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Kf § 23
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 24
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 25
Dnr 00282/2014
Svar på frågor som ställdes vid allmänhetens frågestund 2018-02-27

101

Kf § 26
Delgivningar

Justerandes sign

Kf § 27
Dnr 00102/2018
Motion – Nej till kärnkraftverk i Pyhäjoki

009

Kf § 28
Dnr 00103/2018
Motion – Friskvård för kommunens anställda

101

Kf § 29
Val av kommunrevisor

102

Dnr 00024/2018

Kf § 30
Dnr 00071/2018
Årsredovisning år 2017 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 31
Dnr 00104/2018
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2017

007

Kf § 32
Dnr 00105/2018
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

007

Kf § 33
Dnr 00106/2018
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurhem AB

007

Kf § 34
Dnr 00107/2018
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurs Energi AB

007

Kf § 35
Dnr 00108/2018
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaur Flygplats AB

007

Kf § 36
Dnr 00137/2017
Avvikelserapportering med anledning av förmodade kostnader för
omstrukturering av grundskolan

611

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
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Kf § 37
Dnr 00124/2017
Överföring av pengar från 2017 års investeringsbudget till 2018
- Mål- och resursplan 2018

041

Kf § 38
Dnr 00034/2017
Avräkning driftsstöd för 2017 till Arvidsjaurs Flygplats AB

998

Kf § 39
Dnr 00062/2018
Taxor för kostenhetens verksamhet 2018

020

Kf § 40
Dnr 00052/2018
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

773

Kf § 41
Dnr 00310/2017
Begäran om förlängd handläggningstid
- Översyn av riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel

003

Kf § 42
Dnr 00156/2017
Lokal miljöpolicy och lokala miljömål

403

Kf § 43
Dnr 00005/2018
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor, LSO
- Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 44
Partistöd för år 2018

024

Dnr 00245/2017

Kf § 45
Dnr 00274/2017
Arvodesreglemente mandatperioden 2019-22

024

Kf § 46
Dnr 00091/2018
Riktlinjer för utmärkelsen Årets Arvidsjaurbo

105

Kf § 47
Dnr 00069/2018
Strategi och handlingsplan gällande införande av välfärdsteknik inom
socialtjänsten i Norrbottens län - en del av digitaliseringen

730

Kf § 48
Dnr 00133/2015
005
Finansiering för utbyggnad av bredband i de områden inom kommunen som
uppfyller villkor för utbyggnad där kostnaden inte täcks av regelverket

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 49
Dnr 00080/2018
Direktiv till AKAB´s stämmoombud vid 2018 års bolagsstämma

991

Kf § 50
Dnr 00049/2018
Gemensam nämnd inom miljö och bygg

106

Kf § 51
Dnr 00280/2017
Sammanträdesplan 2018
- Ändring av sammanträdestider för kommunfullmäktige

006

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 23
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 Annika Öberg utses att justera protokollet.
Lotta Åman och Martin Nilsson utses till ersättare.
Protokollet ska justeras tisdag den 24 april kl. 15.00.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 24
Allmänhetens frågestund

Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17
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Dnr 00282/2014

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Allmänheten ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman (s):
Idag, när vi medborgare anmanas att vi i alla våra handlingar ska ha ett
miljötänk … Återvinning, återbruk i stället för slit och släng. Promenera,
cykla istället för att ta bilen. Då är min fråga till kommunen:
Varför är det brister i miljötänket hos Arvidsjaurs kommun? … bl.a för
hemtjänsten i Moskosel.
Gäller både för den yttre miljön med onödig bilkörning, och inte minst för
den inre miljön, arbetsmiljön.
Den som bor i Moskosel med omnejd och arbetar inom hemtjänsten ska
först köra med egen bil till Arvidsjaur för att där hämta kommunens
tjänstebil för att sen köra bilen tillbaka till Moskosel innan personen kan
börja sin tjänstgöring. Sedan ska samma resa göras efter arbetsdagens slut.
I Glommersträsk finns däremot tjänstebil(ar) att tillgå för personalen på
orten.
Varför inte ge personalen i Moskosel samma möjligheter för miljöns skull?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18juni.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 25
Svar på frågor som
ställdes vid allmänhetens
frågestund 2018-02-27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr 00282/2014

101

Vid kommunfullmäktige sammanträde 2018-02-27 ställde allmänheten
nedanstående fråga till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman.
Fullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid dagens sammanträde.
Fråga
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 allvarlig störning 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
mandatperiod?
Hur ser planeringen ut beträffande omhändertagande av luleborna?
Lotta Åman lämnar följande svar:
2013-03-25 beslutade kommunstyrelsen om en plan för mottagande av
Lulebor vid dammhaveri. Planen innehåller inventering av lokaler för
övernattning, inventering av utspisningsmöjligheter, hygien samt
ledningsorganisation och mottagningsorganisation.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf 2018-02-27 § 3

Utdragsbestyrkande
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Kf § 26
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
*

Entledigande från uppdraget som borgerlig vigselförrättare
– Bengt Enander
Länsstyrelsen Norrbotten

-

Förordnande av ombud enligt begravningslagen till och med
2018-12-31 – Mats Abrahamsson
Länsstyrelsen Norrbotten

*
-

Årsredovisning för socialnämnden år 2017
Socialnämnden 2018-03-05 § 5

*
-

Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden år 2017
Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-05 § 5

*
-

Organisation av kostenhetens verksamhet
Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 45

*
-

Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2019-2021
Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 55

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 27
Motion
– Nej till kärnkraftverk i
Pyhäjoki

Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17
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Dnr 00102/2018

009

Vid dagens sammanträde lämnade vänsterpartiets fullmäktigegrupp in
följande motion:
Vi föreslår att Arvidsjaurs kommun, liksom flertalet andra kommuner i
Norr- och Västerbotten, uttalar ett tydligt Nej till kärnkraft i vår närhet.
Pyhäjoki ligger bara 50 mil från vår kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 28
Motion
– Friskvård för
kommunens anställda

Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17
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Dnr 00103/2018

101

Vid dagens sammanträde lämnade vänsterpartiets fullmäktigegrupp in
följande motion:
Friskvård är aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det är
också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi föreslår följande friskvårdssatsningar för kommunens anställda;
 Höjd friskvårdsersättning till 1 000 kronor.
 Fritt nyttjande av badhuset för anställda.
 Central hälsopott/trivselpeng för hälsobefrämjande aktiviteter till ett
belopp av 30 000 kronor/år.
All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. Friskvårdssatsningarna
får nyttjas av alla anställda med en sammanhängande anställningstid som
är 3 månader eller längre samt med en sysselsättningsgrad om minst 40%.
Förmånen gäller även då den anställde är sjukskriven eller föräldraledig.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 29
Val av kommunrevisor

Sammanträdesdatum
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Dnr 00024/2018

102

Kommunfullmäktige beviljade 2018-02-27 § 21 Jan- Olof Lundmark begärt
entledigande som förtroendevald kommunrevisor.
Kommunfullmäktige har att utse ny kommunrevisor efter Jan-Olof
Lundmark.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Disa Lundberg utses som kommunrevisor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Disa Lundberg utses som kommunrevisor.
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

_____

Beslutet skickas till:
. Disa Lundberg
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande Jan-Olof Lundmark

Utdragsbestyrkande
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Kf § 30
Årsredovisning år 2017
– Arvidsjaurs kommun

44

Dnr 00071/2018

042

Årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern.
Budgetavräkning tkr

Budget
2017

Redovisat
2017

Utfall mot
budget 2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

284 174
-658 999
-37 803

283 129
-656 070
-40 240

-1 045
2 929
-2 437

Verksamhetens nettokostnader

-412 628

-413 181

-533

Skatteintäkter
300 323
Generella statsbidrag och utjämning 127 120
Finansiella intäkter
500
Finansiella kostnader
-5 412

301 624
127 881
485
-4 451

1 301
761
-15
961

12 358

2 455

-1 604

-1 604

10 754

851

Resultat före extraordinära poster

9 903

Skatt på årets resultat
Årets resultat

9 903

Kommunens resultat för 2017 ger ett överskott med 4,7 Mkr. Avvikelsen
mot budgeterat resultat är +80 Tkr. Verksamhetens intäkter har ökat med
19 Mkr jämfört med budget.
Statliga riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat till skola,
vård och omsorg. Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016
till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet är 8,4
Mkr. Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler.
Bidrag från Migrationsverket står för en del av ökningen av intäkter, detta
som följd av ökat mottagande av olika flyktingkategorier. Verksamhetens
kostnader är 16,7 Mkr högre än budget.
Kostnaderna för avskrivning blev högre än budgeterat med 0,5 Mkr och
kommunen har gjort en nedskrivning av anläggningarna med 3,6 Mkr.
Skatteintäkterna och generella bidrag blev 2 Mkr högre än budget.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 57 2017-03-27
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande
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Kf § 30, forts.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ett överskott med 0,9 Mkr mot
budget, socialnämnden har ett överskott med 0,3 Mkr mot budget, barn- och
utbildningsnämnden har ett utfall nära 0 och kommunstyrelsen har ett
överskott på 10,8 Mkr. Orsaken till överskottet är högre intäkter än
budgeterat och lägre kostnader för personal.
Bolagskoncernen har ett överskott om 7,6 Mkr före dispositioner vilket är
2,3 Mkr bättre än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor.
Samtliga bolag redovisar positivt resultatet. Arvidsjaurhem AB och
Arvidsjaurs Energi AB har dessutom kunnat avsätta medel för framtiden i
obeskattade reserver.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg under rubriken
”Budget och resultat 2017 i nämnderna”, stycke fem;
Här ingår enligt försiktighetsprincipen en avsättning om 10 Mkr för
eventuellt framtida persionskostnader.
Proposition
Ordförandens ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Bjarne
Halds tilläggsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning för år 2017 godkänns.

_____
Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 57 2017-03-27
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande
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Kf § 31
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2017
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Dnr 00104/2018

007

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Genomförda revisionsinsatser – Grundläggande granskning:
• Övergripande granskning av kommunsyrelsen, nämnderna och
fullmäktigeberedningen
• Redovisning
• Delårapport 2017-08-31
• Årsredovisning 2017
• Utvärdering av fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
• Balanskrav
• Granskning av de kommunala bolagen
• Samspel förtroendevalda och förvaltning
• Uppföljande granskning
Genomförda revisionsinsatser – Fördjupade granskningar:
• Kommunens VA-verksamhet
• Kommunens miljöarbete
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsrapporter

Utdragsbestyrkande
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Kf § 31, forts.

Revisorerna bedömer att
- styrelse, nämnder och beredningar i Arvidsjaurs kommun i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll i stort har varit
tillräcklig
- kommunen uppnår kommunallagens krav på ekonomi i balans
- resultaten enligt årsredovisningen sammantaget är förenliga med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Mål som ger uttryck för god
ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv är inte utformade så
att utvärdering och revison kan ske
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ samt att
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
år 2017.

_____

Jäv
Kommunfullmäktigeledamöter som även ingår i kommunstyrelsen och
facknämnder deltar inte i beslutet i den del som rör styrelsen och den egna
nämnden.
Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Granskningsrapporter

Utdragsbestyrkande
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Kf § 32
Granskningsrapport för år
2017
- Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

48

Dnr 00105/2018

007

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag
AB’s verksamhet under år 2017.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Utsedd revisor har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och
om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen har bl.a. noterats följande utvecklingsområden:
• Bolagsstyrelsens styrning via Mål- och resursplan samt
Budget/koncernbudget.
• Arbetet med intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att bolagets
verksamhet under år 2017 har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med
godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Med beaktande av revisorernas synpunkter läggs granskningsrapporten
till handlingarna.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 33
Granskningsrapport för år
2017
- Arvidsjaurhem AB
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Dnr 00106/2018

007

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurhem AB’s verksamhet
under år 2017.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Utsedd revisor har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och
om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen har bl.a. noterats följande utvecklingsområden:
• Bolagsstyrelsens styrning via Mål- och resursplan samt
Budget/koncernbudget.
• Arbetet med intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att bolagets
verksamhet under år 2017 har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Beslutet skickas till:
. A-Hem
. AKAB
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med
godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Med beaktande av revisorernas synpunkter läggs granskningsrapporten
till handlingarna.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 34
Granskningsrapport för år
2017
- Arvidsjaurs Energi AB
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Dnr 00107/2018

007

Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Energi AB’s
verksamhet under år 2017.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Utsedd revisor har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och
om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen har bl.a. noterats följande utvecklingsområden:
• Bolagsstyrelsens styrning via Mål- och resursplan.
• Tydlig bedömning i årsredovisning av om ägarens ekonomiska mål
uppnås.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att bolagets
verksamhet under år 2017 har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Beslutet skickas till:
. AEAB
. AKAB
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med
godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Med beaktande av revisorernas synpunkter läggs granskningsrapporten
till handlingarna.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 35
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Dnr 00108/2018

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaur Flygplats AB’s
2017
verksamhet under år 2017.
- Arvidsjaur Flygplats AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Utsedd revisor har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och
om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen har bl.a. noterats följande utvecklingsområden:
• Bolagsstyrelsens styrning via Mål- och resursplan.
• Arbetet med intern kontroll.
• Prognos och bedömning av måluppfyllelse.
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att bolagets
verksamhet under år 2017 har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.
Beslutet skickas till:
. AFAB
. AKAB
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med
godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Med beaktande av revisorernas synpunkter läggs granskningsrapporten
till handlingarna.
_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

Kf § 36
Avvikelserapportering med
anledning av förmodade
kostnader för
omstrukturering av
grundskolan
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Dnr 00137/2017

611

Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2017 visar i princip på ett
nollresultat, vilket innebär att nämnden inte har något underskott att ta igen
2018.
Förändringsarbete pågår inom grundskolan föranledd av den genomlysning
som gjordes av verksamheten 2017. Förändringarna ska enligt uppdraget
vara färdigställda under 2018.
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-01-24 § 2 lämnat en
avvikelserapportering om förmodad överskridning av 2018 års budget.
Nämnden hänvisar till att det inte går att göra omstruktureringar i
ledningsfunktionen inom grundskolan utan merkostnader. Nämnden vill
därför redan nu göra fullmäktige medvetna om att situationen kan
uppkomma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avvikelserapporteringen är mottagen och överlämnas till
kommunstyrelsen för bevakning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 68 2018-04-17

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 37
Överföring av pengar från
2017 års investeringsbudget till 2018
- Mål- och resursplan
2018

53

Dnr 00124/2017

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
året investeringar.
I samband med att investeringsredovisning för 2017 upprättades, lämnades
önskemål från kommunens verksamheter om att få föra över ej förbrukade
medel från 2017 års investeringsbudget till 2018.
I riktlinjer för investeringar, fastställt av fullmäktige 2017-04-06 § 69, står
följande under punkt 7. Överföring av investeringsmedel;
Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel
som inte använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år
och då tydligt särredovisade.
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit
budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer att
genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året.
I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen, som
därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring av
investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även
årssammanställningen av avslutade investeringar ingå.
Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att
en särskild redogörelse upprättas.

I förslaget till överföring av investeringsmedel finns även projekt som
ändrat inriktning och kan räknas som nya projekt.
Kommunstyrelsen har 2018-03-27 § 58 upprättat förslag till beslut.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag förutom överföring av totalt 1 007 tkr
för anpassning av Borgargården till gruppbostad och korttidsfritids inom
LSS-verksamheten, med hänvisning till att anpassningen bör göras av
uthyraren och fastighetsägaren Arvidsjaurs Energi.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne
Halds ändringsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet kommunstyrelens förslag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 58 2018-03-27
Investeringsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

54

Kf § 37, forts.

Voteringsproposition
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till kommunstyrelsens förslag med Bjarne Halds ändringyrkande.
Efter avslutad omröstning har 15 ja-röster och 11 nej-röster avgivits. Två
ledamöter är frånvarande och en stol är tom. Fullmäktige har alltså beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bilaga ./.

Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Överföring görs av kvarvarande investeringsmedel från 2017 till 2018
med 11 879 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
Överföring görs av kvarvarande investeringsmedel från 2017 till 2018
med 12 222 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.
Inför 2019 års investeringsbudget ska en översyn göras om vad
kommunen långsiktigt kan klara av att investera.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Jonas Granberg (c), Gudrun
Vikberg (c), Kristina Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart
Wigenstam (c), Sven-Olov Granlund (c), Lars Lindström (l) samt Annika
Öberg (m) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande.

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 59 2018-03-27
Investeringsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 38
Avräkning driftsstöd för
2017 till Arvidsjaurs
Flygplats AB

Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

55

Dnr 00034/2017

998

Kommunalt driftsstöd har under 2017 utbetalats med 2 500 tkr. Avräkning
av driftsstödet ska ske senast den 28 februari året efter bidragsåret.
Arvidsjaurs flygplats AB kan utan att åsamkas förlust för 2017 återbetala
500 tkr. Samtidigt leder det till att vägen till ett eget kapital som minst
uppgår till det registrerade aktiekapitalet blir längre för bolaget.
Avräkning ska ta hänsyn till följande;
- Ökad skattekostnad för bolaget
- Minskat statligt stöd för bolaget
- Kommunens ekonomiska situation i övrigt
Det kan konstateras att ingen ökad skattekostnad tillkommer för året då
bolaget har ackumulerade förlustavdrag.
På det sätt som underlag för det statliga bidraget nu redovisas så finns inte
anledning att tro att detta skulle minska om det kommunala driftsbidraget
inte återbetalas.
Kommunens resultat för 2017 visar på ett positivt utfall gentemot budget.
Sammantaget leder detta till att Arvidsjaurs Flygplats AB inte ska återbetala
driftsbidrag för 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige
. AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 59 2018-03-27
Tjänsteskrivelse ekonomichef

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 39
Taxor för kostenhetens
verksamhet 2018

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17
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Dnr 00062/2018

020

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så
snart den anställda har ätit av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att
göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i
princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid
tjänsteresa eller konferens.
I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett
om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen, så länge
förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig
även om en anställd får den utomlands.
Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand
frukost, lunch eller middag. Kostförmån värderas schablonmässigt och
värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider.
Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller
via nettolöneavdrag, minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp.
Om arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för måltiden, beskattas den
anställda för skillnaden mellan det pris som den betalat för måltiden och
schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.
Skatteverkets schablonvärde för 2018 är 47 kronor för frukost och 94 kronor
för lunch och middag.
Kommunstyrelsen beslutade om priser för måltider 2009-03-16 § 66.
Dessa har reviderats och förslag till taxor för kostenhetens verksamhet har
upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Camilla Grahn

2.
3.

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018 antas att gälla från och med
1 maj 2018.
Taxorna ska revideras årligen för att anpassas till Skatteverkets
schablonvärde.
Kommunstyrelsens beslut 2009-03-16 § 66 upphör att gälla.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 60 2018-03-27
Förslag till taxor

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018
Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 39

Taxor för kostenhetens
verksamhet 2018

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Taxa

2018-04-17

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

2018-12-31

Dokumentinformation

Dnr 00062/2018

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018
Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 39

Allmänt
Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så snart den anställda har
ätit av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på
förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid
tjänsteresa eller konferens.
Vid antagande av nya taxor är skatteverkets regler styrande och kommunen har den ambitionen att
inte bedriva osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet.
Taxorna ska revideras en gång per år, antas under hösten och gäller då från 1 januari kommande år.
Förmånsbeskattning
Skatteverkets schablon för kostförmån ligger för 2018 på 94 kr för lunch och middag, 47 kr för
frukost och 235 kr för 3 helt fria måltider. Enligt Skatteverket så är det att räkna som löneförmån
om kommunen säljer en måltid under det priset till egen personal och det ska då förmånsbeskattas
av den enskilde individen. (SKVFS 2017:11 Inkomstbeskattning Skatteverkets föreskrifter om
genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2018; ISSN 1652-1420).
Dessa måltider är att räkna som skattefria:

Pedagogiska måltider inom förskola, skola och äldreomsorg

Terapeutiska måltider inom äldreomsorgen

Måltider för personliga assistenter
En skriftlig riktlinje ska finnas för dessa måltider och måltiden ska intas vid samma bord och
tillsammans med den man har uppdrag att inta måltiden med. Skolan och äldreomsorgen har
riktlinjer för dessa måltider och ansvarar för att uppdatera dessa.
Kommunen vill vidare hålla priser gentemot externa gäster på en jämförbar nivå med de lokala
aktörerna på marknaden för att motverka osund konkurrens med det lokala näringslivet.

Övrigt
All personal ska betala för den mat man äter enligt gällande prislista. Livsmedel inom kommunens
verksamheter är att anse som kommunens egendom och det är att betrakta som stöld att utan
betalning ta för sig av livsmedel. Det är dessutom förbjudet och olagligt att göra egna privata inköp
av livsmedel via kommunens avtalsprislistor.
Det är upp till varje enhet att sträva efter god ekonomisk hushållning vad gäller beställningar, lager
och matsvinn.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2018
Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 39

Taxor 2018
Lunch / middag
Lunch / middag, barn under 12 år
Lunchkuponger, 11 st
- Intern debitering (självkostnadspris) *)

Inkl. moms, kr
94
50
940
65

Exkl. moms, kr
84
45
839
58

Sallad, liten assiett (ca 2 del)
Sallandslunch, inkl bröd, smör, dryck
Grötlunch, inkl bröd, smör och dryck
- Intern debitering (självkostnadspris)

30
65
65
65

27
58
58
58

Jullunch skolan
2-rätters studentlunch
- Intern debitering (självkostnadspris)

188
200
130

168
179
116

Julbuffé äldreomsorgen
2-rätters äldreomsorgen
3-rätters äldreomsorgen
- Intern debitering (självkostnadspris)

250
200
250
160

223
179
223
153

Frukost
- Intern debitering (självkostnadspris)

47
35

42
31

Mellanmål/kvällsmål
- Intern debitering (självkostnadspris)

25
20

22
18

Kaféutbud
Kaffe/Choklad
Te
Läsk, kolsyrat vatten och lättöl
Smörgås liten
Smörgås stor
Bulle/Gobit
Tårta, efterrätt och större gobitar
Kaka liten
Frukt

15
10
15
25
30
15
30
5
5

13
9
13
22
27
13
27
4,5
4,5

Faktiska kostnader
Debiteras verksamheterna vid interna beställningar.
Självkostnadspris
Används för intern debitering av måltider och beställningar till verksamheten. Underlaget till
självkostnadspriset är de faktiska kostnader för året som varit och ligger till grund för nästkommande
år. Dvs; faktiska kostnader för 2016 ligger till grund för beslut kring priser 2018. Måltider som
personalen bjuds på i sin tjänst ska av löntagaren registreras i lönesystemet och av arbetsgivaren
konteras som intern representation.
Övriga priser
Gäller på alla kommunens restauranger och avser externa gäster, ex; kommunens personal, pensionärer,
vuxenstuderande och anhöriga.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 40
Norrbottens
folkhälsostrategi
2018-2026

57

Dnr 00052/2018

773

Förslag till Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 har tagits fram av
Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, där Norrbottens Kommuner,
Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län är huvudmän.
Innehållet har löpande kommunicerats med sakkunniga i kommunerna.
Aktörer som gjort inspel under framtagningsprocessen erbjöds
möjlighet att lämna synpunkter i en sakgranskningsrunda hösten 2017.
Strategin beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett
framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens
folkhälsoarbete. Syftet med strategin är att stimulera till ett mer
systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa mellan
befolkningsgrupper och i förlängningen förbättrar folkhälsan.
Strategin börjar gälla efter att Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten
och Länsstyrelsen i Norrbottens län antagit dokumentet. I samband med
fastställandet upphör den tidigare folkhälsopolitiska strategin från år 2007
att gälla.
Styrelsen för Norrbottens kommuner rekommenderar
medlemskommunerna att anta förslaget ”Norrbottens folkhälsostrategi
2018-2026”.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 antas.
_____

Beslutet skickas till:
. Region Norrbotten
. Lst i norrbottens län
. Norrbottens kommuner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 61 2018-03-27
Förslag till Norrbottens hälsostrategi

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 41
Begäran om förlängd
handläggningstid
- Översyn av riktlinjer för
bidrag ur
vattenregleringsmedel

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17
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Dnr 00310/2017

003

Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 181 att göra en översyn av
riktlinjerna för bidrag ur vattenregleringsmedel.
Ansvaret för kommunens landsbygdsutveckling har flyttats från kultur- och
integrationsenheten till näringslivsenheten.
Näringslivsenheten har, med anledning av att vattenregleringsbidragets
nyttjande har sjunkit, fått i uppdrag att se över riktlinjerna för desamma.
Enheten har bett om skriftliga direktiv, alternativ att ärendet återremitteras
till dess att den nya organisationen har arbetet med landsbygdsfrågorna ett
år och en utvärdering gjorts om hur den nya organisationen påverkat antalet
ansökningar. Om bidragets nyttjande därefter fortfarande anses för lågt
kommer det finnas bättre underlag till konkreta förändringsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Näringslivsenheten beviljas förlängd utredningstid.
2. Ärendet tas upp på nytt när en utvärdering har gjorts om hur den nya
organisationen påverkat antalet ansökningar ur vattenregleringsmedel.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ann Engberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 62 2018-03-27
Tjänsteskrivelse Ann Engberg

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

Kf § 42
Lokal miljöpolicy och
lokala miljömål

59

Dnr 00156/2017

403

Förslag till miljöpolicy och lokala miljömål har upprättats.
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-29 § 53 att förslaget skulle skickas på
remiss till de politiska partierna och till Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Yttranden har inlämnats av Centerpartiet och Arvidsjaur kommunföretag AB
som inkluderar Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB:s yttranden.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 22 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att sammanställa remissvaren.
Samhällsbyggnadskontoret har lämnat en sammanställning av remissvaren.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Miljöpolicy och lokala miljömål antas.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 63 2018-03-27
Förslag till miljöpolicy
Remissvar

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson
AKAB § 5 2018-01-15
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Miljöpolicy och miljömål

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.”

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Riktlinjer

Kf 2018-

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Kommunstyrelsen
Dokumentinformation

Giltig till
Tills vidare
Kommunens miljöpolicy och miljömål
Dnr 156/2017
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Miljöpolicy
I Arvidsjaurs kommun verkar vi för hållbar utveckling så att alla som bor och verkar i vår
kommun, nu och i framtiden, ska erbjudas en god livskvalitet ur ett miljöperspektiv. Hållbar
utveckling kräver helhetssyn, långsiktighet och samverkan. Verksamheten ska genomsyras av
långsiktighet när det gäller ekologi, ekonomi och sociala faktorer. De förtroendevalda och
anställda i organisationen ska vara goda förebilder genom att ta sitt ansvar för nuvarande och
kommande generationer.
Detta innebär att:









Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med tydliga mål och försöker ständigt förbättra vårt
miljöarbete.
Vi visar miljöhänsyn i alla roller och verksamhetsområden. Det sker genom att följa rutiner
och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.
Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan, med fokus på energi-, kemikalie- och
transportområdet.
Miljöfrågorna utgör en viktig komponent i allt planarbete, myndighetsutövning, upphandling av
varor och entreprenader samt vid val av produktionsmetoder och investeringar i den egna
verksamheten.
Vi säkerställer god hantering av samhällets restprodukter i form av avfall.
Vi följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.
Vi redovisar öppet och informerar om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Miljömål
Sveriges övergripande mål med miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Detta generationsmål är vägledande för allt miljöarbete. De 16 nationella
miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen beskriver hur miljön ska vara då miljöarbetet lett
till en ekologiskt hållbar värld. Miljökvalitetsmålen är en politisk strävan som konkretiserar
miljöbalkens mål om främjande av hållbar utveckling. Alla miljökvalitetsmål ska nås till 2020,
förutom begränsad klimatpåverkan som ska nås till 2050. Dessa mål ska regelbundet följas upp
och utgöra en grund för det strategiska miljöåtgärdsarbetet. I uppföljningen 2015 konstaterades att
enbart tre av 21 län beräknas nå något av miljökvalitetsmålen till 2020. Arbetet med miljöfrågor
behöver alltså öka för att skapa ett hållbart samhälle.
Miljökvalitetsmålen syftar till att:






främja människors hälsa
värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
trygga en god hushållning med naturresurserna
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Lokala miljömål
Syftet med att upprätta lokala miljömål för Arvidsjaurs kommun är att stärka kommunens arbete
mot en hållbar utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls.
Arvidsjaur kommuns lokala miljömål är ett styrande dokument, upprättat utan lagkrav.
De lokala miljömålen för Arvidsjaurs kommun visar viljan och ambitionen att arbeta med
miljöfrågor. Ambitionen är att på ett progressivt sätt arbeta med att hantera dagens miljöproblem
och att främja en hållbar utveckling. Kommunens politiska vision ställer stora krav på
medvetenhet och långsiktigt tänkande i planerings- och genomförandeprocesser.
Målområden
Arvidsjaurs kommun har brutit ner de nationella miljömålen till fyra övergripande målområden,
vilka anses vara av extra stor betydelse för Arvidsjaur. Dessa är:
•
•
•
•

Giftfri och säker miljö
Effektivare användning av energi och transporter
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö *1
Levande sjöar och vattendrag

Under varje miljömålsområde finns en kortfattad bakgrundsbeskrivning och en beskrivning av
ambitionen med miljömålen. Varje miljömålsområde består av övergripande inriktningsmål, att
uppnå på långt sikt och tidsatta detaljerade delmål, att nå på kortare sikt. Vissa av delmålen gäller
för hela kommunen och andra är specifika för kommunens verksamheter.

1. Giftfri och säker miljö
Många av de farliga kemikalierna i inomhusmiljön hittas i luft och damm, dit de kommit från
produkterna som utsöndrar dem. Barn och ungdomar är känsligare än vuxna, eftersom de växer
och genomgår utvecklingsprocesser som kan vara känsliga för störningar. Barn tillbringar
dessutom mer tid på golvet och stoppar ofta händerna i munnen, vilket gör att de exponeras mer än
andra. Barn och ungdomar är naturligtvis även extra känsliga för att utsättas för strålning av olika
typer. Det är därför viktigt att minska exponeringen av radon, UV-strålning och miljögifter i
byggmaterial. Att utsättas för strålning ökar risken för att utveckla olika typer av cancer, vilken
ofta upptäcks långt efter själva exponeringen skett. Bara för att vi utsätts för påverkan av farliga
kemikalier betyder det inte nödvändigtvis att vi drabbas av negativa effekter, men helt klart är att
risken ökar. Arvidsjaurs kommun tycker att denna risk är så pass viktig att kommunen vill arbeta
förebyggande med att minska riskerna för att barn och unga exponeras för miljögifter.

1

Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resurssparande och miljöanpassat sätt för
att på sikt minska.
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42
Långsiktigt mål

Arvidsjaurs kommun ser en framtid med en befolkning utan höga halter av miljögifter i kroppen och
där sunda material används vid nybyggnation. Vid nybyggnation eftersträva förnybara och giftfria
material med lång livslängd och upphandling av varor och tjänster i den kommunala verksamheten
föregås där det är nödvändigt av en miljöbedömning.
Mätbara delmål

•

Vid tillsyn av förskolorna ska två fokusområden vara giftfri miljö och utomhusmiljö
(skuggmöjligheter).
Huvudansvarig: MBHN, Miljö- och byggenheten

•

Senast år 2019 ska det finnas framtagna riktlinjer för inköp av leksaker och övrigt material till
våra förskolor.
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden

•

Senast 2019 ska leksaker och utrustning med farliga kemikalier tas bort från förskolorna.
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden

•

Alla nya textiler ska tvättas innan användning och rutiner för att köpa giftfria textilier ska införas
senast år 2020.
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden

•

Samtliga kommunala verksamheter ska ha rutiner för källsortering av avfall år 2019-2020.
Huvudansvarig: Samtliga nämnder och bolag

•

Kommunens skolor ska jobba strukturerat med miljöfrågor utifrån barnens perspektiv och minst
50 % av skolorna ska vara miljödiplomerade enligt Grön flagg eller liknande certifiering innan år
2022.
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden

•

Före år 2020 ska radonhalten vara mätt i samtliga skolor och förskolor.
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden, MBHN - Miljö- och byggenheten
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Följande mål som rör målområdet finns även i kommunens avfallsplan som antogs av fullmäktige 29
nov 2016:
•

Till år 2018 ska mängden felsorterat avfall för fraktionerna förpackningar, farligt avfall samt
deponirest ej överstiga för förpackning 20 %, för farligt avfall 0,2 % samt för deponirest ej
överstiga 2 %.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

År 2020 ska mängden säck och kärl avfall per person minskat med 5 % jämfört med år 2015.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Vid miljötillsyn av miljöfarliga verksamheter samt tillsyn vid livsmedelsanläggningar ska ett
fokusområde vara avfallshantering. Tillsynen ska bl.a. omfatta förvaring, hantering och sortering
avfall.
Huvudansvarig: MBHN, Miljö- och byggenheten

•

Slam från avloppsreningsverk ska hålla sådan kvalitet att riktvärden för metaller och
bioackumulerande organiska ämnen ligger under gällande gräns- och riktvärden.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2. Effektivare användning av energi och transporter
Klimatfrågan ses idag som ett av de allra viktigaste samhällsproblemen som måste lösas för att vi
ska kunna nå visionen om ett hållbart samhälle i framtiden. Halten av växthusgaser i atmosfären
ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Klimatförändringarna är en viktig
lokal, såväl som global angelägenhet och kan inte begränsas geografiskt. Arvidsjaurs kommun
kommer med största sannolikhet att påverkas av de effekter som följer i klimatförändringarnas
spår. En förhöjd temperatur och ökad nederbörd tillsammans med ökad molnighet och
luftfuktighet är verkningar som kan komma att få konsekvenser i kommunen bland annat i form
av risk för översvämningar, skredrisk och hotad dricksvattenförsörjning.
I Sverige har det totala utsläppet av växthusgaser inte varierat särskilt mycket på flera år.
Den sektor som dominerar utsläppen i Arvidsjaur är transportsektorn som står för ca 67 % av
utsläppen. Utsläppen av växthusgaser per invånare i Arvidsjaur är 8,7 ton. Genomsnittet i Sverige
är 6,3 ton per invånare. Transportsektorn står även för den största energianvändningen i
kommunen, ca 47 %. *2
I Arvidsjaur är det svårt att minska utsläppen från transportsektorn, eftersom kommunen är en
glesbygdskommun och därmed inte kan erbjuda kollektivtrafik på samma sätt som större städer.
Kommunen har en stor yta och gles befolkning, vilket innebär att bilen även i fortsättningen
kommer vara viktig för att vi ska kunna utföra våra vardagliga sysslor. Arvidsjaurs kommun har
beslutat om riktlinjer för resor och fordon i tjänst vars syfte och inriktning bl.a. är att vara
kostnads- och resurseffektiva samt att minska miljöpåverkan.

2

Källa – Statistiska centralbyrån (SCB)
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Långsiktigt mål

Arvidsjaurs kommun ser en framtid med så liten klimatpåverkan och ett samhälle som minskat sitt
fossilbränsleberoende genom bättre möjligheter för ett fossilfritt transportsystem.
Mätbara delmål

•

Energianvändningen i kommunens lokaler per ytenhet ska minska med minst 5 % till år 2022
jämfört med år 2017.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Vi ska öka antalet fossilfria fordon i de kommunala verksamheterna. År 2022 har kommunen
ersatt minst 50 % av de nödvändiga personbilstransporterna inom tätorten med fossilfria
fordon.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Upphandling

•

Vid upphandling av persontransporter ställs krav på att miljöfordon används och att förnybara
drivmedel prioriteras.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Upphandling

•

Vid upphandling av maskin- och transporttjänster ställs krav på att fordonen har
miljöanpassade motorer och däck minst enligt Trafikverkets normer.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Upphandling

•

Matsvinnet i den kommunala verksamheten ska minska 5 % årligen fram till år 2022 minska
med 20 % jämfört med år 2017.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Kommunen ska ha ökat andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till
minst 20 % senast år 2022
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö
Kommunens politiska vision ställer stora krav på medvetenhet och långsiktigt tänkande i
planerings- och genomförandeprocesser. Kommunen kan genom den fysiska planeringen, och i
många fall genom sitt markägande, i mycket hög grad styra var och i vilken omfattning
exploatering sker. Det är också viktigt att ha en klar strategi för hur värdefull mark och
grönstruktur ska bevaras och utvecklas för att kunna bemöta olika motstående intressen.
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Långsiktigt mål

Bebyggelsen ska utvecklas så att den är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar även i framtiden.
Parker, naturområden och tätortsnära3 sjöar bjuder på upplevelser och är lätta att nå till fots och på
cykel. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare kommunens grönska.
Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller. Vi tar hand om
dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika
översvämning lokalt eller nedströms.
Mätbara delmål

•

Översikts- och tillväxtplanen ska vara ett redskap som aktivt användas i planerings- och
genomförande processer.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att avfallet
ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer och där så är möjligt en
avfallsfraktion till.
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Upphandling

•

Efter år 2022 har vi inga fastigheter som blir översvämmade p.g.a. brister i dagvattenhanteringen
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

4. Friska vatten
Arvidsjaur är väl försett med vatten av god kvalitet. Trots det finns ett antal miljöproblem i sjöar och
vattendrag. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och
hämtas från yt- eller grundvattentäkter som påverkas av mänsklig aktivitet. Det finns markområden
som är förorenade, i huvudsak från tidigare industrier och andra verksamheter. En liten mängd
föroreningar i mark kan skada vattnet i ett stort område. De lokala övergödningsproblemen beror bl.a.
på bristfälliga avlopp, jord- och skogsbruk.
Långsiktigt mål

Sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, biologisk mångfald och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Kommunens sjöar har
fortsatt god status när det gäller vattenkvalitet och alla enskilda och kommunala avlopp har godtagbar
rening. Kommunen kan erbjuda dricksvatten av god kvalitet även i framtiden.

3

Definitionen på tätort enligt SCB är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, vilket innebär Arvidsjaur och
Glommersträsk enligt SCB:s förteckning
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Miljöpolicy och miljömål
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42

Mätbara delmål

•

Statusen för sjöar och vattendrag får inte försämras *4
Huvudansvarig: MBHN - Miljö- och byggenheten, KS – Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Samtliga kommunala vattentäkter har reviderade skyddsområden eller förslag till skyddsområden år 2022
Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning: Vad händer efter 2022?
Miljömålen ska följas upp årligen och sammanställas. De ansvariga för uppföljning ska skicka in
sina nyckeltal till samhällsbyggnadskontoret som kommer att sammanställa sammanfattningen.
När en sammanställning av miljömålen för 2017-2022 har gjorts, ska nya mål för nästa
femårsperiod tas fram. Målen ska bli mer ambitiösa och genomarbetade eftersom kommunen fått
erfarenhet av arbetet med de första miljömålen.
Arbetet med att ta fram nya miljömål kan påbörjas senast hösten 2022 för att få klart med nya
fastställda mål innan 2023.
__________

4

Statusklassningarna för samtliga sjöar och vattendrag i landet finns under http://viss.lansstyrelsen.se
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I Lag om skydd mot olyckor LSO (2003:778), finns bestämmelser om vilka
åtgärder samhället och den enskilde ska vidta till skydd mot olyckor. En av
kommunens skyldigheter är att upprätta handlingsprogram för det operativa
och det brandförebyggande arbetet.
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och därmed ansvarig för både det
operativa och det brandförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen svarar
också för kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor, LBE. Genom att kommunstyrelsen är högsta lokala civilförsvarsmyndighet och kommunstyrelsens arbetsutskott är Krisledningsnämnd
hanterar kommunstyrelsen alla skeden i hotskalan.
Handlingsprogrammet för Skydd mot Olyckor ska antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod men närmare riktlinjer kan under
perioden antas av räddningsnämnden. Det antagna handlingsprogrammet
gäller till dess att ett nytt program har antagits. Innan ett program antas ska
samråd ha skett med dem som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Länsstyrelsen är alltid obligatorisk remissinstans.
T.f räddningschef har upprättat förslag på handlingsprogram enligt LSO.
Förslaget har varit ute på remiss. Tre remissvar har inlämnats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) för
Arvidsjaurs kommun antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 10 upphör att gälla.

_____
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Kommunens ledningsgrupp
. Lars-Erik Sundqvist
. Magnus Öhman
. Mikael Degerman
. Anne Åberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 64 2018-03-27
Förslag till handlingsprogram med bilagor

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 44
Partistöd för år 2018

61

Dnr 00245/2017

024

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 för kommunalt partistöd började gälla från och med år
2014, vilket bland annat innebär att partistöd endast får bestå av ett
grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Kommunfullmäktige fastställde det kommunala partistödet för 2017 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.
Ärendet återremitterades av fullmäktige 2018-02-27 § 12 för att anpassas till
den nya kommunallagens bestämmelser som säger att stödet inte får
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Kommunstyrelsen har 2018-03-27 § 65 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden under sammanträdet
Lotta Åman (s)
Bifall till socialdemokraternas förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
1. Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
2. Nej-röst till Lotta Åmans yrkande.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 65 2018-03-27
Förslag från centerpartiet
Förslag från socialdemokraterna

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

62

Kf § 44, forts.

Efter avslutad omröstning har 13 ja-röster och 13 nej-röster avgivits.
Två ledamöter är frånvarande och en stol är tom. Omröstningen har utfallit
med lika röstetal. Omröstningen avgjordes därför med ordförandens
utslagsröst. (5 Kap 56 § KomL).
Bilaga ./.

Omröstningsresultatet biläggs protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Partistöd för 2018 fastställs med;

2.

Grundstöd 27 500 kronor
Mandatbundet stöd 15 000 kronor
I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd.

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c), Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c),
Jonas Granberg (c), Gudrun Vikberg (c), Kristina Bäckström (c),
Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), Sven- Olov Granlund (c),
Britt-Inger Hedman (v), Kennet Bäcklund (v), Leif Enberg (v) samt
IngridThagesdotter (v) reserverar sig till förmån för kommunstyrelselsens
förslag.

Beslutet skickas till:
. Samtliga partier
. Löner
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 65 2018-03-27
Förslag från centerpartiet
Förslag från socialdemokraterna

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

Kf § 45
Arvodesreglemente
mandatperioden 2019-22

63

Dnr 00274/2017

024

Fullmäktige inrättade 2017-10-31 § 136 en tillfällig fullmäktigeberedning
för översyn av arvodesreglemente för mandatperioden 2019-22.
Mål- och utvärderingsberedning har behandlat ärendet och lämnat förslag till
arvodesreglemente. Kommunstyrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i
ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning (KL 5:28).
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2018-03-27 § 66.
Yrkanden under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Ärendet återremitteras för att skickas ut till de poltiska partierna på remiss.
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets förslag till arvodessreglemente.
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.

Ärendet återremitteras för att skickas ut till de poltiska partierna på
remiss.

_____

Beslutet skickas till:
. Politiska partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 66 2018-03-27

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 46
Riktlinjer för utmärkelsen
Årets Arvidsjaurbo

64

Dnr 00091/2018

105

Mål- och demokratiberedningen har föreslagit justering av riktlinjerna för
”Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun”.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktiges
presidium
. Mål- och demokratiBeredningen
. Peter Manner
. Ann Engberg
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Prisets benämning ska vara Årets Arvidsjaurbo.
En enskild eller en grupp personer kan ta priset som Årets
Arvidsjaurbo.
3. Personen/personerna skall ha gjort något som satt Arvidsjaur på kartan,
samt har ett PR-värde för kommunen
4. Pristagaren/na bör i första hand sökas bland kommunmedborgare.
Utmärkelsen kan dock även tilldelas annan som inte är skriven i
kommunen, men som i övrigt uppfyller kriterierna.
5. Finns det ingen person/personer/grupper som uppfyller kriterierna ett år
ska ingen pristagare utses.
6. I enlighet med presidiets arbetsordning ska presidiet i samråd med
gruppledarna från de politiska partierna representerade i
kommunfullmäktige, ansvara för nomineringsförfarandet och
fastställandet av pristagare till Årets Arvidsjaurbo.
Sammankallande är kommunfullmäktiges ordförande.
7. Utmärkelsen delas ut årligen.
8. Pristagare ska vara utsedd i god tid.
9. Prissumman skall uppgå till 10 000 kr och ska oavkortat gå till
välgörande ändamål och / eller organisationer i Arvidsjaurs kommun
som prisvinnaren utser.
10. Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 upphör att gälla
_____

Beslutsunderlag

Ks § 67 2018-03-27

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 47
Strategi och handlingsplan
gällande införande av
välfärdsteknik inom
socialtjänsten i Norrbottens
län - en del av
digitaliseringen

65

Dnr 00069/2018

730

I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL
om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd samt
att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad självständighet
och delaktighet i samhällslivet.
För att nå visionen så krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och
personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen
kan, när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre
kvalitet, mer effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som
patientens/brukarens möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan
stärkas.
Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i
kommunerna samtidigt som tillgången till personal minskar. För att
överbrygga glappet och klara av att erbjuda kvalitativt bra service och
tjänster till medborgarna så behövs alternativa arbetssätt. Det krävs att
takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; Digitalt först –
personligt där det behövs.
En strategi och en handlingsplan gällande införande av välfärdsteknik inom
socialtjänsten i Norrbottens län för år 2018-2023 har upprättats.
Socialberedningen inom Norrbottens kommuner föreslår att kommunerna
ska anta strategin och den gemensamma handlingsplanen.
Socialnämnden har 2018-03-05 § 13 beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att anta ”Strategi och handlingsplan 2018-2023 gällande
införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län”.

Beslutet skickas till;
. Region Norrbotten
. Norrbottens kommuner
. Socialnämnden
. Ann-Sofi Levander
. Pernilla Berggren

Kommunfullmäktiges beslut
1. Strategi och handlingsplan 2018-2023 gällande införande av
välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län antas.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 69 2018-03-27
Sn 2018-03-05 § 13
Förslag till strategi och handlingsplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

Kf § 48
Finansiering för utbyggnad
av bredband i de områden
inom kommunen som
uppfyller villkor för
utbyggnad där kostnaden
inte täcks av regelverket

66

Dnr 00133/2015

005

Utbyggnad av bredband på landsbygd kan ske med bidrag, där den
ekonomiska fördelningen sker med 70% stöd och 30% anslutningsavgift
som varje fastighetsägare betalar (Kf § 154 2017-10-31).
Det har visat sig att i vissa områden täcks inte kostnaderna för en utbyggnad,
trots att 100% av de fast boende vill ansluta sig. Få fastigheter på stora ytor
och andra omständigheter gör det svårt att få kostnadstäckning.
Regeringen har aviserat ytterligare bidragspengar till Norrbotten för
bredbandsutbyggnad. Olyckligtvis är det exakt samma regelverk som
tidigare som gäller för att ansöka om dessa pengar, det vill säga
fördelningen bidrag 70% egen finansiering 30%. Fördelningen kan inte
förändras under pågående programperiod. Det är bland annat därför
kommunen inte att kunna nyttja dessa extra pengar.
Tre förslag till åtgärder har tagits fram för att åtgärda den uppkomna
situationen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt tjänsteskrivelsens förslag nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Tilldelade landsbygdsutvecklingsgmedel nyttjas för att bekosta de delar
som inte täcks av anslutningsavgift + stöd, för de områden som
uppfyller övriga villkor för utbyggnad.
Om inte de avsatta medlen täcker kostnaderna för alla byar prioriteras
de som har procentuellt flest anslutningar av fast boende, så långt
pengarna räcker. Åtgärden räknas som ”övrig offentlig
medfinansiering” och minskar stödet proportionerligt.

_____
Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktiges
presidium
. Glen Eriksson
. Åsa Andersson
. Kristina Grubbström

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 70 2018-03-27
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 49
Direktiv till AKAB´s
stämmoombud vid 2018
års bolagsstämma

Blad

2018-04-17

67

Dnr 00080/2018

991

Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) är koncernmodern i Arvidsjaurs
bolagskoncern. Inför bolagsstämman ska ägaren, Arvidsjaurs
kommunfullmäktige, besluta om stämmodirektiv.
Kommunstyrelsen har 2018-03-27 upprättat förslag till beslut.
Yrkande under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att följande stryks;
”AKAB och dotterbolagen skall avdela resurser för minst två fördjupade
granskningar, varav en bör vara koncernövergripande.”
Lotta Åman (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att följande stryks;
”AKAB skall till ägarna redovisa AKAB:s och dotterbolagens risk- och
sårbarhetsanalyser och handlingsplaner med anledning av analyserna.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig, varefter han förklarar
att kommunfullmäktige bifallit desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB:s
bolagsstämma 2018:
-

Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska verka för en sammanhållen
bolagskoncern.
Kommunens bidrag till bolagskoncernen ska minimeras
(punkt 5 ägardirektiven).
Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska senast i årsredovisningens
förvaltningsberättelse redovisa hur moderbolaget utövat sin styrfunktion
över dotterbolagen med hänvisning till ägardirektivets
1:a punkt, 2:a stycke;
Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen. Bolaget utövar
kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och
utfärdade ägar- och, i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv.

Beslutet skickas till:
. Stämmoombud AKAB

_____
Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Jonas Granberg (c), Gudrun Vikberg
(c), Kristina Bäckström (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c) och
Sven- Olov Granlund (c) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 71 2018-03-27

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-04-17

Kf § 50
Gemensam nämnd inom
miljö och bygg

68

Dnr 00049/2018

106

Arjeplogs kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, i anslutning till
antagandet av en ny politisk organisation, att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att söka samarbete med annan kommun i frågor av myndighetskaraktär och
återkomma med förslag på hur en sådan gemensam nämnd kan organiseras.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsens
ordförande i Arjeplogs kommun tagit kontakt med Malå, Norsjö,
Arvidsjaurs och Sorsele kommuner.
Utifrån denna kontakt med Arvidsjaurs kommun har ett uppdrag lämnats till
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att utreda vad en gemensam nämnd
innebär för Arvidsjaurs kommun.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens har 2018-01-30 § 8 beslutat
överlämna nämndens synpunkter till fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

En fungerande samverkan ska bygga på frivillighet och samförstånd,
vara kostnadseffektiv och givande för samtliga ingående kommuner.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden med miljö- och byggkontoret
har alltid varit positiva till samverkan och har under åren haft många
olika samverkanslösningar och kommer att fortsätta med det. Nämnden
är dock enig om att en gemensam nämnd inte är en bra
samverkanslösning för Arvidsjaur.
Med hänvisning till ovanstående och den utredning som upprättats
tackar Arvidsjaurs kommun nej till gemensam myndighetsnämnd.

_____
Beslutet skickas till:
. Arjeplogs kommun
. Sorsele kommun
. Norsjö kommun
. Malå kommun
. Samhällsbyggnadskontoret
. Mbhn

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Mbhn 2018-01-30
Ks § 72 2018-03-27
Utredning/tjänsteutlåtande samhällsbyggnadskontoret
Skrivelse från Arjeplog om bildande av gemensam nämnd

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-17

Kf § 51
Sammanträdesplan 2018
- Ändring av
sammanträdestider för
kommunfullmäktige

69

Dnr 00280/2017

006

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 191 om sammanträdesplan för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för 2018.
I beslutet fastställdes fullmäktiges sammanträdestider till 10.00.
Mål- och demokratiberedningen har föreslagit att sammanträdestiderna återgår
till 13.00 med hänvisning till att partierna behöver sammanträdesdagens
förmiddag som förberedelsetid.
Kommunstyrelsen har 2018-03-27 § 73 upprättat förslag till beslut.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Ärendet utgår.
Martin Nilsson (c)
Fullmäktiges ordinarie sammanträdestid ska vara 10.00.
Proposition
1. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
2. Martin Nilssons yrkande ställs mot Bjarne Halds yrkande.
3. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det yrkande som vinner under punkt 2.
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Voteringsproposition
1. Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
2. Nej-röst till Martin Nilssons yrkande.

Efter avslutad omröstning har 15 ja-röster och 8 nej-röster avgivits.
3 ledamöter avstår från att rösta.Två ledamöter är frånvarande och en stol är
tom. Fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bilaga ./. Omröstningsresultatet bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige
. Kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdestid sätts till 13.00.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-29 § 191upphör att gälla.
_____
Reservationer
Martin Nilsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c) och Kristina
Bäckström (c) reserverar sig till förmån för Martin Nilssons yrkande.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 73 2018-03-27

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-17 § 51.

Kommunfullmäktige
27 februari

Kommunstyrelsen
6 februari

Arbetsutskott 13/12 2017
Arbetsutskott 16/1
Ekonomidag 12/2

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 13/3

17 april

27 mars
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

8 maj

18 juni

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 24/4

Arbetsutskott 22/5

5 juni
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

18 september

30 oktober

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 28/8

Arbetsutskott 25/9

9 oktober
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

27 november

6 november

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

4 december

20 november

Arbetsutskott 23/10

Valärenden

Arbetsutskott 12/12

Kommunfullmäktiges mål-och demokratiberedning
klockan 08.00
9 januari, 13 februari, 28 mars, 15 maj, 19 september, 11 december
(sammanträde utöver plan kan ske vid behov)
Kommunfullmäktiges presidie
klockan 13.00
9 januari, 13 februari, 28 mars, 15 maj, 7 juni, 19 september, 10 oktober, 7 november,
11 december
Arbetsutskott
klockan 08.00
Kommunstyrelsen
klockan 08.00
Kommunfullmäktige
klockan 13.00
*
*
*

Samtliga kallelser sändes till ledamöterna en vecka innan sammanträdet.
Handlingar skall vanligtvis inlämnas två veckor innan sammanträdesdagen.
För att undvika extraärenden skall ärendena lämnas in till kansliet minst en vecka före
utskottssammanträdena. I annat fall hänskjuts ärendena till nästa sammanträde.

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2018-04-17

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
-

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
1

SUMMA

18

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

Tjänstgörande ersättare

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning
Omf. pengar LSS

37

§

44

Ja

Nej Avst

Ja

Nej Avst

X
X
X
X
Lars Lindström

Susann Lindberg
Frånvarande
---Gudrun Vikberg
Jonas Granberg
Frånvarande
Tycko Johansson
Patrik Åman

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X

X
X
X
X
X

-

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
8 ersättare
2 frånvarande
1 tom stol

X
X
-

X

Annika Öberg

Johnny Bäckström

Partistöd *)

§

15

X
11

13

*) Omröstningen utföll med lika röstetal. Ordföranden använde sin utslagsröst och röstade nej, vilket innebär att
nej-rösterna vann omröstningen.
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Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2015-2018

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2018-04-17

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
-

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
1

SUMMA

_____
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Tjänstgörande ersättare

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

12
4
9
1
1
2
29

Omröstning
Sammanträdesplan

§

51

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X
Lars Lindström

X
X
X
X
X

Susann Lindberg

X
X
X

Frånvarande
---Gudrun Vikberg
Jonas Granberg

X
X
X

Frånvarande
Tycko Johansson
Patrik Åman

X
X

Annika Öberg

X
X
X

Johnny Bäckström

X
X
X
X
X
X

8 ersättare
2 frånvarande
1 tom stol

15

8

3

Nej Avst

