06 § 23
Skrivelse MÖÖG
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
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Kf § 7, forts.

Bjarne Hald (s)
Bifall till Lotta Åmans förslag med följande tillägg;
Vid informationsmötet ska det även klargöras vad en detaljplaneläggning
innebär.
Kostnader samt för- och nackdelar ska redovisas i de två alternativen
lantmäteriförrättning/detaljplan.
Britt-Inger Hedman (v)
Bifall till Lotta Åmans förslag med följande tillägg;
Byar med liknande förhållanden som Glommersträsk och Moskosel ska
presenteras för fullmäktige när ärendet tas upp till behandling på nytt.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lotta Åmans, Bjarne Halds och
Britt-Inger Hedmans tilläggsyrkanden var för sig, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras enligt följande;
Kommunen anlitar lantmäteriet för att hålla ett informationsmöte med
byborna i vardera by för att ingående förklara vad en
lantmäteriförrättning är och hur den går till.
Vid informationsmötet ska det även klargöras vad en
detaljplaneläggning innebär.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

2.

Kostnader samt för- och nackdelar i de två alternativen
lantmäteriförrättning/detaljplan ska redovisas.

3.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till
skötselavtal att presentera för byborna.

4.

Byar med liknande förhållanden som Glommersträsk och Moskosel
presenteras för fullmäktige när ärendet tas upp till behandling på nytt.

_________

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-09-12 § 206 Ks 2018-02-06 § 23
Skrivelse MÖÖG
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
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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.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 146 att återremittera
detaljplanen 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.
Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget och berörd yta (del
av Arvidsjaur 6:2) har tagits bort från planområdet och därigenom även
från planen som helhet.
Återremissen innebär att ett nytt beslut vad gäller detaljplanen ska tas i
både miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden och i kommunfullmäktige.
För att påskynda processen har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
2017-11-21 § 80 delegerat till nämndens ordförande att besluta om att
godkänna granskningsutlåtande och överlämna detaljplan och
detaljplanehandlingar för kvarteret Renen till kommunfullmäktige för
antagande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Detaljplan för kvarteret Renen m.fl. antas.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf 2017-10-31 § 146
Ks § 205 2017-09-12
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00116/2016

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
årets investeringar.
Redovisning över färdigställda investeringar har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.

Investeringsredovisning för 2017 godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 26
Investeringsredovisning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-27 § 9.

Investeringsredovisning år 2017
NÄMND/ENHET

Budget

Investerat

Kvar

(tkr)

2017

t.o.m.
2017-12-31

av budget
2017

Barn- och ungdomsnämnden

3 229

2 700

529

Socialnämnden

2 170

1 103

1 067

1 171

848

323

660

126

535

Stödfunktionen

2 450

279

2 171

IT-enheten

1 992

1 652

339

831

293

538

Kostenhet

2 200

1 662

538

Fastigheter

12 276
3 793

4 780
2 188

7 497
1 605

30 772

15 631

15 142

Stadsnät

7 683

403

7 280

Camp Gielas

2 402

2 173

229

Vatten och Avlopp
Avfallsenheten

10 289
437

3 328
100

6 961
337

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE
INVESTERINGAR

20 811

6 004

14 807

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

51 583

21 635

29 949

Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder
för säker ledning

Arbetsmarknad, kultur och integration

Gatu- och Parkenheten

SUMMA SKATTEFINANSIERADE
INVESTERINGAR

AFFÄRSVERKSAMHETER

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27

Kf § 10
Redovisning av motioner
år 2017

15

Dnr 00026/2018

009

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas
beredning ej har slutförts.
Redovisning av inlämnade motioner under 2017 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 27
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 11
Redovisning av ej
verkställda beslut år 2017

Blad

2018-02-27

16

Dnr 00028/2018

101

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej
verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige.
Redovisning av ej verkställda beslut avseende år 2017 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 28
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27
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1
Kf § 12
Lokalt partistöd för år
2018

Dnr 00245/2017

010

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör
det idag. Nya regler gäller för kommunalt partistöd från och med
mandatperioden 2014-2018, vilket bland annat innebär att partistöd endast
får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Kommunalt partistöd för 2017 har fastställts av kommunfullmäktige till;
* Grundstöd 20 000 kr
* Mandatbundet stöd 22 000 kr
Budgeterat partistöd för 2017 uppgår till totalt 758 000 kronor.
Centerpartiet och socialdemokraterna har lämnat in var sitt förslag till
partistöd. Ett av förslagen differentierar storleken på stödet så att partier
över 7 mandats representation erhåller mindre stöd än de som ligger under
den gränsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07 § 272 att återremittera ärendet för
att ta reda på innebörden i kommunallagens skrivning; ”stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti”.
SKL har lämnat svar på frågan. Svaret framgår av kommunstyrelsens
tjänsteskrivelse.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Ralph (c)
Kommunstyrelsens förslag avslås.
Björn Lundberg (s)
Ärendet återremitteras för att anpassas till nya kommunallagens
bestämmelser.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 29
Ks 2017-11-07 § 272
Förslag till förändring i partistöd

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27
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Kf § 12, forts.

Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att fullmäktige 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 votering har 15 ja-röster och 12 nej-röster lämnats. En
ledamot är frånvarande och en stol är tom. Fullmäktige har således
återremitterat ärendet med stöd av kommunallagens 5:e kap, § 50.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras (KL 5:e kap § 50) för att anpassas till nya
kommunallagens bestämmelser.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2017-11-07 § 272
Au 2017-11-01
Förslag till förändring i partistöd

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-27

Kf § 13
Taxa för
räddningstjänstens externa
verksamhet och
tjänsteförsäljning enligt
LSO och LBE

Blad

19

Dnr 00006/2018

051

Kommunfullmäktige antog taxa för räddningstjänsten 2013-07-01 § 94.
Räddningstjänsten har upprättat förslag till reviderad taxa för extern
verksamhet och tjänsteförsäljning.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Taxa för räddningstjänstens externa verksamhet och tjänsteförsäljning
enligt LSO och LBE antas.
Taxa antagen av kommunfullmäktige 2013-07-01 § 94 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Lars-Erik Sundqvist
. Räddningstjänsten

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 30
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Sundqvist
Förslag till taxa

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för räddningstjänsten 2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-02-27 § 13
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Tills vidare

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(3)

Taxor för räddningstjänsten 2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-02-27 § 13

1. Inledande bestämmelser
1.1

Vid beräknande av tid och avstånd räknas påbörjad timme/dag/vecka/kilometer som hel.

1.2

Kortast tid för debitering är en timme om inte annat anges.

1.3

Tid beräknas från avfärd till återkomst på brandstationen. Eventuell tid för återställning av
material tillkommer.

1.4

Om material förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för hela
återanskaffningsvärdet.

1.5

Vid tjänster/arbeten av speciell karaktär kan särskild överenskommelse träffas.

1.6

För sådant som inte finns med i denna taxa, bestämmer räddningschefen eller den han
har utsett, kostnaden.

1.7

Uthyrt material som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas.
Hyreskostnaden blir då reducerad i motsvarande grad.

1.8

Alla priser är angivna utan moms.

1.9

Observera att personalkostnader tillkommer i vissa fall.

2. Personalkostnader.
Påbörjad timme räknas som hel timme

Exkl. moms

2.1

Personalkostnader, vardagar 07.00-17.00.

375 kr/tim

2.2

Personalkostnader, övrig tid.

675 kr/tim

2.3

Personalkostnad för tillsynsförrättare, vardagar 07.00 – 17.00.

980 kr/tim

2.4

Personalkostnad för tillsynsförrättare. Övrig tid.

1274 kr/tim

3. Fordon
Påbörjad timme räknas som hel timme

Exkl. moms

3.1

Tunga fordon som kräver C-körkort, inkl. personal. Km kostnad
tillkommer. Påbörjad timme räknas som hel timme.

750 kr/tim

3.2

Km-kostnad tunga fordon.

23 kr/km

3.3

Lätta fordon. Km-kostnad, ingen timkostnad. Personalkostnad
tillkommer.

11 kr/km

3.4

Båt, snöskoter och terränghjuling och liknande hyrs endast ut till statlig
räddningstjänst. Återlämnas fulltankade.

3.5

Efterbevakning i samband med avslutad räddningsinsats. Fast pris
oavsett tid enligt överenskommelse i länet. Personalkostnader
tillkommer.

Enligt
fjällräddningens
prislista
2200 kr/fordon

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2(3)

Taxor för räddningstjänsten 2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-02-27 § 13

4. Brandpumpar

Exkl. moms

Eventuell transportkostnad enligt punkt 3. Pumpar återlämnas
fulltankade. Del av dygn räknas som helt dygn.

4.1

Klass 1.

900 kr/dygn

4.2

Klass 2. Personalkostnad för en brandman som kör pumparna
tillkommer.

1800 kr/dygn

4.3

Dränkbar pump, länspump, övriga mindre pumpar.

900 kr/dygn

5. Brandslang och annat material

Exkl. moms

5.1

Uthyrning av brandslang.

130 kr/längd
och dygn

5.2

Slang som lämnats kvar för efterbevakning efter skogs/gräsbrand.

5.3

Slangarmatur, brandposthuvud, grenrör, strålrör, självresande kar och
liknande.

0 kr om den
återlämnas hel
och rullad
95 kr/st och
dygn

5.4

Elverk, minsta tid för debitering är 4 timmar. Därefter debitering per
påbörjad timme. Återlämnas fulltankad.

90 kr/tim

5.5

Absol eller liknande saneringsmateriel.

215 kr/säck

6. Tryckluftsapparater
6.1

Fyllning av luftflaskor. OBS ej andningsluft, endast för industriellt bruk.

7. Handbrandsläckare och brandmateriel

Exkl. moms
275 kr/fyllning

Exkl. moms

7.1

Uthyrning av handbrandsläckare. Om en släckare har använts av
hyrestagaren debiteras den som såld.

225 kr/dygn

7.2

Försäljning av brandsläckare, brandvarnare och liknande.

Dagspris

8. Rådgivning, utbildning och liknande

Exkl. moms

8.1

Kundanpassad brandutbildning c:a 3,5 tim inklusive praktik.
Minst 5, max 15 deltagare. Ej Heta Arbeten

390
kr/deltagare

8.2

Information till skolor och föreningar, dagtid. Endast teori,
c:a 1- 1,5 tim. Inga praktiska moment.

Endast
resekostnad

8.3

Transport av skadad/sjuk i terräng.

Enligt samma
överenskommelse som
i Västerbotten

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Taxor för räddningstjänsten 2018
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-02-27 § 13

9. Lokaler

Exkl. moms

9.1

Lektionssal Arvidsjaur, hel dag >4 tim/ halv dag eller kväll.

750 kr/ 425 kr

9.2

Servicekostnad i de fall lokalen inte återställs av låntagaren.

1800 kr/tillfälle

10. Larmhantering

Exkl. moms

10.1

Anslutning av godkända, automatiska brand eller röklarm, samt
hisslarm till räddningstjänstens utalarmeringsutrustning.

Ingen kostnad

10.2

Månatlig avgift för anslutna brand-, rök- eller hisslarm.

380 kr/larm

10.3

Återställning och tillsyn vid utryckning som inte är brand. Larm
orsakade av slarv, dåligt underhåll eller uppsåt. Vid nyinstallerade
anläggningar debiteras från det tredje felaktiga larmet. Detsamma
gäller för hisslarm.

7200 kr/tillfälle

11. Tillsyn och uppföljning/efterkontroller LSO och LBE.
Tillsynerna är inte momsbelagda
Se särskilt taxedokument.

12. Tillstånd LBE
Se särskilt taxedokument.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-02-27

Kf § 14
Motion
- Besparingsförslag

Blad

20

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.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31 § 138 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunchef har inlämnat skrivelse i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen besvaras enligt följande;
Turistbyrån med destinationskontor har sagt upp nuvarande lokaler på
Storgatan från och med 2018-03-01. Verksamheten kommer att flytta
till kommunhuset och delar kommer att finnas i nuvarande reception.
På detta sätt kommer kostnaderna att minska med anledning av lägre
hyreskostnader samtidigt som servicen kommer att öka genom
samordning mellan turistbyrå, destinationskontor och reception. Därför
är det i nuläget inte aktuellt med någon flytt av turistbyrån till
biblioteket.

_____
Beslutet skickas till:
. Lars Ralph
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 31
Tjänsteskrivelse kommunchef
Motion (m)

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27

Kf § 15
Motion – Mindre klasser
ger högre resultat i skolan

21

Dnr 00218/2015

009

En motion har 2015-10-27 § 137 inlämnats av Kristina Taimi (s) och Anneli
Jorsell (s) till kommunfullmäktige om mindre klasser ger högre resultat i
skolan.
”Det finns många olika sätt att mäta hur bra en skola egentligen är. Det finns
SALSA, Bästa Skolkommun, SKL:s öppna jämförelser med flera.
Ett viktigt mått är hur stor andel elever som nått målen i alla ämnen.
Skollagen säger att: 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt SOM
möjligt enligt utbildningens mål.
Om man tittar på SKL:s öppna jämförelser om hur många elever som nått
målen ger det en bra bild av hur skolan har lyckats med detta.
I SKL:s Öppna jämförelser 2015 som gäller skolåret 2013/14 låg Arvidsjaur
på plats 274 av 290 totalt sett.
2011 hade 81,6% av eleverna nått målen i alla ämnen vilket även var det år
som Arvidsjaur var Bästa Skolkommun. 2014 var det 61%, vilket ger en
282:a plats av 290 i SKL:s mätning på just den punkten.
Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta. För
Arvidsjaurs och våra barns framtid är goda skolresultat viktigt. Vi behöver
medborgare som kan ta arbeten och försörja sig själva. Det är oerhört viktigt
för den enskilde eleven att man far de bästa förutsättningarna för att lyckas i
skolan och får en grund att stå på inför vuxenlivets alla utmaningar.
Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. En bra skola är en
förutsättning för detta.
Man har inte lyckats rekrytera lärare till alla tjänster, många av de anställda
är obehöriga eller har aldrig varit i skolans värld. Detta gäller från
förskoleklass till gymnasiet. Det krävs en vision och kraftfulla åtgärder och
en tydlig riktning. En vilja från politiken att satsa på det som är viktigt —
skolan.
Det är av yttersta vikt att personal rekryteras till alla tjänster.
I dagsläget har årskurs 7 som är tre klasser med ca 17 i varje klass — vilket
är bra storlek på klasserna — slagits ihop till två grupper med ca 28 elever i
varje då de har matematik/no/svenska och engelska. De är således större
grupper i kärnämnena än i klassen. Detta är inte acceptabelt!

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 2018-02-06 § 32
Bun § 85 2017-12-04
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27
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Kf § 15, forts.

Ett flertal internationella och svenska studier av klasstorlekens effekt på
elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både för
elevernas kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra på
arbetsmarknaden senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt enkelt
bättre.
Då väljer Fridhemsskolan att göra precis tvärtom - göra undervisningsgrupperna större.
Detta kommer att ge resultat i form av försämrade resultat och elever som
inte kan nå sin fulla potential.
Vi föreslår att:
- i Arvidsjaurs skolor skall man sträva efter att ha små
undervisningsgrupper med max ca 15 elever i varje.
- det arbetas fram en långsiktig plan för att klara personalförsörjning av
kompetent personal till skolan med kontakter på lärosäten med
lärarutbildning, marknadsföring av kommunens skolor mm.”
Kommunstyrelsen återremitterade motionen 2016-05-10 § 102 samt
2016-10-17 § 205.
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-12-04 § 85 behandlat ärendet och
föreslår att motionen avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Motionärerna
. Barn- och utbildningsnämnden

Motionen avslås med följande motivering;
Barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter är positiva till
motionens innehåll. Dock finns i nuläget varken lokaler eller
ekonomiska möjligheter att anställa den personal som krävs, varför
barn- och utbildningsnämnden inte anser det realistiskt att bifalla
motionen.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 2018-02-06 § 32
Bun § 85 2017-12-04
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27

Kf § 16

23

Dnr 00335/2014

009

Motion – Översyn av
Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper har lämnat
föreningsstöd till aktiva
följande motion:
och verksamma föreningar
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och
verksamma föreningar.
Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna.
Fritiden har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och
breddar horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att
förverkliga sina möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för
alla.
Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska
den sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och
allmännyttiga aktiviteter.
Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och
attraktivitet. Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass
eller var du bor i kommunen.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av
föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar.
Följande har hänt i ärendet;
 Återremiss av arbetsutskottet 2015-10-20 § 34 i avvaktan på nytt förslag
till fritidspolitiskt program
 Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-20 § 105 nytt fritidspolitiskt
program för Arvidsjaurs kommun
 Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-07 § 275 kommunfullmäktige att
avslå motionen
 Kommunfullmäktiges beslutade 2017-11-28 § 188 att återremittera
ärendet (KL 5 kap § 36) för att säkerställa att föreningar i byarna
behandlas lika som föreningar i centralorten
 Kommunstyrelsen föreslåg 2018-02-06 § 33 fullmäktige att besvara
motionen i och med att föreningarna i Glommersträsk erbjudits att nyttja
skolbiblioteket på dagtid.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 33
Yttrande Lotta Åman
Kf 2017-11-28 § 188
Ks § 275 2017-11-07

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 16, forts.

Yrkanden under sammanträdet
Kristina Bäckström (c)
Bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kristina
Bäckströms yrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
Kristina Bäckströms förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen bifalles.

_____

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt
. Kristina Grubbström
. Katarina Landstedt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 33
Yttrande Lotta Åman
Kf 2017-11-28 § 188
Ks § 275 2017-11-07

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Kf § 17
Motion – Attraktiv
arbetsgivare

Sammanträdesprotokoll

25

Dnr 00187/2015

009

Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) lämnade 2015-06-23 följande
motion:
”Med anledning av kommunfullmäktiges övergripande mål "Attraktiv
arbetsgivare", föreslår jag kornmunfullmäktige beslutar om att ta fram ett
övergripande strategidokument med vad som menas med att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Viss styrning finns i det "Personalpolitiska handlingsprogrammet" om vad
verksamheterna kan göra inom ramen för personalpolitiken. Detta börjar
dock vara en aning föråldrat och en helhetsöversyn är på sin plats. Vad har
ex. kommunfullmäktige för vilja med sina fokusområden
"Kompetensförsörjning" och "Arbetsmiljö"?
När kommunen gjorde sin SWOT-analys, visade det sig att samtliga
verksamheter ser svårigheter att rekrytera rätt personal. Därför bör en
översyn göras över verksamhetsgränserna och gärna över partigränserna för
att få kontinuitet inom personalpolitiken.
Vid framtagande av denna strategi, vill jag att det även undersöks om
bruttolöneavdrag via en samarbetspartner som t.ex. Benify skulle öka
kommunens attraktivitet. Motionen överlämnades till HR-chef för
beredning”.
I egenskap av personalorgan har kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat
med motionen, bland annat genom att via enkäter till
arbetstagarorganisationerna kartlägga vad medarbetarna anser vara viktigt.
Av de synpunkter som lämnats in var en friskvårdstimme högst prioriterad.
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse daterad 2018-01-29 föreslagit att
motionen bifalls innebärande att ett strategidokument upprättas för senare
politiskt beslut.
Yrkande under sammanträdet
Kristina Bäckström (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att texten ”att
kommuninvånarna ska få en god service” stryks.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 34
Tjänsteskrivelse kommunchef Ulf Starefeldt

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27

26

Kf § 17, forts.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Kristina
Bäckströms ändringsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat bifalla desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Motionen bifalles.
Ett strategidokument "Arvidsjaur som attraktiv arbetsgivare" upprättas
med följande mål:
Att vara en attraktiv arbetsgivare är

3.

4.

att medarbetarna ska trivas på sina arbetsplatser samt
att kommunen vid rekrytering attraherar nya kompetenta medarbetare
till verksamheterna
Dokumentet ska omfatta följande områden, sett ur perspektivet
Attraktiv arbetsgivare, när det gäller:
Ledarskap / Medarbetarskap
Lagarbete / Delaktighet
Arbetsmiljö / Hälsa / Samverkan
Kompetensförsörjning / Rekrytering
Jämställdhet / Mångfald
Lön / Anställningsvillkor
Förslag till strategidokument ska färdigställas till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 22 maj 2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Åsa Fjällman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 34
Tjänsteskrivelse kommunchef Ulf Starefeldt

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27

Kf § 18

27

Dnr 00298/2013

009

Motion - Bruttolöneavdrag Fullmäktigeledamoten Annika Öberg (m) lämnade 2013-11-25 följande
för ögon- och öronmotion:
operationer samt större
tandläkarbehandlingar
Arvidsjaurs kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare och därför
motionerar moderaterna i Arvidsjaur för att kommunen ska medge bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar.
Bruttolöneavdraget innebär att kommunen betalar för operationen och
avdrag görs på den anställdes bruttolön till dess att skulden är reglerad.
Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på
beloppet eftersom den anställdes bruttolön sänks lika mycket.
Ett räkneexempel: En ögonoperation som kostar 50 000 kronor.

• Arbetsgivaren betalar fakturan och drar beloppet på arbetstagarens lön
efter en avtalad avbetalningsplan på t.ex. tio månader.

• Arbetstagaren, som tjänar 25 000 kronor i månaden, får efter
bruttolöneavdraget 20 000 kronor i lön som då blir underlag för sociala
avgifter och källskatt.

• Detta ger en besparing för arbetsgivaren med 50 000 kr*40%=20 000 kr.
• Arbetstagaren sänker sin bruttoinkomst med 50 000 kronor. Detta ger en
sänkning av marginalskatten – som är olika stor beroende på hur hög
inkomst den anställde har.
Arvidsjaurs kommun kan även spara pengar på att arbetstagaren efter en
ögonoperation inte behöver terminalglasögon eller andra hjälpmedel för att
utföra sitt jobb.
Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöneavdrag är bland annat Kiruna, Umeå, Karlstad, Laholm, Borgholm och
Ystad.
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-06-23 § 103 motionen för att den
skulle beredas i samband med motionen om Attraktiv arbetsgivare
(dnr 187/2015).

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 35
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Kf § 103 2015-06-23
Tjänsteskrivelser Marie Strinnholm och Helena Landström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-27

28

Kf § 18, forts.

Kommunchefen har lämnat tjänsteyttrande daterat 2018-01-29. Det finns
även tidigare inlämnade tjänsteyttranden i ärendet daterade 2014-10-10 och
2015-04-13.
Yrkanden under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Bifall till motionen i delen ögonoperationer.
Pernilla Hellberg Granberg (c)
Bifall till motionen i sin helhet.
Britt-Inger Hedman (v)
Avslag till motionen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
Lars Ralphs och Britt-Inger Hedmans yrkanden ställs mot varandra. Det
förslag som vinner utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på Lars Ralphs och Britt-Inger
Hedmans yrkanden. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat att Britt-Inger Hedmans förslag ska utgöra
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefer ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
Britt-Inger Hedmans yrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. HR-kontoret
. Ekonomikontoret
. Samtliga personalledare

Motionen bifalles, vilket innebär att Arvidsjaurs kommun inför
möjlighet till bruttolöneavdrag för ögon och öronoperationer samt
större tandläkarbehandlingar.
_____
Reservationer
Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Margoth Holmqvist (v), Linus Laestander (v), Ingrid Tagesdotter (v) samt
Lars Lindström (l) reserverar sig till förmån för Britt-Inger Hedmans förslag

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 35
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Kf § 103 2015-06-23
Tjänsteskrivelser Marie Strinnholm och Helena Landström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 19
Införande av
friskvårdstimme

Blad

2018-02-27

29

Dnr 00248/2016

773

En motion om kommunen som attraktiv arbetsgivare lämnades vid
fullmäktiges junisammanträde 2015. Att vara en attraktiv arbetsgivare är
också ett av kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden.
Resultatet av en enkät till arbetstagarorganisationerna visar att en
friskvårdstimme per vecka är högt prioriterad hos kommunens anställda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-01 § 16 beslutat att
återremittera ärendet till kommunchefen för komplettering.
Tjänsteyttranden har under ärendets beredning lämnats av HR-enheten och
kommunchef Ulf Starefeldt.
Yrkanden under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt-Inger Hedman (v)
Kommunstyrelsens förslag avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag och Britt-Inger
Hedmans yrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Bjarne Halds yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

En friskvårdstimme införs per vecka på prov för samtliga medarbetare
under 2018 med utvärdering efter provperioden.
Friskvårdstimmen får inte medföra merkostnader utan ska tas ut under
arbetstid när verksamheten tillåter.

_____
Beslutet skickas till:
. HR-kontoret
. Samtliga personalledare

Reservationer
Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Margoth Holmqvist (v), Linus Laestander (v) samt Ingrid Tagesdotter (v)
reserverar sig till förmån för Britt-Inger Hedmans förslag.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 36
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Tjänsteskrivelse Helena Landström och Lotta Levander

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 20
Arvodesreglemente för
förtroendevalda
mandatperioden
2015-2018

Blad

2018-02-27

30

Dnr 00306/2014

024

Kommunfullmäktige antog 2016-11-29 § 76 arvodesreglemente för
förtroendevalda.
1 samband med beredning av mål- och resursplan för 2018 har frågan om
arvodenas storlek aktualiserats.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2017-11-07 § 273 att se över
laglighet för sänkning av arvode för heltidsarvoderat kommunalråd och
övriga fasta arvoden.
Yrkanden under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Avslag med hänvisning till att beslut inte kan fattas retroaktivt.
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att beslutet ska gälla
från och med 1 april.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bjarne Halds yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Samtliga arvoden läggs på 2015 års nivå från 1 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-29 § 76 upphör att gälla i den del
som gäller arvodenas storlek och indexuppräkning.

_____
Beslutet skickas till:
. Löner
. Nämndskansli

Justerandes sign

Reservation
Lars Ralph reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
2018-02-06 § 37
Svar från förbundsjurist SKL
Ks § 273 2017-11-07

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27

Kf § 21
Entledigande som
förtroendevald
kommunrevisor
- Jan-Olof Lundmark

31

Dnr 00024/2018

102

Jan-Olof Lundmark begär timeout från sitt uppdrag som förtroendevald
kommunrevisor under perioden 2018-01-01--2018-05-31.
Om inte timeout kan beviljas, begär Jan-Olof Lundmark att bli entledigad.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Jan-Olof Lundmark beviljas begärt entledigande.

______

Beslutet skickas till:
. Jan-Olof Lundmark

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2018-02-06 § 38

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-02-27

Kf § 22
Val av stämmoombud samt
ombudsinstruktion till
extra bolagsstämma
- Inlandsbanan AB

32

Dnr 00064/2018

102

Arbete för upprustning av inlandsbanan pågår. Ett samarbetsavtal har
tecknats med företaget Macquarie om privat medfinansiering för att
påskynda arbetet. Ett antal frågor har väckts angående samarbetet, varför
begäran om extra bolagsstämma har gjorts av Arvidsjaurs, Jokkrnokks och
Östersunds kommuner.
Fullmäktige har att utse stämmoombud för Arvidsjaurs kommun samt lämna
ombudsinstruktion till extra bolagsstämma för Inlandsbanan AB.
Ombudsinstruktionen ska innefatta Arvidsjaurs kommuns ställningstagande
till fyra frågeställningar som lämnats i samband med kallelse till extra
bolagsstämma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Lars Lindström utses som Arvidsjaurs kommuns ombud vid
Inlandsbanans extra bolagsstämma 1 mars i Östersund.
Fullmäktige lämnar följande ombudsinstruktion;

3.

Arvidsjaurs kommun svarar nej på nedanstående frågeställningar som
lämnades till ägarna i samband med kallelse till extra bolagsstämma;
- Skall enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och
företagsledning, ha kontakter med tredjeman avseende pågående
projekt och verksamheter?
- Styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag?
- Att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring ska utses?
- Att ingånget samarbetsavtal, det s.k. MOUT, med partnern
Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om.
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

_____
Beslutet skickas till:
. Lars Lindström

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2018-02-27

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)
Patrik Lundqvist
(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
1
1
1

22
23
24
25
26

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

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

1
1
1
1

32

Lennart Wigenstam

(c)

1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Sven-Olov Granlund
Björn Lundberg

(s)
(c)
(s)

1
1
1

SUMMA

22

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning
Lokalt partistöd

§

12

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X
Lars Lindström

Linus Laestander

X
X
X
X
X
X
X
X

Frånvarande
---X
X
X
X
X
X

Tycho Johansson
Patrik Åman

X
X
X
Susann Lindberg

X
X
X
X
X
X

5 ersättare
1 frånvarande
1 tom stol

12
4
9
1
1
2
29

15

12

Nej Avst

