
Övriga närvarande 

Tjänstgörande ersättare: 

Stefan Holmberg och Ruschadaporn Lindmark. Kenneth Lindmark tjänstgör fr.o.m § 51. 

Marcus Lundberg deltog inte i överläggning eller beslut avseende § 42; 
"Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurhem AB" 

Ulf Starefeldt, kommunchef 
Birgitta Häggström, ekonomichef § 38 
Liselott Sandström, sekreterare 

Underskrift 

Plats och tid 	 Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00- /5, ps" 

Beslutande 	 Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 

Lotta Åman och Marcus Davidsson. Kristina Taimi är närvarande t.o.m. § 50. 

Utses att justera 

Paragrafer: 28-65 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 	Sekreterare 

Förvaltningsbyggnaden 2019-05-06 kl. 13.00. 

jetl,~  
pselott Sandstr 

Justerande 	

- 

Ordförande 	Peter Rydfiäll 

//lbe-4   

jöm

in Nilss. 

Llu dberg -65 

Kristina Taimi §§ 28-50 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ 	 Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 	2019-04-23 

Datum för anslags 	2019-05-06 	 Datum för anslags 	2019-05-28 
uppsättande 	 nedtagande 

Förvaringsplats för 	Kommunstyrelsens kansli 
protokollet 

Liselott Sandström 

Utdragsbestyrkande 

p ARVIDSJAURS KOMMUN 
Årviesjévrien kommuvdna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 
	

2019-04-23 
	

34 



Justerandes si 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
Årviesfrivrien kommuvdna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 
	

2019-04-23 	 70 

Kf § 57 Dnr 00079/2019 	 214 

Förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - 
Aktivitetscenter är under upprättande. 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Arvidsjaurs tätort, mellan 
Tvättjärn och väg 95. Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna av 
kvartersmark för aktivitetscenter, kontor och restaurang samt gym. 

Planen ger förutsättningar att uppföra en byggnad till en högsta 
byggnadshöjd av 8 meter och med en takvinkel mellan 10 och 30 grader. 
Planen ger även förutsättningar till cirka 25 nya parkeringar för besökande 
till badstranden. 

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översikts- och tillväxtplan. 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2019-01-15 att göra 
detaljplanen för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - 
Aktivitetscenter tillgänglig för granskning. 

Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 
2019-01-18 t.o.m. 2019-02-08. 

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2019-02-22. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2019-03-06 § 15 beslutat att 
godkänna upprättat granskningsutlåtande och överlämna detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1 — Aktivitetscenter antas. 

Detaljplan för del av 
Arvidsjaur 8:14 och 6:1 
- Aktivitetscenter 

Beslutet skickas till: 
•Lantmäteriet 
•Länsstyrelsen 
• Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag 
Ks § 85 2019-04-02 
Mbhn § 15 2019 -03-06 
Förslag till detaljplan 
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