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2018-10-30

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.15.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

129

Samuel Wigenstam, Marcus Lundqvist, Elin Lundström, Pernilla Hellberg Granberg, Anna Quist
och Lotta Åman
Tjänstgörande ersättare:
Mats Klockljung, Stefan Holmberg, Lars Lindström, Patrik Nilsson, Ruschadaporn Lindmark och
Agneta Starefeldt.

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Nina Ask, ekonomichef § 107
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Agneta Starefeldt och Martin Nilsson.

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2018-11-08 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Britt-Inger Hedman §§ 100-103

Peter Rydfjäll §§ 104-128

Justerande

Agneta Starefeldt

Martin Nilsson

Paragrafer: 100-128

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum för anslags
uppsättande

2018-11-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2018-11-30
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Kf § 100
Sammanträdets öppnande
Kf § 101
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 102
Dnr 257/2018
Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2019-22

102

Kf § 103
Överlämnande av klubba
Kf § 104
Dnr 00282/2014
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 105
Delgivningar
Kf § 106
Dnr 000256/2017
101
Interpellation angående bokningssystemet vid bokningar av flyg till och från
Arvidsjaur
Kf § 107
Dnr 000256/2017
101
Fråga om kommunens köp av vägsalt, våtservetter m.m. med hänvisning till
Uppdrag Gransknings reportage 10 och 24 oktober om bluffakturor
Kf § 108
Dnr 000225/2018
Isbana vid gamla utebassängen (Medborgarförslag)

812

Kf § 109
Dnr 000181/2018
Flytt av lekutrustning från Tallkottens förskola i Moskosel till parken
(Medborgarförslag)

332

Kf § 110
Dnr 00116/2018
Ny vattenrutschkana till Centrumbadet (Medborgarförslag)

822

Kf § 111

612
041

Dnr 00016/2018
Dnr 00115/2018
Tidigareläggning av investering
- Nytt övningsområde för Sandbackaskolans fordonsprogram
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30
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Kf § 112
Dnr 00113/2018
Reglemente för lokalt partistöd

104

Kf § 113
Dnr 00161/2018
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun
- inklusive taxa

061

Kf § 114
Dnr 00198/2018
Taxor för kostenhetens verksamhet år 2019

020

Kf § 115
Dnr 00212/2018
Delårsredovisning 2018-08-31 – Hela kommunen

042

Kf § 116
Dnr 00241/2018
Granskning av delårsredovisning 2018-08-31

007

Kf § 117
Dnr 00190/2018
Taxa gällande nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns kartdata

051

Kf § 118
Dnr 00204/2018
Detaljplan för Lyckans industriområde

214

Kf § 119
Dnr 00190/2016
Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer

009

Kf § 120
Dnr 00337/2016
Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna
(Medborgarförslag)

009

Kf § 121
Dnr 00150/2018
009
Motion - Tung trafik genom Arvidsjaur - Begränsning av genomfartstrafiken på
Storgatan

Justerandes sign

Kf § 122
Dnr 00207/2018
Utdebitering av kommunalskatt år 2019

041

Kf § 123
Dnr 00084/2018
Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning 2018-2020

109

Kf § 124
Dnr 00234/2018
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Marcus Lundqvist

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 125
Dnr 00246/2018
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Pernilla Hellberg Granberg

102

Kf § 126
Dnr 00247/2018
Entledigande som ordinarie ledamot i mål- och demokratiberedningen
- Bjarne Hald

102

Kf § 127
Dnr 00247/2018
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Bjarne Hald

102

Kf § 128
Dnr 00247/2018
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Bjarne Hald

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 100
Sammanträdets
öppnande

Kommunfullmäktiges ålderspresident Britt-Inger Hedman välkomnar
ledamöterna till det första sammanträdet med kommunfullmäktige
mandatperioden 2019-2022.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30
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Kf § 101
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.

Agneta Starefeldt och Martin Nilsson utses att justera protokollet.
Ingrid Tagesdotter och Leif Andersson utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 8/11 kl. 15.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 102
Val av
kommunfullmäktiges
presidium för
mandatperioden 2019-22

Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande inför mandatperioden 2019-22.
Yrkanden under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Peter Rydfjäll utses till kommunfullmäktiges ordförande
Lars Ralph (m) utses till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Britt-Inger Hedman (v)
Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande återremitteras för att se över
uppdraget i organisation och arvodesreglemente.
Bjarne Hald (c)
Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande ska göras idag.
Proposition
Eftersom förslag om återremittering har lagts i frågan om val av 2:e vice
ordförande frågar först ordföranden om det valet ska göras idag eller ej. Efter att
omröstningen avslutats konstaterar han frågan ska återremitteras för att se över
uppdraget i organisation och arvodesreglemente.
Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av förslagen till val av
ordförande och 1:e vice ordförande. Efter avslutad proposition konstaterar
ordföranden att fullmäktige beslutat att utse Peter Rydfjäll (s) till ordförande och
Lars Ralph (m) till 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden
2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande presidium utses för mandatperioden 2019-2022:
Kommunfullmäktiges ordförande
Peter Rydfjäll (s)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Lars Ralph (m)
2. Frågan om val av 2:e vice ordförande återremitteras för att se över
uppdraget i organisation och arvodesreglemente.
_____
Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kristina Bäckström (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c),
Johans Granberg (c), Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Lennart
Wigenstam (c), Mats Klockljung (c) och Ann-Karin Sörmo (c) reserverar sig till
förmån för Bjarne Halds yrkande.
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-30
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Kf § 103
Överlämnande av klubba

Ålderspresident Britt-Inger Hedman överlämnar kommunfullmäktiges klubba
till nyvalde kommunfullmäktigeordföranden Peter Rydfjäll.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Blad
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Kf § 104
Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Allmänheten ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Lotta Åman (s):
1. Vart går de 8,9 Mkr som kommit in med flyktingarna?
2. Varför sparas det på de ungdomar som är inskrivna i 18plusverksamheten?
3. Processen om att sälja tomterna vid Båthusviken började för 12 år sedan.
Samrådet som lovades i höst har aldrig blivit av. Varför har processen
tagit så lång tid?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
27 november 2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Lotta Åman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Kf § 105
Delgivningar

138

Delgivning har skett per e-post om inte annat anges.

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Dom – överklagat ärende i beslut om enskilda vägar
Kommunfullmäktige § 147-148

*
-

Skrivelse till Trafikverket om fungerande infrastruktur
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 53 2018-09-17

*
-

Delårsrapport 2018-08-31 för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 61 2018-09-17

*
-

Förhandsbesked för nybyggnad av aktivitetscenter – Arvidsjaur 8:14
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 62 2018-09-17

*
-

Protokoll – Extra bolagsstämma 2018-06-27
IT Norrbotten

*
-

Verksamhetsberättelse 2017
North Sweden European Office

*

Redovisning av kundundersökning och nämndens verksamhetsmål inom
bygglovsverksamheten år 2017
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 43 2018-06-05

-

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Blad

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-10-30

Kf § 106
Interpellation angående
bokningssystemet vid
bokningar av flyg till och
från Arvidsjaur

139

Dnr 000256/2017

Kommunfullmäktigeledamoten Lars Ralph (m) har ställt följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s):
Vad gör kommunalrådet för att påverka och försäkra sig om att det snarast går
att boka flygbiljetter till och från Arvidsjaur på nätet på svenska?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde
27 november 2018.

_____

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph
. Lotta Åman

Justerandes sign

101

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Kf § 107
Fråga om kommunens köp
av vägsalt, våtservetter
m.m. med hänvisning till
Uppdrag Gransknings
reportage 10 och 24
oktober om bluffakturor

Blad

140

Dnr 000256/2017

101

Mats Klockljung (c) har lämnat in en fråga med hänvisning till Uppdrag
Gransknings Tv-reportage 10 och 24 oktober som granskat kommunernas
mångmiljonutbetalningar av bluffakturor för vägsalt, våtservetter m.m.
Frågan lyder;
Har kommunen köpt in vägsalt, våtservetter m.m. av det företag som
granskades i Uppdrag granskning?
Ekonomichef Nina Ask svarar följande på frågan:
Ekonomikontoret har efter det att Tv-programmen sändes kontrollerat om
kommunen har betalt fakturor till nämnda företag. Två mindre utbetalningar
gjordes 2005 och 2006. Sedan dess har kommunen inte betalt några fakturor till
företaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan är besvarad.

_____

Beslutet skickas till:
. Mats Klockljung

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Kf § 108
Isbana vid gamla
utebassängen
(Medborgarförslag)

Blad
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Dnr 000225/2018

812

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll;
” Går det inte att jämna till ytan där utebassängen varit så att man kan spola
ytan på höst vinter och ha en utomhus skridskobana där.
Kanske vore nåt för familjer/ turister.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Erika Harr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Kf § 109

Blad
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Dnr 000181/2018

332

Flytt av lekutrustning från Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll;
Tallkottens förskola i
Moskosel till parken
” Jag vill att lekutrustningen som finns utomhus på den nuvarande förskolan
(Medborgarförslag)
får bli kvar i byn. En lämplig plats att sätta upp lekutrustningen på kan vara
i parken. Ni får gärna lämna kvar sittbänk-bord också.
Hör av er till mig så jag får veta vad som händer.
Tack på förhand.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Persson

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-30

Kf § 110
Ny vattenrutschkana till
Centrumbadet
(Medborgarförslag)

Blad

143

Dnr 00166/2018

822

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll;
” Vi här på fritids önskar att vi ska få en ny vattenrutschkana till Centrumbadet. Om det går vill vi att den ska vara genomskinlig.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Katarina Landstedt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 111

Tidigareläggning av
investering
- Nytt övningsområde för
Sandbackaskolans
fordonsprogram

144

Dnr 00016/2018
Dnr 00115/2018

612
041

Marken där Sandbackaskolans nuvarande övningsområde är placerad
kommer, enligt kommunstyrelsens beslut 2017-10-17, att säljas till Hotell
Laponia när en ny detaljplan för området vunnit laga kraft. Arbetet med
detaljplanen har påbörjats och det brådskar därför med att förbereda för ett
nytt övningsområde för Sandbackaskolans fordonsprogram.
Olika alternativ för det nya övningsområdet har undersökts i samråd med
skolan. Sandbackaskolan har lämnat sina synpunkter på de olika
alternativen.
I den preliminära investeringsbudgen för 2019-2023 har 3,0 Mkr avsatts år
2020 för iordningställande av ett nytt övningsområde. I investeringsäskandet från verksamheten var önskemålet att investeringen skulle ske
2019. I den preliminära investeringsbudgeten har investeringen flyttats fram
till 2020.
Samhällsbyggnadskontoret har kontaktat kommunstyrelsen och vill att
pengarna omfördelas till 2019. Anledningen är att Sandbackaskolans
övningsverksamhet vid fordonsprogrammet inte ska påverkas negativt.
Yrkanden under sammanträdet
Lena Karlsson (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg;
Markarbeten påbörjas tidigast när detaljplanen för det befintliga
övningsområdet vunnit laga kraft och försäljningen av marken där befintligt
övningsområde är placerat genomförts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Lena
Karlssons tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
bifallit desamma.

Beslutet skickas till:
. Åsa Andersson
. Marina Voronova

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Investering för nytt övningsområde vid Sandbackaskolan omfördelas
från år 2020 till år 2019.
Markarbeten påbörjas tidigast när detaljplanen för det befintliga
övningsområdet vunnit laga kraft och försäljningen av marken där
befintligt övningsområde är placerat genomförts.

________

sJusterandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 180 2018-09-18
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 112
Reglemente för lokalt
partistöd

145

Dnr 00113/2018

104

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 § 97 ”Reglemente för lokalt
partistöd”. Reglementet har reviderats med anledning av ändringar i
kommunallagen.
Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-18.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att bland annat
tydliggöra begränsningar i utbetalning av stöd med anledning av för sent
inlämnad redovisning och granskningsrapport (KL 5:50).
Förslag till nytt reglemente har lämnats av socialdemokraterna och
centerpartiet.
Kommunstyrelsen har 2018-09-18 § 181 upprättat förslag till beslut.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets förslag till lokalt partistöd.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne
Halds yrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Reglemente för lokalt partistöd antas.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga partier

Justerandes sign

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kristina Bäckström (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c),
Johans Granberg (c), Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Lennart
Wigenstam (c), Mats Klockljung (c) och Ann-Karin Sörmo (c), Lars
Lindström (l) och Jens Eliasson (l) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 181 2018-09-18
Centerpartiets förslag till lokalt partistöd

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Reglemente för lokalt partistöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 112

Reglemente
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Dokumenttyp
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Dokumentinformation

Dnr 113/2018

Tills vidare

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(1)

Reglemente för lokalt partistöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 112

Fullmäktige beslutar i detta reglemente om komplettering till kommunallagens
bestämmelser om partistöd.
§1
Fullmäktige ska efter valet, besluta om storlek på dels grundstöd till de partier som finns
representerade i kommunfullmäktige, dels storlek på det mandatbundna stödet. Beslutet
gäller under hela mandatperioden och förändras först när ett parti blir helt orepresenterat
i fullmäktige.
§2
Partier som finns representerade i kommunfullmäktige får ett grundstöd som är lika för
alla samt ett mandatbundet stöd som är baserad på antal mandat i kommunfullmäktige
som kommunfullmäktige fastställt (vallagen 2005:837).
§3
Partierna ska enl. KL 4:31 skriftligen till fullmäktige redovisa att partistödet använts på det sätt
som anges i KL 4:29.
Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari – 31 december föregående år, ska vara
inlämnad till kommunens kansli senast 30 april för beslut vid fullmäktiges junisammanträde.
§4
Redovisningen ska lämnas på särskild blankett som kommunen tillhandahåller.
Fullmäktige beslutar att inte betala partistöd för föregående år till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport i enlighet med KL 4:31 samt § 3 i detta reglemente.
Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari – 31 december föregående år, ska vara
inlämnad till kommunens kansli senast 30 april för beslut vid fullmäktiges
junisammanträde.
§5
Partistöd ska inte betalas till ett parti som inte längre finns representerat i fullmäktige.
Partistödet upphör om ett parti blir helt orepresenterat i fullmäktige. Om vald ledamot
under en mandatperiod väljer att lämna det parti den representerar och blir s.k. vilde,
påverkar det inte partiets rätt till mandatbundet stöd under resterande del av
mandatperioden.
§6
Partistödet betalas ut under juli månad efter beslut i fullmäktige enligt bestämmelserna i KL
4:32 samt §3, andra stycket i detta reglemente.
__________

Bilaga
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter
tillämpningen av redovisningsbestämmelserna.
Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader,
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer
information se ”Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 30 april
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till:
Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se
Parti

Redovisningen avser år

Org.nr

Erhållet partistöd

Adress

Telefon

Sparat partistöd från föregående år

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Överföring av partistöd
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin:

Underskrift
Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Granskningsrapport
Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning.
Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som
bifogas med blanketten.

Granskningsintyg *)
Intygas av

Namnförtydligande

Ort

Datum

*) Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-10-30

Kf § 113
Regler för uthyrning av
allmänna lokaler i
Arvidsjaurs kommun
- inklusive taxa
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Dnr 00161/2018

061

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 103 att anta Regler för
uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun.
Dokumentet har reviderats. Bland annat har vissa tydliggöranden lagts in,
kommunens egna verksamheter getts företräde vid större utbildningar etc.
samt att f.d. Galaxen har öppnats för uthyrning till allmänheten på helger.
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-04-16 § 19 beslutat att nämndens
lokaler ej ska upplåtas till religiösa organisationer och föreningar. Beslutet
har skickats till kommunstyrelsen inför revidering av reglerna.
Yrkanden under sammanträdet
Leif Andersson (c)
Bifall med ändringen att vid uthyrning av Galaxen styrks max tre timmer per
bokning.
Mats Klockljung (c)
Bifall med följande tillägg under rubriken Skollokaler;
Barn- och utbildningsnämndens lokaler upplåts ej till religiösa
organisationer / föreningar och antidemokratiska sammanslutningar.
Marcus Lundberg (s)
Återremiss för översyn av hur Galaxen ska hyras ut med tider etc. samt
frågan om att ej upplåta skolans lokaler till antidemokratiska
sammanslutningar.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet
ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar ordföranden
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ärendet återremitteras för översyn av hur Galaxen ska hyras ut med
tider etc. samt frågan om att ej upplåta skolans lokaler till
antidemokratiska sammanslutningar.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 182 2018-09-18
Förslag till regler för uthyrning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-30

Kf § 114
Taxor för kostenhetens
verksamhet år 2019

Dnr 00198/2018

Blad

147

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.
Kommunfullmäktige har beslutat att kostenhetens taxor ska revideras årligen
för att anpassas till Skatteverkets schablonvärde.
Förslag till taxor för år 2018 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Camilla Grahn

2.
3.

Taxor för kostenhetens verksamhet 2019 antas att gälla från och med
1 januari 2019.
Taxorna ska revideras årligen för att anpassas till Skatteverkets
schablonvärde.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-17 § 39 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 183 2018-09-18
Tjänsteskrivelse
Förslag till taxor

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2019
Antagen av kommunstyrelsen 2018-10-30 § 114

Taxor för kostenhetens
verksamhet 2019

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Taxa

2018-10-30

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

2019-12-31

Dokumentinformation

Dnr 00198/2018

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2019
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 114

Allmänt
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.

Arvid sjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2019
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 114

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)
Salladslunch, 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/Thé
Läsk, kolsyrat vatten och lättöl
Smörgås liten
Smörgås stor
Bulle/Gobit
Tårta, efterrätt och större gobitar
Kaka liten
Frukt

10
15
25
30
15
30
5
5

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

Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 115
Delårsredovisning
2018-08-31
– Hela kommunen

Sammanträdesprotokoll

148

Dnr 00212/2018

042

Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2018-01-01--08-31 har
upprättats.
Arvidsjaurs kommun står, liksom kommunsektorn i stort, inför stora
utmaningar. De äldre blir fler samtidigt som antalet unga ökar. Det innebär
att kommunen behöver mer äldreomsorg, mer barnomsorg och mer personal
i både omsorg och skola. Det kommer att behövas ekonomiska och
verksamhetsmässiga prioriteringar kommande år för att klara kommunens
kärnuppgifter.
Arvidsjaurs kommun visar ett prognostiserat överskott om ca 2,1 mkr.
Verksamheterna har arbetat på ett kostnadsmedvetet sätt och varit
återhållsamma i hantering av tilldelade resurser.
Periodens resultat visar ett positivt resultat med 30,3 mkr.
Årets resultat är prognostiserat till +4 mkr mot årets nollbudget, alltså en
budgetavvikelse på +4 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognostiserat
underskott på 0,4 mkr.
Fördelat på nämnderna ser det prognostiserade resultatet ut så här:
Kommunstyrelsen
+ 8,9 mkr,
Miljö- bygg- och hälsoskydd
+0,4 mkr,
Barn och utbildningsnämnden
-5,5 mkr
Socialnämnden
-4,2 mkr
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsredovisning 2018-01-01--08-31 för Arvidsjaurs kommun
godkänns.
_____

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 206 2018-10-09
Delårsredovisning 2018-01-01--08-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 116
Granskning av
delårsredovisning
2018-08-31

Sammanträdesprotokoll

149

Dnr 00241/2018

007

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernest & Young genomfört
en granskning av delårsrapport per den 2018-08-31. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om delårsrapporten är förenlig med de mål fullmäktige
beslutat. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten.
Utifrån den översiktliga granskningen gör revisorerna följande
sammanfattande bedömning av delårsrapporten:


Det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens
delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god
redovisningssed i övrigt.



De redovisade finansiella utfallen är i allt väsentligt förenliga med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och kommunen
efterlever kommunallagens krav på en ekonomi i balans



Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål
för god ekonomisk hushållning, låter sig inte bedömas.

Sedan föregående år har delårsrapportens innehåll begränsats och anpassats
till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om delårsrapport.
Med anledning av granskningsresultaten rekommenderas kommunen att se
över sina prognosmetoder och redovisningsprinciper i samband med
delårsrapportering. Vidare bör mål och nyckeltal för god ekonomisk
hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att uppföljning,
utvärdering och revision kan ske.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapport avseende delårsredovisning 2018-01-01--08-31
överlämnas till presidiet för beredning.
Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktiges
presidium

Justerandes sign

_____

Beslutsunderlag
Granskningsrapport
Delårsredovisning 2018-01-01--08-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 117
Taxa gällande
nyttjanderättsavgifter för
Arvidsjaurs kommuns
kartdata

Dnr 00190/2018

150

051

Arvidsjaurs kommun har geodatabaser med primärkarta över Arvidsjaur
tätort samt byarna Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk.
Primärkartdatabaserna förvaltas av kommunen. En primärkarta är en mycket
detaljerad karta som redovisar grundläggande förhållanden på, i och under
marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Primärkartan används
som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet
såsom grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor,
ledningsdokumentation, projekteringsunderlag m.m.
Kommunfullmäktige fastställde 2002-10-28 § 58 avgifter för tillfälligt
nyttjande av kommunens digitala primärkartor.
Behov finns av att revidera fastställd taxa, samt rutiner för tillfälligt
nyttjande av Arvidsjaurs kommuns primärkarta. Det finns även ett behov att
fastställa en avgift för framtagande av grundkarta för detaljplaner.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa gällande nyttjanderättsavgifter för Arvidsjaurs kommuns kartdata
antas.
2. Kommunstyrelsen får delegation att för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i taxan antagna fasta avgifterna och timavgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2002-10-28 § 58 upphör att gälla.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 207 2018-10-09
Tjänsteskrivelse Erika Resin
Förslag till nyttjanderättsavtal

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxa – Nyttjanderättsavgifter kartdata
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 117

Taxa
Nyttjanderättsavgifter
för Arvidsjaurs kommuns
kartdata

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Taxa

2018-10-30

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 00190/2018

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxa – Nyttjanderättsavgifter kartdata
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 117

Allmänt
Arvidsjaurs kommun har geodatabaser med primärkarta över Arvidsjaur tätort samt byarna
Moskosel, Glommersträsk och Abborrträsk. Primärkartedatabaserna förvaltas av kommunen.
En primärkarta är en mycket detaljerad karta som redovisar grundläggande förhållanden på, i och
under marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet.
Arvidsjaurs kommuns kartmaterial i alla dess former är skyddat enligt upphovsrättslagen (1960:729)
men betraktas samtidigt som en offentlig handling. Detta innebär att alla har rätt att ta del av
kartmaterialet men det får inte användas affärsmässigt eller publiceras utan tillstånd från Arvidsjaurs
kommun.
Arvidsjaurs kommun kan leverera primärkarta i ovan beskrivna områden enligt taxorna nedan.
Nyttjanderätt av kartmaterialet upplåts för visst ändamål och är begränsat i tid (icke exklusiv rätt)
enligt ett nyttjanderättsavtal.
Arvidsjaurs kommunstyrelse får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

Betalning av avgift
Beställaren betalar via faktura när denne fått beställd handling eller när beställd åtgärd är utförd.
Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.

Nyttjanderättsavgift för digital primärkarta
Beställaren betalar via faktura när denne fått beställd handling eller när beställd åtgärd är utförd.
Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.
Denna taxa är avsedd att användas för tillfälliga användare. Beställaren betalar en
nyttjanderättsavgift. Till denna avgift tillkommer arbetskostnad (600 kr/timme) för framtagande
av kartunderlaget.
Geografiskt område
< 1 ha
1-10 ha
> 10 ha

Kommentar

Avgift (kr/ha)
600 (lägsta pris oavsett yta)
600
300 (utöver de första 10)

Moms 25 % tillkommer.
Utöver nyttjanderättsavgift tillkommer arbetskostnader (600 kr/timme).
Vid utskrifter tillämpas taxa för utskrift (Ks 2007-09-10 § 199).
Nyttjanderättsavgiften anpassas till storleken på det geografiska området enligt tabellen ovan, så att avgiften per ytenhet
minskar ju större beställning.
Nyttjanderättsavgiften kan justeras nedåt om informationens kvalitet i det aktuella området föranleder en sådan justering.
En justering beroende på informationskvalitet baseras på informationens ursprung och ajourhållningsgrad.
Vid en beställning av ett utdrag ur primärkartan erhålls normalt:
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar • Byggnader • Vägar och järnvägar och adresser
• Höjdinformation • Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.)
Primärkartan levereras normalt digitalt. Kan levereras som shapefil, dwg, dxf etc.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxa – Nyttjanderättsavgifter kartdata
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 117

Upprättande av Grundkarta för detaljplan
Grundkarta är en produkt som används som underlag till detaljplan och ska betraktas som ett
juridiskt dokument.
Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad primärkarta. Kvalitetskontrollen innebär att man
extra noga går igenom att kartan stämmer med verkligheten.
Arvidsjaurs kommun kan leverera grundkarta i Arvidsjaurs tätort samt i byarna Moskosel,
Glommersträsk och Abborrträsk.
Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar och en
arbetskostnad. Kostnad framgår i tabell nedan. I avgiften ingår arbetskostnad och inmätningar som
behövs för upprättande av grundkartan.
Geografiskt område
< 1 ha
> 1 ha

Avgift
5000 kr/ha (lägsta pris oavsett yta)
5000 kr + 2000 kr/ha utöver 1 ha

Kommentar

Moms 25 % tillkommer
I en grundkarta ingår normalt följande:
• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
• Servitut och rättigheter inom planområdet
• Gällande planer och bestämmelser
• Byggnader
• Vägar och järnvägar
• Höjdkurvor
• Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.)
Grundkartan levereras normalt digitalt. Vi kan leverera som shapefil, dwg, dxf etc.

__________

Bilaga

Nyttjanderättsavtal

- med tillfällig användare av digital primärkarta
Arvidsjaurs kommun har upprättat och ajourhåller digital primärkarta över delar av kommunen.
Innehåll, kvalité m.m. varierar mellan områdena. Kommunen har upphovsrätten till kartorna.
…………………………………………………
nedan kallad nyttjaren har beställt utdrag ur primärkartan i digital form.

Ändamål
Nyttjaren ska använda materialet som underlag för
……………………………………………………………………………………..
Parterna har kommit överens om följande villkor för användningen av kartinformationen och
ersättning för användningen.

Nyttjanderätt
Nyttjaren får använda kartinformationen endast för i beställningen angivet projekt/ändamål. Annan
användning ska föranleda nytt avtal med kommunen. Nyttjaren har inte rätt att sprida
kartinformationen vidare vare sig i digital eller annan form utan kommunens medgivande.
Kartinformationen får lämnas ut till uppdragsgivare/konsult som beställt arbete/anlitas av nyttjaren
för aktuellt projekt.
Kartinformationen kan utgöra personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening och
levererat material får ej behandlas i strid med denna lag.

Omfattning
Områdets areal/omfattning och innehåll anges i beställningen. Av beställningen ska framgå vilken
kartinformation som önskas dvs fastighetsgränser, höjdkurvor, planinformation osv.
Kartinformationen levereras ur kommunens primärkartdatabas i befintligt skick. Kommunen tar
inget ansvar för informationens fullständighet.

Transferering/överföringsformat
Arvidsjaurs kommun levererar den beställda kartinformationen i format överskommet med
nyttjaren. Primärkartan levereras normalt digitalt. Vi kan leverera som shapefil, dwg, dxf etc. Efter
användandet av kartinformationen för det aktuella projektet och avtalets upphörande ska
kartinformationen raderas på samtliga datamedia.

Kostnader
För rätten att enligt detta avtal nyttja den digitala kartinformationen betalar nyttjaren ersättning
enligt av kommunen beslutad taxa.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
Avtalet gäller initialt för perioden 20xx-xx-xx—20xx-xx-xx.

Nyttjaren

För Arvidsjaurs kommun

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 118
Detaljplan för Lyckans
industriområde

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

151

Dnr 00204/2018

214

Ett förslag till detaljplan för Lyckans industriområde är under upprättande.
Planområdet är beläget sydväst om Järnvägsgatan i Arvidsjaurs samhälle.
Planen syftar till att säkerställa befintlig marka6nvändning samt att skapa
förutsättningar för en mindre utökning av det detaljplanerade området i
nordlig riktning.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Planen har handlagts med så kallat utökat förfarande.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden
2018-01-25—02-19.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden
2018-06-14—08-12.
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt
granskningsutlåtande har upprättats 2018-08-23.
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders Harr har via
delegationsbeslut förslagit kommunfullmäktige anta detaljplanen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för Lyckans industriområde antas.
____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 208 2018-10-09
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 119
Motion – Försäljning av
arrendetomter vid
Arvidsjaursjön till
arrendatorer

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

152

Dnr 00190/2016

009

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m).
Släpp tomterna fria
Jag föreslår
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina
tomter.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 68 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 74 att återremittera ärende
med förtydligande av;
- förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA
- förlängning av arrendetider
- ev hinder för försäljning
- arrendelagens skrivning om besittningsrätt
- vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en ev.
försäljning
- under arbetet ska dialog föras med arrendatorerna
Planingenjör Britta Lundgren och samhällsbyggnadschef Åsa Andersson
har inlämnat skrivelse i ärendet, där man föreslår att kommunen fortsätter
att arrendera ut arrendetomterna och att de 5-åriga arrendetiderna bibehålls
med hänvisning till den starka besittningsrätten för bostadsarrendatorer.
I samband med motionens beredande behandlas även ett medborgarförslag
om försäljning av arrendetomterna (Kf 2017-04-06 § 75).
Yrkanden under sammanträdet

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Martin Nilsson (c)
Arrendatorerna erbjuds att köpa tomterna.
Lars Ralph (m)
Återremiss för att
- göra en kostnadsbedömning om vad ett friköp av tomterna skulle kosta
hänsyn taget till VA, detaljplan och annat som kan tillkomma
- ta in uppgift om hur många stugägare som är villiga att köpa tomterna
- belysa vad konsekvenserna blir om inte alla arrendatorer vill köpa
- kalla till samråd när ovanstående har klarlagts

Beslutsunderlag
Ks § 209 2018-10-09
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

153

Kf § 119, forts.

Proposition
Eftersom förslag till återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar han
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för att;
- göra en kostnadsbedömning om vad ett friköp av tomterna skulle kosta
hänsyn taget till VA, detaljplan och annat som kan tillkomma
- ta in uppgift om hur många stugägare som är villiga att köpa tomterna
- belysa vad konsekvenserna blir om inte alla arrendatorer vill köpa
- kalla till samråd när ovanstående har klarlagts
_____

Jäv
Håkan Sandgren (v) deltar varken i överläggning eller beslut.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 209 2018-10-09
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 120
Sälj tomterna vid
båthusviken,
Arvidsjaursjön till
arrendatorerna
(Medborgarförslag)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

154

Dnr 00337/2016

009

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll:
” Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid
båthusviken Arvidsjaursjön till arrendatorerna.”
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 168 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde, Kf § 72, en
motion med samma innehåll.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 75 att ärendet tillförs
motionen ”Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till
arrendatorer”.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget behandlas i samband med motion om försäljning av
arrendetomterna (Dnr 190/2016).
2. Ärendet avslutas.
_____

Jäv
Håkan Sandgren (v) deltar varken i överläggning eller beslut.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 210 2018-10-09
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-10-30

Kf § 121
Motion - Tung trafik
genom Arvidsjaur Begränsning av
genomfartstrafiken på
Storgatan

155

Dnr 00150/2018

009

Följande motion lämnades in till kommunkansliet 2018-05-15 av
fullmäktigeledamoten Martin Nilsson (c);
Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaurs
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk.
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar.
Jag vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se vilka möjligheter det finns
att leda om den tunga trafiken, via exempelvis Järnvägsgatan eller Sten
Laestadiusvägen, eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken.
Att leda om trafiken kan dock på negativa effekter för näringsidkare på
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget.
Motionens utredningsdirektiv:
• Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter,
"långtradare" inte sker på Storgatan.
• Utredningen skall ta fram olika alternativ till att leda om den tunga trafiken
och/eller att vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av tunga
transporter.
• Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för besöksnäringen i de
olika alternativen, med speciell fokus på drivmedelsanläggningar och
matserveringar.
• Trafiksäkerhetsanalyser i de olika alternative skall redovisas.
• Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur köpmannaförening.
• Kostnader för åtgärder i de olika alternativen för kommunen och ev. andra
myndigheter.
• Utredningen ska vara färdigställd senast december 2018.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-09-17 § 55 yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-09 § 211 att motionen skulle återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för att
utöver motionens utredningsdirektiv
- mäta vilken typ av farligt gods som passerar genom tätorten.
- uppskatta omfattningen av den tunga trafiken med anledning av
Tjernfjellstunnelns öppnande, samt hur stor del av denna som innehåller
farligt gods.
- bedöma annat som är av vikt.
_______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Mbhn 2018-09-17 § 55 – yttrande
Utredning, arbetsgruppen för farligt god
Motion

Utdragsbestyrkande

Ks § 211 2018-10-06

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-30

Kf § 122
Utdebitering av
kommunalskatt år 2019

Blad

156

Dnr 00207/2018

041

I kommunallagens 11:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna
förslag kommunalskatt år 2019 på skattesatsen för utdebitering av
kommunalskatt för ett år i taget.
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i
november, om särskilda skäl föreligger.
Kommunalskatten för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80
kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Utdebitering av kommunalskatt för år 2019 fastställs till oförändrat
22:80 per skattekrona.

_____

Beslutet skickas till:
. Skatteverket
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 215 2018-10-09

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 123
Handlingsplan för
Arvidsjaurs kommuns
samiska förvaltning
2018-2020

157

Dnr 00084/2018

109

Den befintliga handlingsplanen för Arvidsjaurs kommun som samisk
förvaltningskommun antogs 2013. Den innehåller riktlinjer för arbetet med
att stärka den samiska befolkningens ställning i Arvidsjaurs kommun.
Handlingsplanen beskriver kommunens övergripande mål och inriktning,
och ska samtidigt vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med
att skydda och stärka samernas lagliga rättigheter och ställning.
Arbetsgruppen för samisk förvaltning i Arvidsjaurs kommun har under våren
2018 utarbetat ett revideringsförslag av handlingsplanen för Arvidsjaurs
kommun som samisk förvaltningskommun. Anledningen till detta är för att
kunna jobba utifrån den lag som styr detta Lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (SFS 2009:724) på ett korrekt sätt.
Handlingsplanen har varit ute på remiss och svar har inlämnats av
kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
Samtliga svarade att de inte något att tillägga i förslaget.
Yrkande under sammanträdet
Kristina Taimi (s)
Handlingsplanen återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för att tydliggöra ansvar och kostnader.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Beslutet skickas till:
. Barn- och
utbildningsnämnden
. Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Återremiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
att tydliggöra ansvar och kostnader.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 123 2018-06-05
Handlingsplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 124
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Marcus Lundqvist

158

Dnr 00234/2018

102

Marcus Lundqvist (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Marcus Lundqvist beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Marcus Lundqvist
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 125
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Pernilla Hellberg
Granberg

159

Dnr 00246/2018

102

Pernilla Hellberg Granberg (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Pernilla Hellberg Granberg beviljas begärt entledigande.
Ny röstsammanräkning begärs hos länsstyrelsen.

_____

Beslutet skickas till:
. Pernilla Hellberg Granberg
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 126

160

Dnr 00247/2018

102

Entledigande som
Bjarne Hald (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ordinarie ledamot i målledamot i mål- och demokratiberedningen.
och demokratiberedningen
- Bjarne Hald
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bjarne Hald beviljas begärt entledigande.

_____

Reservation
Kristina Bäckström (c)

Beslutet skickas till:
. Bjarne Hald
. Kommunfullmäktiges
presidium
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 127
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen
- Bjarne Hald

Sammanträdesprotokoll

161

Dnr 00247/2018

102

Bjarne Hald (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bjarne Hald beviljas begärt entledigande.

_____

Reservation
Kristina Bäckström (c)

Beslutet skickas till:
. Bjarne Hald
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-10-30

Kf § 128

162

Dnr 00247/2018

102

Entledigande som ersättare Bjarne Hald (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
i socialnämnden
socialnämnden.
- Bjarne Hald
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bjarne Hald beviljas begärt entledigande.

_____

Reservation
Kristina Bäckström (c)

Beslutet skickas till:
. Bjarne Hald
. Nämndskansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2018-10-30

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning

§
Ja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kenneth Bäcklund
Britt-Inger Hedman
Bernt Vikström
Karin Lindgren
Samuel Wigenstam
Jonas Granberg
Kristina Bäckström
Bjarne Hald
Håkan Sandgren
Ingrid Tagesdotter
Marcus Lundqvist
Marcus Davidsson
Jens Eliasson
Elin Lundström
Pernilla Granberg
Leif Andersson
Anna Quist
Björn Lundberg
Marcus Lundberg
Kristina Taimi
Tom stol

(v)
(v)
(s)
(s)
(c)
(c)
(c)
(c)
(v)
(v)
(s)
(s)
(l)
(l)
(c)
(c)
(s)
(s)
(s)
(s)
(sd)

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

Ann-Karin Sörmo
Kristina Lundberg
Lena Karlsson
Lotta Åman

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

1
1
1
-

31
32

Martin Nilsson
Lennart Wigenstam

(c)
(c)

1
1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Lars Ralph

(s)
(m)

1
1

SUMMA
________

22

Mats Klockljung

Stefan Holmberg

Lars Lindström
Patrik Nilsson
Ruschadaporn Lindmark

Agneta Starefeldt

6 ersättare
1 tom stol

11
4
10
1
2
1
29

§
Nej Avst

Ja

Nej Avst

