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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.35.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:
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Lotta Åman.
Tjänstgörande ersättare:
Stefan Holmberg.
Dan Hällgren var tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 163.
---------------------------------------------------------Leif Andersson var närvarande t.o.m. § 162
Marcus Lundberg var närvarande t.o.m. § 171

Övriga närvarande

Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Stefan Holmberg och Bjarne Hald

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2018-12-06 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Stefan Holmberg

Paragrafer: 153-178

Bjarne Hald

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Datum för anslags
uppsättande

2018-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2018-12-29
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Árviesjávrien kommuvdna
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Ärendeförteckning
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Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-04
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Kf § 153
Information om förstudie ” Arvidsjaur, flyget och tillväxten”
Kf § 154
Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst
Kf § 155
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 156
Dnr 00115/2018
Mål- och resursplan 2019-2021 – Hela kommunen

041

Kf § 157
Dnr 00264/2018
Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 158
Dnr 00269/2018
Arvodesreglemente mandatperioden 2019-22

024

Kf § 159
Dnr 00251/2018
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder

003

Kf § 160
Dnr 00264/2018
Val av revisorer för kommunen mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 161
Dnr 00264/2018
Val av valnämnd mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 162
Dnr 00264/2018
Val av kommunstyrelse mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 163
Dnr 00264/2018
Val av barn- och utbildningsnämnd mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 164
Dnr 00264/2018
Val av socialnämnd mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 165
Dnr 00264/2018
102
Val av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnd mandatperioden 2019-2022
Kf § 166
Dnr 00264/2018
102
Val av styrelse för Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) mandatperioden
2019-2022

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-04
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Kf § 167
Dnr 00264/2018
102
Val av styrelse för Arvidsjaurhem AB (AHEM) mandatperioden 2019-2022
Kf § 168
Dnr 00264/2018
Val av styrelse för Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB
mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 169
Dnr 00264/2018
Val av styrelse för Arvidsjaurs Energi AB (AEAB)
mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 170
Dnr 00264/2018
102
Val av styrelse för Arvidsjaur Flygplats AB mandatperioden 2019-2022
Kf § 171
Dnr 00264/2018
102
Val av ledamot och ersättare i Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd
mandatperioden 2019-2022
Kf § 172
Dnr 00264/2018
Val av huvudman i Sparbanken Nord för perioden 2019-2023

102

Kf § 173
Dnr 00264/2018
102
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen mandatperioden 2019-2022
Kf § 174
Dnr 00264/2018
102
Val av ombud och ersättare till Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige
mandatperioden 2019-2022
Kf § 175
Dnr 00264/2018
Val av ledamot och ersättare till Norrbottens kommuners styrelse
mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 176
Dnr 00264/2018
102
Val av ledamot och ersättare i Förbundsdirektionen Partnerskap Inland –
Akademi Norr mandatperioden 2019-2022
Kf § 177
Dnr 00264/2018
Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighets direktion mandatperioden 2019-2022

102

Kf § 178
Dnr 00264/2018
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
mandatperioden 2019-2022

102

________
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 153
Information om förstudie Lars Westin, professor vid Centrum för regionalvetenskap i Umeå har avslutat
” Arvidsjaur, flyget och
en förstudie om Arvidsjaur flygplats betydelse för regionen. Förstudien har
tillväxten”
finansierats av Region Norrbotten.
Lars Westin redogör för resultatet av förstudien. Slutsatserna är i korthet
följande;
Flygplatsen
- Viktig för Arvidsjaur och Arjeplog
- Viktig regional flygplats för Sverige (och för Arlanda?)
- Samhällsekonomiskt lönsam för Sverige
- Betydelsefull för europeisk bilindustri och turism
- Se över nationell och europeisk finansiering
Stärk fastighetsmarknaden i Arvidsjaur
- För fler invånare och för kommunens ekonomi
- För ökad utväxling (skatteintäkter/bidrag) i regionen av flygplatsen
- För att stärka konkurrensen mot Skellefteå flygplats
Stärk flygplatsen
- Ökad tillgänglighet till flygplatsen
 Ny väg: Förslag som brist till länsplanen (ÅVS)
- Utveckla verksamheten: Arctic centre for airport management
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesdatum
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Kf § 154
Förtjänstutdelning för
Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för förtjänstutdelning för de
medarbetare som arbetat medarbetare som under 2018 uppnått en sammanhängande anställningstid av
25 år i kommunens tjänst 25 år för Arvidsjaurs kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll tackade för väl utfört arbete i
kommunens tjänst.
Ordföranden delade ut blommor till var och en av medarbetarna. Förtjänstutdelningen innebär även att samtliga får välja en present upp till ett värde av
7 % av gällande basbelopp.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-04
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Kf § 155
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.

Bjarne Hald och Stefan Holmberg utses att justera protokollet.
Patrik Nilsson och Karin Lindgren utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 6/12 kl. 16.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Kf § 156
Mål- och resursplan 20192021 – Hela kommunen

203

Dnr 00115/2018

041

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och
planen fastställs sedan i oktober/november.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar,
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
Skatteintäkterna baseras på antalet skrivna i kommunen 1 november.
Alla medborgare som är skrivna i kommunen från det datumet bidrar till
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.
Nya preliminära befolkningssiffror har kommit under hösten som visar en
större befolkningsminskning vad som tidigare prognostiserats. I skrivande
stund är befolkningsnettot på -112 personer. Slutlig information om
befolkningssiffror 1 november lämnas från skatteverket till kommunen
under senare delen av november månad. Befolkningsminskningen innebär
att kommunen att skatteintäkterna minskar. Med anledning av detta har
budgetramarna för 2019 justerats.
Kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 § 76 beslut om preliminär
mål- och resursplan 2019-2021.
Kommunstyrelsen har 2018-10-09 § 214 tagit fram förslag till nya ramar,
med utgångspunkt från ändrade förutsättningar i skatteunderlaget
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 135.
Yrkanden under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att följande
budgetramar fastställs:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2 647 tkr
69 393 tkr
151 546 tkr
182 473 tkr
2 484 tkr
408 543 tkr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 135 2018-11-27
Ks § 229 2018-11-12
Centerpartiets förslag till mål- och resursplan
Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 156, forts.

Yrkanden under sammanträdet, forts.
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets förslag, vilket innebär att följande budgetramar
fastställs:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2 903 tkr
68 000 tkr
151 948 tkr
182 473 tkr
2 484 tkr
407 808 tkr

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt Marcus Lundbergs yrkande.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för Marcus Lundbergs yrkande.
Nej-röst för Bjarne Halds yrkande.

Bilaga ./.

Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige avgivit 18 ja-röster och
10 nej-röster. En stol är tom. Röstresultatet innebär att fullmäktige beslutat
i enlighet med Marcus Lundbergs yrkande.
Omröstningsresultatet läggs som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Mål- och resursplan 2019-2021 (hela kommunen) antas.

_____
Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp

Justerandes sign

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen yrkande.
Kristina Bäckström (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c), Martin
Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds yrkande.
Beslutsunderlag
Kf § 135 2018-11-27
Ks § 229 2018-11-12
Centerpartiets förslag till mål- och resursplan
Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 157
Ordning för inkallande av
ersättare mandatperioden
2019-2022

205

Dnr 00264/2018

102

Väljs ej ersättare i nämnder och styrelser proportionellt skall kommunfullmäktige enligt kommunallagen bestämma i vilken ordning dessa skall
tjänstgöra.
Kommunfullmäktige antog 2016-06-20 § 88 arbetsordning för kommunfullmäktige /presidium. Där regleras formerna för inkallande av ersättare;
Anmälan av hinder att delta i sammanträden och inkallande av
ersättare och deras tjänstgöring (5 kap § 72 KL)
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till ersättare.
Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i
tur att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av
ett ärende.
Det som sagts om ledamot, gäller också för ersättare som kallats till
tjänstgöring.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Beslutet skickas till:
. Samtliga partier

3.

Vid förhinder för ordinarie ledamot skall i första hand ersättare ur
ordinarie ledamots eget parti inkallas, i andra hand ledamot från parti i
valteknisk samverkan – samtliga i den tur de står att tjänstgöra.
I övriga; fall inträder ersättare enligt nedan
Parti

Ordning för inkallande

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Moderaterna

(s), (v), (c), (l), (m)
(c), (s), (v), (l), (m)
(v), (s), (c), (l), (m)
(l), (m), (s), (c), (v)
(m), (l), (s), (c), (v)

Ovanstående tillvägagångssätt skall tillämpas, om inte annat regleras i
lag eller annan författning rörande ersättares inkallande till
tjänstgöring.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
KsVb § 20 2018-11-20

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 158
Arvodesreglemente
mandatperioden 2019-22

206

Dnr 00269/2018

024

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 77 om arvodesreglemente för
mandatperioden 2019-22.
Arvidsjaurs kommun har ansökt om inträde i gemensam
överförmyndarnämnd. I nämnden ingår kommunerna Skellefteå, Norsjö,
Malå och Arjeplog.
I och med inträde i nämnden ska kommunfullmäktige utse ledamot och
ersättare för Arvidsjaurs kommun. Arvodesreglementet har med anledning
av detta reviderats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Arvodesreglemente för mandatperioden 2019-2022 antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 77 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga förtroendevalda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 256 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-04 § 158

Reglemente
Arvoden och övriga ersättningar
till förtroendevalda

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Reglemente

2018-12-04

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 269/2018

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-04 § 158

Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) samt för
personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som
kommunfullmäktige beslutar.
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde
har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument.
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid
sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna med arvode, förlorad arbetsinkomst och
reseersättning. Vilka ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i
god tid före kallelsens utskick meddelas kommunkansliet.
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår.
För deltagande i kurser, konferenser etc. krävs alltid godkännande från nämndens ordförande om
arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå.
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i
Arvidsjaurs kommun:






kommunalråd
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som
tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande
ledamöter i kommunrevisionen
ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt
förtroendevalda

Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden.
Till ordförande (förutom kommunstyrelsens ordförande) utgår sammanträdesarvode enligt
bestämmelserna i arvodesreglementet för deltagande i egen nämnd och utskott, samt för
ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar och liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Tolkning av reglementet
Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium,
Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m.,
som inte tydligt regleras i reglementet.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-04 § 158

1. Årsarvoden
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga.
Årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet
Årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, exempelvis vid
sjukskrivning, längre utbildningar och liknande.
Årsarvode övergår till ersättare eller någon annan utsedd förtroendevald vid ordinarie
årsarvoderads frånvaro efter beslut av fullmäktiges presidium.

2. Arvoden
Arvoden vid tjänstgöring utgörs av timarvode, halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för
justering av protokoll.
Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning:
Heldagsarvode
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet *)
Justering av protokoll per sammanträde
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll

900 kr
450 kr
115 kr
120 kr
300 kr

3. Heldagsarvode











Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd
Valförrättare i vallokal under valdagen *)
Fastställda tjänstgöringsdagar för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
ordförande (dock max 45 dagar per år)
Gemensamma nämnder **)
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare

4. Halvdagsarvode






Samtliga utskott
Mål- och demokratiberedning
Stämmoombud kommunala bolag, valda av kommunfullmäktige
Extra insatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan
- Gäller Kf, Ks, Sn, Bun, Mbhn, samtliga utskott samt Mål- och demokratiberedningen
Utbildningar, kurser och konferenser o likn.

Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode.
*) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar.
**) Gäller inte om arvode betalas ut av den gemensamma nämnden.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna
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Arvodesreglemente mandatperioden 2019-2022
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-04 § 158

5. Timarvode
Timarvode utgår för förrättning som inte nämns under p 3 och p 4. Totalt timarvode för (1) dag
får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. Utöver detta ersätts styrkt
förlorad arbetsinkomst:









Valnämnden
Valförrättare under annan tid än valdagen
Information, utbildning och överläggningar inom kommunstyrelsen och nämndernas
verksamhetsområde. För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande fall
program för utbildning**)
Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd
Kommitté / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande
Timarvode för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och
pensionärer *)
Sammanträde för kommunens revisorer

*)

Arvodeskostnaden för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer
belastar respektive nämnd med undantag av vald ordförande där arvodet belastar kommunfullmäktige.
**)

För deltagande i kurser, konferenser etc. kräva alltid godkännande från nämndens ordförande om arvode och
förlorad arbetsinkomst ska ingå.

6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg från
arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan.
Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas
skriftligt till kommunstyrelsens kansli.
För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje förrättning intyga sina förluster
/ kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen blev
känd för den enskilde.
Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det
påverkar möjligheterna att arbeta sitt skift före eller efter förrättningen.
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från förrättning samt genomförande av
detsamma såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges sammanträden där
förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag.
Egna företagare, i fall där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade
arbetsinkomsten, får ersättningen baserad på sjukpenninggrundande inkomst.

7. Ersättning för förlorad semesterförmån
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin namnteckning
intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall
framställas senast inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
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8. Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in
styrkta uppgifter på förlorad arbetsinkomst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna
ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före.
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från
pensionstillfället.
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF).

9. Reseersättning och resekostnader
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter.
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång.
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten

10. Kostförmån
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i samband
med politiskt uppdrag. Definition av fri måltid framgår av kommunens resereglemente.

11. Trygghetsförsäkring
Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som
uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, det vill säga
skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.
Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet.

12. Övriga merkostnader
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk
kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande.

13. Förändrade majoritetsförhållanden, omval etc.
Förändras den politiska majoriteten under pågående mandatperiod, genom beslut i
kommunfullmäktige, upphör årsarvode enligt dessa bestämmelser att utgå.

14. Ikraftträdande
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.

15. Översyn av reglementet
Reglementet ska i god tid ses över före varje ny mandatperiod.
__________
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Årsarvode för ordföranden
*
*

*

*

Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan
kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag eller annan sammankomst föranledd av
uppdraget, ex. deltagande i sammankomst med landsting, kommunförbund etc.
Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Under
kommunalrådets semester träder kommunstyrelsens vice ordförande in i kommunalrådets
ställe.
Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe under längre tid, ska arvodets storlek
beslutas av presidiet för aktuell period.

Övriga årsarvoden
Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.
Arvodet betalas ut månadsvis:
Årsarvode *)
kr per månad

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande
Valnämndens ordförande – valår
Revisorer – ordförande
Revisorer – övriga
Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott

5125
2562
58100
2562
5205
5205
2562
1500
2562
750
750

Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan
uppbär årsarvode i samma nämnd / styrelse.

Ordinarie ledamot i gemensam överförmyndarnämnd

1500
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Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade
förtroendevalda


Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt



Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad



Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling



Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat



Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden
informerad.



Konferenser med till nämnden knutna tjänstemän och förtroendemän i frågor beträffande
nämndens verksamhet.



Representation inom kommunen.

Arvode till borgerliga vigselförrättare
1.
2.
3.

Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode.
Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av
resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg.
Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom
Arvidsjaurs kommun.

Arvode till borgerliga begravningsförrättare
1.
2.
3.

Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode.
Förrättarna har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader enligt
kommunens regler, mot uppvisande av intyg.
Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom
Arvidsjaurs kommun

_________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 159
Gemensamma
bestämmelser för
kommunstyrelsen och
nämnder

207

Dnr 00251/2018

003

Kommunallagens 6 kapitel 44 §, anger att kommunfullmäktige ska anta
reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Dokumentet "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder"
reglerar arbetsformer m.m. för styrelsen och nämnder.
Bestämmelserna har reviderats till följd av ändringar i Allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR) samt närvarorätt i styrelsen/nämnder för
kommunfullmäktiges vice ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bilaga ./.

2.

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder
fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 38 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Samtliga nämnder
. Förvaltningschefer
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 239 2018-11-27
Tjänsteskrivelse Åsa Händel
Förslag till bestämmelser

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen och nämnder
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Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente

Reglemente

2018-12-04

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 251/2018

Dokumentet gäller för

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder samt kommunstyrelsens samt respektive nämnds
kansli
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§ 1 Styrelse och nämnder, organisation
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd

Ledamöter

Ersättare

11
9
9
5

11
9
9
5

§ 2 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen och övriga nämnder ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut - har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till
av fullmäktige fastställda mål, styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 4 Personalansvar
Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag av
förvaltningschefer, ekonomichef, personalchef och näringslivschef som anställs av styrelsen.
Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde, samt det som anges under rubriken Personalpolitik i detta reglemente.

§ 5 Personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamhetssystem, register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.
Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka
kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet
med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen.
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner
som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.
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§ 6 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska i delårs- och helårsredovisning redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente
- i mål- och resursplan
- genom finansbemyndigande
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem
har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Nämndernas redovisningar
lämnas till styrelsen som samordnar redovisningarna.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

§ 7 Information och samråd
Styrelsen, nämnderna samt kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller annan nämnds
verksamhet.

§ 8 Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
fullmäktige.
Fullmäktige ska vid närmast kommande sammanträde delges beslutet.

§ 9 Styrelsens / nämndernas presidium
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande som
fullmäktige utser bland ledamöterna.

§ 10 Styrelsens / nämndernas ordförande
Det åligger ordförande att
-

leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen / nämnden
bevaka att styrelsens / nämndens beslut verkställs
vara tillgänglig för allmänheten
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
- ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall

Styrelsens och nämndernas arbetsformer
§ 11 Ersättarnas tjänstgöring m.m.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Är ledamot förhindrad att delta i sammanträde, eller del av sammanträde, ska ledamoten själv
kalla in ersättare. Frånvaron bör också snarast meddelas till ordföranden samt till tjänsteman som
har till uppgift att handha styrelsens / nämndens administration.
Kommunstyrelsens kansli kan vid akut behov hjälpa till vid inkallande av ersättare.
Det är ordförandens ansvar att i den mån det är möjligt se till att styrelsen/nämnden är fulltalig.
Ersättare att tjänstgöra kallas in enligt den turordning som fastställts av kommunfullmäktige.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Som huvudregel gäller att ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordning,
även om ersättare infinner sig som står före i tur. Om styrkeförhållandet mellan partierna /
partigrupperna har påverkats, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta med yttranderätt i överläggningarna men inte i
besluten.

§ 12 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, har
rätt att återuppta tjänstgöringen sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får återuppta tjänstgöring endast om ersättarens inträde har påverkat styrkeförhållandet
mellan partierna.
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§ 13 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde, helt eller delvis,
utser nämnden eller styrelsen en annan ledamot att tillfälligt tjänstgöra som ordförande. Den till
levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills dess att tillfällig ordförande har
utsetts.
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare och
fullgöra aktuella uppgifter.

§ 14 Tidpunkt för sammanträde
Styrelsen / nämnden bestämmer dag och tid för sammanträde.

§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Vid genomgång av kallelse
deltar nämndsekreterare och annan som ordföranden kan utse.
Kallelse till sammanträde skickas elektroniskt. Om inte omständigheterna ger skäl till annat
förfarande, ska kallelse sändas så att den är ledamöter och ersättare, samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet, tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse
ska åtföljas av föredragningslista samt tillhörande handlingar enligt ordförandens bedömning.
Om ordföranden anser det nödvändigt kan kallelse i undantagstagsfall ske på annat sätt.
Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att kalla till sammanträde, ska den till
levnadsålder äldste ledamoten göra detta.

§ 16 Offentliga sammanträden
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

§ 17 Närvarorätt
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges vice ordförande samt styrelsens
ordförande äger rätt att närvara vid sammanträden med styrelsen / nämnder. Förvaltningschef för
styrelsen / respektive nämnd får närvara vid styrelsens / egna nämndens sammanträden. Dessa
har rätt att delta i överläggning men ej i beslut.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen, och särskilt sakkunnig, kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Nämnden får härutöver besluta att
annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

5(7)

Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-04 § 159

§ 18 Reservation
Reservationer ska åtföljas av motivering, oavsett om reservationen är muntlig eller skriftlig. Vid
skriftlig reservation ska motivering lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

§ 19 Justering av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnden beslutar om tid och
plats för justering samt utser ersättare till utsedd justerare.
Styrelsen / nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska anses omedelbart justerad.
Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och utsedd
justerare. Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen.

§ 20 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 21 Delgivning
Delgivning med styrelsen / nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som styrelsen / nämnden bestämmer.

§ 22 Undertecknande av handlingar
Handlingar som utfärdas i styrelsens / nämndens namn undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av tjänsteman som getts teckningsrätt.
Styrelsen / nämnden får genom särskilt beslut uppdra åt annan / andra att verkställa
undertecknandet.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill.

Ansvar
§ 23
Styrelsen / nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och ramar som
kommunfullmäktige har anvisat, de bestämmelser som kan finnas i lag eller förordning samt vad
som finns angivet i detta dokument.
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Övrigt
§ 24
Från kommunens övriga nämnder, beredningar och anställda får ordföranden samt ledamöter av
styrelsen / nämnden inhämta de upplysningar och yttranden som behövs för att den ska kunna
fullgöra sina uppgifter.

Närmare bestämmelser
§ 25
De närmare bestämmelserna om arbetsformer m.m. i styrelsen och nämnderna återfinns i
6 kap. kommunallagen.

Gemensamt ansvar
§ 26
Kommunfullmäktige anger i reglementen för styrelse och nämnder, ansvarsområde, uppgifter
och förvaltning.
Gemensamt gäller för styrelsen / nämnderna följande ansvar:
Styrelsen / nämnden har
-

personalansvar för underställd personal

-

arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet

-

ansvar för att tillfredsställande rutiner finns för internkontroll inom den egna verksamheten

-

informationsansvar för egen verksamhet

-

registeransvar för de personregister som styrelsen / nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över

-

arkivansvar i enlighet med arkivreglemente

-

att, om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som faller inom styrelsens / nämndens förvaltningsområde, med rätt
att på kommunens vägnar träffa överenskommelse, ingå förlikning eller sluta annat avtal

-

att, på det sätt kommunfullmäktige beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret

-

att fortlöpande bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och
folkhälsoperspektiv samt att homo-, bi- och transpersoners situation beaktas i verksamheten

-

att fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod
(styrelse/nämndmål) samt fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen
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Utskott
§ 27
Styrelsen / nämnden beslutar, enligt reglemente fastställt av kommunfullmäktige, själv om sin
utskottsorganisation samt tar beslut i styrelsen / nämnden om utskottens ansvarsområden.
Styrelsen / nämnden utser ledamöter och ersättare i utskott för motsvarande tjänstgöringstid som
gäller för styrelsen / nämnden. Bland utskottsledamöterna utser styrelsen / nämnden en
ordförande och en vice ordförande för den tid styrelsen / nämnden bestämmer.
Avgår ledamot eller ersättare i utskott ska styrelsen / nämnden snarast förrätta fyllnadsval för
återstoden av tjänstgöringstiden.
Ersättare ska delta vid utskottssammanträde endast om ledamot har förhinder och kallas då till
tjänstgöring enligt fastställd turordning.
Ärenden som ska avgöras av styrelsen / nämnden samfällt, ska beredas av berört utskott om
beredning behövs. Utskott lägger förslag till beslut i varje ärende som det bereder.
För beslutsförhet fordras att mer än hälften av ett utskotts ledamöter är närvarande.
Vad som i övrigt regleras för styrelse /nämnd i detta dokument ska i tillämpliga delar gälla även
för utskott.

§ 28 Utskottens arbetsformer
Beträffande utskottens arbetsformer gäller vad som regleras i dessa bestämmelser för
styrelsen/nämnder.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 160

208

Dnr 00264/2018

102

Val av revisorer för
Kommunfullmäktige har att utse kommunrevisorer för mandatperioden
kommunen
2019-2022.
mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

3.

Följande kommunrevisorer (5 st) utses för mandatperioden 2019-22:
Lars Holmqvist
Rickard Lundström
Jan-Olov Lundmark
Ingen nominering
Ingen nominering
Revisorerna fördelar och utser inom sig revisionsuppdrag för
kommunen samt för nedanstående fonder;
- Stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond
- Stiftelsen Svea Karlssons donationsfond
- Stiftelsen Arkens donationsfond
- Inlandets konstfond
- Stiftelsen Rolf Steinwalls fond för unga musiker
- Stiftelsen Gunhild Steinwalls fond för unga musiker
När det gäller de kommunala bolagen, fördelar revisorerna inom sig
revisionsuppdragen i det antal som fastställts för varje enskild företag.
(Enligt revisionsreglemente antaget av kommunfullmäktige).

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 161

209

Dnr 00264/2018

102

Val av valnämnd
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till valnämnden för
mandatperioden 2019-2022 mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande ledamöter och ersättare utses till valnämnd för
mandatperioden 2019-2022;
Ordinarie ledamöter
Åke Lindberg (s), ordförande
Håkan Sandgren (v), vice ordförande
Åsa Lundgren (c)
Sven-Olov Granlund (c)
Annika Öberg (m)

Ersättare
Bernt Vikström (s)
Annette Rylén (v)
Marius Helland Vassbotn (m)
Ingen nominering
Ingen nominering

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 162

210

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen
Val av kommunstyrelse
mandatperioden 2019-2022 för mandatperioden 2019-2022.
Nomineringar till vice ordförande
Valberedningens förslag
Marcus Lundberg (s)
Bjarne Hald (c)
Leif Andersson (s)
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Marcus Lundberg valts till vice
ordförande. Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 17 röster avgivits för Marcus Lundberg och
11 röster för Leif Andersson. En stol är tom.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Följande ledamöter och ersättare utses till kommunstyrelse för
mandatperioden 2019-2022;

Ordinarie ledamöter
Sara Lundberg (s), ordförande
Marcus Lundberg (s), vice ordförande
Ylva Stråhle Andersson (s)
Johan Lundgren (s)
Britt-Inger Hedman (v)
Margoth Holmqvist (v)
Leif Andersson (c)
Kristina Bäckström (c)
Martin Nilsson (c)
Lennart Wigenstam (c)
Marius Helland Vassbotn (m)
_____

Ersättare
Lena Karlsson (s)
Kristina Taimi (s)
Linda Stenvall (s)
Marcus Davidsson (s)
Kenneth Bäcklund (v)
Håkan Sandgren (v)
Mats Klockljung (c)
Ingrid Lundqvist (c)
Ann-Karin Sörmo (c)
Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen nominering.
Kristina Bäckström (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c), Martin Nilsson
(c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c),
Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds nominering.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
KsVb § 3 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-04

Kf § 163
Val av barn- och
utbildningsnämnd
mandatperioden
2019-2022

Blad

211

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till barn- och
utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Nomineringar till vice ordförande
Valberedningens förslag
Jens Eliasson (l)
Bjarne Hald (c)
Lennart Wigenstam (c)
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Jens Eliasson valts till vice ordförande.
Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 18 röster avgivits för Jens Eliasson och
10 röster för Lennart Wigenstam. En stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande ledamöter och ersättare utses till barn- och utbildningsnämnd
för mandatperioden 2019-2022;

Ordinarie ledamöter
Kristina Taimi (s), ordförande
Jens Eliasson (l), vice ordförande
Bernt Vikström (s)
Marcus Davidsson (s)
Anna Lindholm (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)
Lennart Wigenstam (c)
Dan Hällgren (c)
Farhad Sahandi (c)
_____
Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Ersättare
Kenneth Lindmark (s)
Naemi Forsgren (s)
Tycho Johansson (s)
Thomas Jakobsson (v)
Linus Laestander (v)
Susanne Bergström (c)
Jorun Borggren (c)
Samuel Wigenstam (c)
Elin Lundström (l)

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen nominering.
Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Patrik Nilsson (c),
Martin Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c),
Ann-Karin Sörmo (c), Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c)
reserverar sig till förmån för Bjarne Halds nominering.
Beslutsunderlag
KsVb § 4 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 164

212

Dnr 00264/2018

102

Val av socialnämnd
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till socialnämnden
mandatperioden 2019-2022 för mandatperioden 2019-2022.
Nomineringar till vice ordförande
Valberedningens förslag
Ylva Stråhle Andersson (s)
Bjarne Hald (c)
Kristina Bäckström (c)
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Ylva Stråhle Andersson valts till vice
ordförande. Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 14 röster avgivits för Ylva Stråhle
Andersson och 14 röster för Kristina Bäckström. En stol är tom.
Då bägge nominerade erhållit lika antal röster sker avgörandet genom
lottning. Efter det att lottningsförfarandet slutförts konstaterar ordföranden
att Kristina Bäckström utsetts som vice ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Följande ledamöter och ersättare utses till socialnämnd för
mandatperioden 2019-2022;
Ordinarie ledamöter
Ingrid Tagesdotter (v), ordförande
Kristina Bäckström (c), vice ordförande
Ylva Stråhle Andersson (s)
Stefan Holmberg (s)
Karin Lindgren (s)
Margoth Holmqvist (v)
Kristina Lundberg (c)
Ann-Karin Sörmo (c)
Annika Öberg (m)

Ersättare
Agneta Starefeldt (s)
Susanne Lindberg (s)
Annika Lidström (s)
Majlis Vidman (v)
Margareta Mattsson (v)
Dan Hällgren (c)
Mats Klockljung (c)
Susanne Bergström (c)
Marius Helland Vassbotn (m)

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 5 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 165

213

Dnr 00264/2018

102

Val av miljö-, bygg- och
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till miljö-, bygghälsoskyddsnämnd
och hälsoskyddsnämnd för mandatperioden 2019-2022.
mandatperioden 2019-2022
Nomineringar till vice ordförande
Valberedningens förslag
Kenneth Bäcklund (v)
Bjarne Hald (c)
Martin Nilsson (c)
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Kenneth Bäcklund valts till vice
ordförande. Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 15 röster avgivits för Kenneth Bäcklund
och 13 röster för Martin Nilsson. En stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande ledamöter och ersättare utses till miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnd för mandatperioden 2019-2022;
Ordinarie ledamöter
Anders Harr (s), ordförande
Kenneth Bäcklund (v), vice ordförande
Bernt Vikström (s)
Martin Nilsson (c)
Jonas Granberg (c)

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Ersättare
Ruchadaporn Lindmark (s)
Stefan Holmberg (s)
Håkan Sandgren (v)
Samuel Wigenstam (c)
Jerry M Johansson (c)

_____

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen nominering.
Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Patrik Nilsson (c), Martin Nilsson
(c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c),
Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds nominering.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 6 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 166
Val av styrelse för
Arvidsjaurs
kommunföretag AB
(AKAB) mandatperioden
2019-2022

214

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, ersättare och stämmoombud till
Arvidsjaurs Kommunföretag AB för mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Till styrelse för Arvidsjaurs kommunföretag AB för mandatperioden
2019-2022 utses följande ledamöter och ersättare;
Ordinarie ledamöter
Sara Lundberg, ordförande
Lena Karlsson
Britt Inger Hedman
Kristina Bäckström
Leif Andersson

Ersättare
Stefan Holmberg
Annika Öberg
Margoth Holmqvist
Martin Nilsson
Kristina Lundberg

Stämmoombud
Peter Rydfjäll

Ersättare stämmoombud
Lars Ralph

Styrelsen tillträder efter ordinarie bolagsstämma 2019, i enlighet med
bolagsordning.

_____

Kommunfullmäktiges vice ordförande Lars Ralph tar över klubban vid val
av ordinarie stämmoombud.

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 7 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 167
Val av styrelse för
Arvidsjaurhem AB
(AHEM) mandatperioden
2019-2022

215

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till
Arvidsjaurhem AB för mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till styrelse för Arvidsjaurhem AB för mandatperioden 2019-2022
utses följande ledamöter och ersättare;
Ordinarie ledamöter
Marcus Lundberg, ordförande
Anna Quist
Leif Enberg
Birgitta Good
Kristina Lundberg

2.

Ersättare
Britta Lundkvist
Dan Hällgren
Lars Lindström

Styrelsen tillträder efter ordinarie bolagsstämma 2019, i enlighet med
bolagsordning.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 8 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 168

216

Dnr 00264/2018

102

Val av styrelse för
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till
Fastighetsföretaget i
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB för mandatperioden 2019-2022.
Arvidsjaur AB
mandatperioden 2019-2022 Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till styrelse för Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB för
mandatperioden 2019-2022 utses följande ledamöter och ersättare;
Ordinarie ledamöter
Marcus Lundberg, ordförande
Anna Quist
Leif Enberg
Birgitta Good
Kristina Lundberg

2.

Ersättare
Britta Lundkvist
Dan Hällgren
Lars Lindström

Styrelsen tillträder efter ordinarie bolagsstämma 2019, i enlighet med
bolagsordning.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 9 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 169
Val av styrelse för
Arvidsjaurs Energi AB
(AEAB) mandatperioden
2019-2022

217

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till Arvidsjaur Energi AB för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till styrelse för Arvidsjaur Energi AB för mandatperioden 2019-2022
utses följande ledamöter och ersättare;
Ordinarie ledamöter
Björn Lundberg, ordförande
Ulf Isaksson
Bill Grundström
Jonas Granberg
Jerry M Johansson

2.

Ersättare
Monika Jansson
Thomas Jakobsson
Dick Holmström

Styrelsen tillträder efter ordinarie bolagsstämma 2019, i enlighet med
bolagsordning.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 10 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 170

218

Dnr 00264/2018

102

Val av styrelse för
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till Arvidsjaur Flygplats AB för
Arvidsjaur Flygplats AB
mandatperioden 2019-2022.
mandatperioden 2019-2022
Nomineringar till ordförande
Valberedningens förslag
Eva Quist
Kristina Bäckström (c)
Bjarne Hald
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Eva Quist valts till ordförande.
Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 17 röster avgivits för Eva Quist och
11 röster för Bjarne Hald. En stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Till styrelse för Arvidsjaur Flygplats AB för mandatperioden
2019-2022 utses följande ledamöter och ersättare;
Ordinarie ledamöter
Eva Quist, ordförande
Christer Lundberg
Ann-Sofi Levander
Rikard Skiöld
Bjarne Hald

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

2.

Ersättare
Göte Renberg
Peter Manner
Åsa Lundgren

Styrelsen tillträder efter ordinarie bolagsstämma 2019, i enlighet med
bolagsordning.

_____
Reservationer
Kristina Bäckström (c) reserverar sig till förmån för egen nominering.
Bjarne Hald (c), Dan Hällgren (c), Patrik Nilsson (c), Martin Nilsson (c),
Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c), Jonas
Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds nominering.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 11 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 171

219
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102

Val av ledamot och
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och ersättare i Skellefteå
ersättare i Skellefteå
gemensamma överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019-2022.
gemensamma
överförmyndarnämnd
Nomineringar till ordinarie ledamot
mandatperioden 2019-2022
Valberedningens förslag
Ann-Sofi Levander
Kristina Bäckström (c)
Bjarne Hald
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Ann-Sofi Levander valts till ordinarie
ledamot.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ann-Sofi Levander utses till ordiarie ledamot i Skellefteå gemensamma
överförmyndarnämnd.
Agneta Starefeldt utses till ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 12 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 172
Val av huvudman i
Sparbanken Nord för
perioden 2019-2023

220
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102

Kommunfullmäktige har att utse huvudman i Sparbanken Nord för perioden
2019-2023.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Sara Lundberg utses till huvudman i Sparbanken Nord för perioden
2019-2023.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 13 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 173

221

Dnr 00264/2018

102

Val av gode män enligt
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till gode män enligt
fastighetsbildningslagen
fastighetsbildningslagen mandatperioden för mandatperioden 2019-2022.
mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden
2019-2022 utses följande personer;
Tätortsförhållanden (3)
Anders Harr
Jerry M Johansson
Leif Enberg

Jordbruks- eller skogsbruksfrågor (4)
Jerry M Johansson
Ingen nominering
Ingen nominering
Ingen nominering

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 14 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 174
Val av ombud och ersättare
till Norrbottens
kommuners
förbundsfullmäktige
mandatperioden
2019-2022

222

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ombud och ersättare till Norrbottens
kommuners fullmäktige mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Sara Lundberg utses till ordinarie ombud i Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige.
Leif Andersson (c) utses till ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 15 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 175
Val av ledamot och
ersättare till Norrbottens
kommuners styrelse
mandatperioden
2019-2022

223

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamot och ersättare till Norrbottens
kommuners styrelse mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Sara Lundberg utses till ordinarie ledamot i Norrbottens kommuners
styrelse.
Marcus Lundberg utses till ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 16 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 176
Val av ledamot och
ersättare i
Förbundsdirektionen
Partnerskap Inland –
Akademi Norr
mandatperioden
2019-2022

224

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamot och ersättare i
Förbundsdirektionen Partnerskap Inland – Akademi Norr för mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Sara Lundberg utses till ordinarie ledamot i Förbundsdirektionen
Partnerskap Inland – Akademi Norr.
Britt-Inger Hedman (v) utses till ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 17 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 177
Val av ledamot och
ersättare i
Kommunalförbundet
Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighets
direktion mandatperioden
2019-2022

225

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att utse ledamot och ersättare i
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion
mandatperioden för mandatperioden 2019-2022.
Nominering av ordinarie ledamot
Valberedningens förslag
Peter Rydfjäll (s)
Bjarne Hald (c)
Bo Lundmark (c)
Proposition
Orföranden ställer nomineringarna under proposition. Efter avslutad
proposition förklarar ordföranden att Peter Rydfjäll valts till ordinarie
ledamot. Votering begärs.
Eftersom omröstningen avser personval sker sluten omröstning.
Efter det att rösterna räknats har 18 röster avgivits för Peter Rydfjäll och
9 röster för Bo Lundmark. En ledamot är frånvarande och en stol är tom.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Peter Rydfjäll (s) utses till ordinarie ledamot i Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion.
Bo Lundmark (c) utses till ersättare.

_____

Kommunstyrelsens vice ordföranden Lars Ralph förde klubban vid
behandling och beslut i ärendet.
Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen nominering.
Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Patrik Nilsson (c), Martin Nilsson
(c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin Sörmo (c),
Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig till förmån för
Bjarne Halds nominering.
Beslutsunderlag
Ks valberedning § 18 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-04

Kf § 178

226

Dnr 00264/2018

102

Val av ombud till
Kommunfullmäktige har att utse ombud till föreningsstämman i
Kommuninvests
Kommuninvest ekonomisk förening för mandatperioden 2019-2022.
föreningsstämma
mandatperioden 2019-2022 Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Sara Lundberg utses till ordinarie ledamot i Kommuninvest ekonomisk
förening mandatperioden 2019-2022.
Marcus Lundberg utses till ersättare.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks valberedning § 19 2018-11-20

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2018-12-04

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

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
Kristina Taimi
Marcus Davidsson
Jens Eliasson
Elin Lundström
Patrik Nilsson
Leif Andersson
Anna Quist
Björn Lundberg
Marcus Lundberg
Agneta Starefeldt
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
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
________

24

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

Tjänstgörande ersättare

11
4
10
1
2
1
29

Omröstning
Mål- och resursplan

§

156

§

Ja

Nej Avst

Ja

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

*)

Dan Hällgren fr.o.m. § 163

Närvarande t.o.m. § 171

X
X
X
X
-

X
X

Stefan Holmberg

X
X
X
X
X

2 ersättare
1 tom stol

*)

18

10

-

Nej Avst

