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Kf § 1
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 2
Avtackning av kommunstyrelsens ordförande
Kf § 3
Dnr 00067/2019
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 4
Delgivningar
Kf § 5
Dnr 00058/2019
Interpellation - Efterlevnad av kommunfullmäktiges fattade beslut

101

Kf § 6
Dnr 00058/2019
101
Interpellation - Implementering av dokumentet ”Miljöpolicy och Miljömål”
i kommunkoncernen
Kf § 7
Dnr 00047/2019
Motion – Ökad bredbandshastighet i kommunen

009

Kf § 8
Dnr 00048/2019
Motion – Klimathotet och Arvidsjaur

009

Kf § 9
Dnr 000037/2019
403
Fungerande sopsortering i kommunens verksamheter (Medborgarförslag)
Kf § 10
Dnr 000039/2019
Drogtest på kommunens alla arbetsplatser (Medborgarförslag)

026

Kf § 11
Dnr 000040/2019
Busshållplats vid Magnus Berlinvägens utfart (Medborgarförslag)

531

Kf § 12
Dnr 000256/2018
Riktlinjer för exploateringsavtal

003

Kf § 13
Dnr 00248/2016
Införande av friskvårdstimme

003

Kf § 14
Dnr 00024/2019
003
Strategi för användande av vattenregleringsmedel i Arvidsjaurs kommun
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning

Kf § 15
Dnr 00017/2019
Direktiv till AKAB´s stämmoombud vid 2019 års bolagsstämma

991

Kf § 16
Dnr 00016/2019
Aktualitetsprövning av kommunens översikts- och tillväxtplan

212

Kf § 17
Dnr 00258/2014
Oförändrad VA-taxa för år 2019

051

Kf § 18
Dnr 00029/2019
Gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022

042

Kf § 19

Dnr 00014/2019
041
Dnr 00115/2018
041
Omfördelning av pengar från socialnämndens mål- och resursplan 2018 till
år 2019 för upprättande av ledningssystem
Kf § 20
Dnr 00264/2018
102
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen mandatperioden 2019-2022
- Fyllnadsval
Kf § 21
Dnr 00264/2018
Val av ersättare i valnämnden 2019-2022 – Fyllnadsval

102

Kf § 22
Dnr 00124/2017
Investeringsredovisning för år 2018

041

Kf § 23
Dnr 00030/2019
Redovisning av motioner år 2018

009

Kf § 24
Dnr 00031/2019
Redovisning av ej verkställda beslut år 2018

101

Kf § 25
Dnr 000264/2018
102
Tidigareläggning av tillträde för styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB
mandatperioden 2019-2022
Kf § 26
Dnr 00063/2019
102
Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Naeimi Forsgren
Kf § 27
Dnr 00061/2019
Entledigande från uppdrag som ersättare i miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden - Ruschadaporn Lindmark
________
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1
Godkännande av
dagordning

Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande punkter tillförs
dagordningen;
Björn Lundberg (s)
- Begäran om entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Begäran om entledigande som ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Dagordningen godkänns med tillägg av de punkter som föreslagits av
Björn Lundberg.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2
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.

Bernt Vikström och Ann-Karin Sörmo utses att justera protokollet.
Kenneth Bäckström och Kristina Bäckström utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 8/3 kl. 14.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26

Kf § 3
Allmänhetens frågestund

Dnr 00067/2019

6

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Allmänheten ställde följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Kristina Taimi (s):
Fråga
Om pengar fattas i verksamheten Nattis, bör inte barn- och
utbildningsnämnden prioritera Nattis och låta Alpinlinjen på gymnasiet
vänta?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi (s) lämnar
följande svar:
Barn- och utbildningsnämnden har skickat en begäran om kostnadstäckning
för Nattis till kommunfullmäktige. Orsaken är att Nattis har vuxit i
omfattning sedan fullmäktige beslutade att införa verksamheten. Med fler
barn inskrivna ökar också kostnaderna.
Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet.
Kommunstyrelsen önskar en mer detaljerad analys av nämndens budget,
med fokus på ”Nattis” gällande omfattning, beläggning, intäkter och
kostnader innan kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till
kommunfullmäktige.
6

Under tiden har olika åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna, Nattis
har bytt lokal och analysen som kommunstyrelsen begärt är påbörjad.
Något heltäckande svar kan därför inte lämnas.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*

Dom - Överprövning av upphandling Ringelskolan/Tallbackaskolan
(Dnr 115/2018)

-

Förvaltningsrätten i Luleå

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00058/2019

Blad

8

101

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) har ställt följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg (s):
I lokalmedia och på sociala medier har det framkommit att det inom
Socialförvaltningens område är på gång, möjligen redan har, att startat upp
en ”Fixartjänst”.
Lars Lindström lämnade 2015 in en motion ”Återinför fixartjänsten”.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-20 § 97 att ”motionen avslås med
anledning av kommunens ekonomiska läge”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kommunstyrelsen under
vintern 2018 och önskade överföra tre miljoner kronor av
investeringsmedel från 2020 till 2019 för iordningställande av nytt
övningsområde för Sandbackaskolans fordonsprogram.
Kommunfullmäktige beslöt 2018-10-30 § 111 p. 2 att:
”Markarbeten påbörjas tidigast när detaljplanen för det befintliga
övningsområdet vunnit laga kraft och försäljningen av marken där
befintligt övningsområde är placerat genomförts”.
I början av februari har skogen på det tilltänkta nya övningsområdet fälts.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen har detaljplanen, som jag uppfattar
svaret, vunnit laga kraft men försäljningen av marken där befintligt
övningsområde är placera har inte genomförts!

Beslutet skickas till:
. Sara Lundberg

Min fråga till kommunalrådet är:
- är det ekonomiska läget i kommunen nu bättre än 2017 när motionen om
fixartjänster avslogs?
- är kommunfullmäktiges beslut endast rådgivande för förvaltningarna?
- vilka åtgärder avser kommunalrådet vidta för att säkerställa att
förvaltningen följer av kommunfullmäktige fattade beslut?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
april 2019.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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- Implementering av
dokumentet ”Miljöpolicy
och Miljömål” i
kommunkoncernen
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101

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) har ställt följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg (s):
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Det är underrubriken på Arvidsjaurs kommuns Miljöpolicy och Miljömål
enligt Kommunfullmäktige beslut 2018-04-17 § 42. Det tog nästan ett år att
ta fram underlaget och nu har det snart gått ett år sedan beslutet togs.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
- på vilket sätt kommer redovisning att ske till Kommunfullmäktige hur
arbetet fortskrider mot de uppsatta målen?
- hur säkerställs att kommunstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, följer hur
verksamheterna genomför planering och att åtgärder vidtas i tid för att
nå målen enligt de fastställda tidsplaner?
- hur säkerställs att de kommunala bolagen blir en aktiv del i att nå de
uppsatta målen?
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
april 2019.

_____

Beslutet skickas till:
. Sara Lundberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellation

Utdragsbestyrkande
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Motion – Ökad bredbandshastighet i
kommunen
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Dnr 00047/2019

009

Vid dagens sammanträde lämnade fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (l)
in följande motion:
Bakgrund
Enligt regeringens bredbandsstrategi ska 95 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s år 2020. På
sikt har regeringen som mål att 98 procent av alla hushåll och företag ska
ha tillgång till bredband med hastigheten 1000 Mbit/s senast år 2025.
Kommunen har i dagsläget en högsta bredbandshastighet om 100 Mbit/s.
Även om kommunen uppnår målbilden till år 2020 bör det vara önskvärt att
öka den tillgängliga maxhastigheten till regeringens strategi för år 2025 i
ett tidigare skede.
Skolsystemet, precis som företagandet, bygger i allt större utsträckning på
digitala medel där mycket är nätbaserat. En förhöjd bredbandshastighet bör
även tilltala de många utländska företag som bedriver testverksamhet i
kommunen, i och med den stora mängden data som behandlas i deras
verksamhet.
Under 2016 stod e-handel för 21 procent av svenska företagares omsättning
enligt statistik från SCB.
Förslag
Förslaget är att kommunen ökar den tillgängliga maxhastigheten i
kommunen, till minst 1000 Mbit/s, med verkställande senast årsskiftet
2019/2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 8

Dnr 00048/2019

11

009

Motion – Klimathotet och Vid dagens sammanträde lämnade fullmäktigeledamoten
Arvidsjaur
Mats Klockljung (c) in följande motion:
"Klimatet är vårt allvarligaste välfärdshot under det närmaste decenniet,
enligt World Economic Forums globala riskrapport för 2019. Vi måste
halvera världens utsläpp till 2030 för att begränsa uppvärmningen till 1,5
grader. Varje år vi väntar reduceras två år från denna deadline.
Det innebär att om inte tillräckligt görs de närmaste fyra åren, har 2030
plötsligt blivit till 2023, och då är det försent."
Så inleds en debattartikel, skriven av två företrädare för Världsnaturfonden,
WWF, som publicerades i Aftonbladet den 25 februari 2019.
Artikeln pekar på den akuta situationen globalt som alltfler är ense om men
också på bristen på såväl internationella som nationella strategier.
Miljöfrågorna stod till exempel, med en mild underdrift, knappast i centrum
för den senaste valrörelsen i Sverige, trots att vi vet att våra utsläpp, i liten och
stor skala, bidrar till miljöförändringar som så småningom är självgående och
omöjliga att reparera.
De kommande fyra åren anses som kritiska.
De svenska utsläppen minskar för sakta, med 1 procent 2018 mot de 6 till 8
procent per år som krävs om vi ska klara vårt svenska "nettonoll"-mål till
2045, enligt Naturvårdsverket.
I den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC pekas på vikten av lokala
initiativ på den kommunala nivån. Över hela världen hålls mer eller mindre
organiserade klimatmanifestationer i Greta Thunbergs anda. Bland annat det
världsomspännande "Global Strike for Future" den 15:e mars där redan 19
länder och 170 städer är anmälda.
Denna medborgaraktivism borde vara en utmaning för politiker på alla plan,
inklusive kommunpolitiken, även i den befolkningsmässigt lilla men till ytan
stora kommunen Arvidsjaur.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Kf § 8, forts.

Debattartikeln från WWF, undertecknad av generalsekreterare Håkan Wirten
och Sabina Andren som är programsamordnare förhållbara städer, avslutas
med en uppmaning:

Vi vill att Sveriges kommunpolitiker ska:
•

Ge IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare till nyckelpersoner i din
kommun - krismedvetenheten måste öka.
• Skapa en klar bild av var din kommun befinner sig idag. Jämför er kommun
med var ni borde vara enligt IPCC 1,5 °C-rappod — minskar utsläppen
tillräckligt snabbt?
• Kommunicera med era kommuninvånare och visa att ni tar klimatfrågan på
allvar, och placera den i navet av ert beslutsfattande.
• Gör en förnyad forskningsbaserad lösningsplan med hjälp av oberoende
experter som ett neutralt underlag att utgå ifrån, oberoende av partipolitik
och särintressen.
• Samla kommunens intressenter till ett krisforum för att hitta samsyn.
• Skapa en plan, med utrymme för innovationer, misstag och högt i tak. Där
omställning inte är ett om utan ett hur.
• Våga experimentera och gå framåt.
Världsnaturfonden lanserar nu ett verktyg där kommunernas nuvarande
klimatutsläpp kan jämföras med de utsläppsminskningar som krävs för att nå
1,5 °C-målet, och som ger en skräddarsydd analys där förslag på kraftfulla
åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning ingår. Den baseras
på IPCC-data och är verifierad av globala experter. Vår ambition är att
kunna fira 100 av världens städer och kommuner med åtgärdsplaner i linje
med 1,5 °C målet!

I en kommun som Arvidsjaur där långa avstånd med många tunga transporter
kombineras med en sårbar natur, så är behovet av lokala miljömål minst lika
viktiga som i storstäderna.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Yrkande
Jag yrkar på att Arvidsjaurs kommunfullmäktige beslutar att, i samarbete
med Världsnaturfonden, skyndsamt undersöka hur kraven i debattartikeln
kan tillämpas i Arvidsjaur. Detta är för viktigt för att hamna i högen med
ännu ej utredda eller ännu ej genomförda beslut. För som
debattartikelförfattarna påpekar:
Vi har varken råd eller tid att inte agera.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_______
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande
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Dnr 000037/2019

403

Fungerande sopsortering i Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
kommunens verksamheter
(Medborgarförslag)
” Med tanke på vår miljö och att vi alla måste bli bättre på att inte slösa med
jordens resurser så tycker jag det finns några enkla saker man kan göra.
Tycker det är konstigt att man inte på något sätt tar reda på allt torkypapper
som används på kommunens alla toaletter. Pappret är rent efter att man
tvättat händerna och knappt fuktigt. Om man tittar på hur många toaletter
som kommunen har så inser man hur mycket papper det blir under ett år.
Mitt förslag är att man istället för att kasta pappret i en plastpåse som sedan
slängs i soporna ställer in en kartong eller en sopsäck av papper och kastar
torkypappret där. Det skulle inte hinna börja mögla eller lukta eftersom det
skulle hinna torka.
Tycker även det är konstigt att det finns kärl för återvinning av ex plast,
papper, metall osv. på alla avdelningar inom kommunen. På Ringelsta
exempelvis finns det skrindor i soprummet vid foajén, men ingen ur
personalen går dit med ex. sin matkartong. Och vid varje skrivbord finns det
en papperskorg med en plastpåse i där det i stort sett bara kastas vanligt
papper.
Mitt förslag är att kommunen ser till att det finns kärl på hjul på alla
avdelningar så att det blir lätt att göra rätt. Är man intresserad så finns det
sådana kärl bland annat i hemtjänstens lokaler samt i Bryggan/Ekans
personalrum. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 10
Drogtest på kommunens
alla arbetsplatser
(Medborgarförslag)
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Dnr 000039/2019

026

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
” Jag vet att det förekommer droger (hasch bl.a.) i kommunens
verksamheter. Jag vill inte uppge namn, utan vill lämna uppgiften som ett
medborgarförslag.
Mitt förslag: Utför drogtester på alla arbetsplatser i Arvidsjaurs kommun.
Det görs i andra kommuner och på andra arbetsplatser, t.ex. SSAB. Jag
lägger förslaget för att få bort drogerna i kommunens verksamheter.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 000040/2019

531

Busshållplats vid Magnus Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
Berlinvägens utfart
(Medborgarförslag)
” Jag önskar att en busshållplats inrättas i anslutning till bostadsområdet vid
Magnus Berlinvägens utfart på riksväg 95, mellan riksvägen och gångoch cykelbanan. Avstigning på motsatt sida.
Motivering: Att underlätta för äldre och andra boende och arbetande i
området som ska åka med Komfortbussen och andra bussar.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad
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I Plan- och bygglagen ställs krav på att kommuner som avser att ingå
exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal (PBL 6:39).
Plan- och bygglagen innehåller också en legaldefinition för vad som utgör
ett exploateringsavtal;
”Exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en
kommun och staten om utbyggnad av statlig transport-infrastruktur” (PBL 1:4).

Detta innebär motsatsvis att om kommunen äger all den mark som regleras
i ett avtal om genomförande av en detaljplan så är avtalet per definition inte
ett exploateringsavtal, och då gäller inte lagstiftningen om
exploateringsavtal eller dessa riktlinjer.
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
_____

Beslutet skickas till:
. Åsa Andersson
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 20 2019-01-08
Muntlig föredragning av Britta Lundgren
Tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för exploateringsavtal för Arvidsjaurs kommun
Fastställda av kommunfullmäktige 2019-02-26 § 12

Riktlinjer för
exploateringsavtal

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd

Beslutsinstans

Styrande dokument

Riktlinjer

2019-02-26

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 256/2018

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(2)

Riktlinjer för exploateringsavtal för Arvidsjaurs kommun
Fastställda av kommunfullmäktige 2019-02-26 § 12

Bakgrund
I Plan- och bygglagen ställs krav på att kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta
riktlinjer för sådana avtal (PBL 6:39).
Plan- och bygglagen innehåller också en legaldefinition för vad som utgör ett exploateringsavtal;
”exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning
mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur,” (PBL 1:4)
Detta innebär motsatsvis att om kommunen äger all den mark som regleras i ett avtal om
genomförande av en detaljplan så är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal och då gäller
inte lagstiftningen om exploateringsavtal eller dessa riktlinjer.
Plan- och bygglagen reglerar också vad som får omfattas av ett exploateringsavtal:
40 § Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta
eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg eller
järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av
detaljplanen kan antas öka i värde.
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av
planen. Lag (2017:181).
41 § Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare
att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en
skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
Lag (2014:900).
42 § Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets
ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar
medfinansieringsersättning.
Lag (2017:181).
Den som ansvarar för utbyggnaden av ett exploateringsområde benämns exploatör. Det är oftast
fastighetsägaren som är exploatör, men det kan även vara en annan byggherre som genom avtal med
fastighetsägaren har rätt att driva ett exploateringsprojekt på dennes mark.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2(2)

Riktlinjer för exploateringsavtal för Arvidsjaurs kommun
Fastställda av kommunfullmäktige 2019-02-26 § 12

Allmänt
När Arvidsjaurs kommun avser att ingå exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla. Kommunen har dock
rätt att frångå riktlinjerna om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.
Exploateringsavtal ska ingås i alla ärenden inom Arvidsjaurs kommun där det behövs för att
säkerställa genomförandet av en detaljplan.
De åtgärder som behövs på grund av en exploatering ska belasta exploateringsprojektet. Det betyder
att exploatören ska bekosta de åtgärder som är till nytta för exploateringen. Detta kan avse åtgärder för
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och
avlopp samt andra åtgärder såsom bullerdämpande åtgärder, sanering och arkeologiska utredningar.
När kommunen själv inte är exploatör regleras fastighetsägarens deltagande i nödvändiga åtgärder
genom exploateringsavtal.
Så snart ett detaljplanearbete påbörjas avseende exploatering av privat ägd mark avser kommunen
också att inleda avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal för att säkerställa
genomförande av planen. Senast inför plansamråd ska kommunen redovisa avtalets huvudsakliga
innehåll.
De åtaganden om åtgärder som anges i avtalet ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna
genomföras. Med sådana åtgärder avses även åtgärder som behöver vidtas utanför det område som den
aktuella detaljplanen omfattar och som är direkt föranledda av detaljplanen. Åtgärderna ska stå i rimlig
proportion till den nytta som byggherren eller fastighetsägaren har av detaljplanen.
Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på byggherrens
bekostnad. Utbyggnaden sker till självkostnadspris och fördelas vid behov mellan byggherrar, enligt
reglerna om gatukostnader i PBL. Vid kommunalt huvudmannaskap är utgångspunkten att byggherren
överlåter allmän plats till kommunen utan ersättning.
Vid enskilt huvudmannaskap utför byggherren utbyggnad av allmän plats och anläggningarna överlåts
senare till en gemensamhetsanläggning utan ersättning. Byggherren ansvarar för samordning med
eventuell befintlig gemensamhetsanläggning.
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande.

Säkerhet
Om exploatören åsidosätter sina åtaganden enligt exploateringsavtalet har kommun eller berörd
samfällighetsförening rätt att utföra arbetet på exploatörens bekostnad. Som garanti för avtalets
fullföljande kan kommunen därför begära att exploatören ställer lämplig säkerhet.
Säkerheten kan utgöras av bankgaranti, moderbolagsborgen, spärrat bankkonto eller likvärdigt.
Säkerheten ska i första hand gälla utan begränsning i tid. Det är kommunen som i varje enskilt fall
bedömer vilken typ och omfattning av säkerhet som krävs. Säkerheten ska överlämnas till kommunen
innan beslut om godkännande av exploateringsavtal fattas.
______

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00248/2016

003

En motion om kommunen som attraktiv arbetsgivare lämnades vid
fullmäktiges junisammanträde 2015. Att vara en attraktiv arbetsgivare är
också ett av kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden.
Resultatet av en enkät till arbetstagarorganisationerna visar att en
friskvårdstimme per vecka är högt prioriterad hos kommunens anställda.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 19 att införa en
friskvårdstimme på prov för samtliga medarbetare under 2018 med
utvärdering efter årsskiftet.
Utvärdering har lämnats av HR-enheten samt arbetstagarorganisationerna
Kommunal och Vision.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Friskvårdstimmen införs permanent för samtliga medarbetare.
2. Verksamheten ska redovisas i samband med årsredovisning.
3. Tydliga riktlinjer ska upprättas och fastställas vid kommunstyrelsens
sammanträde i april 2019.
_____

Beslutet skickas till
. Ledningsgrupp
. Samtliga arbetstagarorg.
. HR

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 32 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Åsa Fjällman
Yttrande Kommunal och Vision

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00024/2019

003

Strategi för användande Vattenregleringsmedel är ersättning till de bygder som påverkats av
av vattenregleringsmedel utbyggnaden av vattenkraft. Arvidsjaurs kommun berörs med anledning av
i Arvidsjaurs kommun
Skellefteälvens reglering.
Vattenregleringsmedlen betalas ut av länsstyrelsen till projekt enligt de riktlinjer som kommunen har fastställt.
Länsstyrelsen har utöver riktlinjerna efterlyst en kommunal strategi för
användandet av vattenreglingsmedlen.
Yrkande under sammanträdet
Jerry M Johansson (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring under punkt 2:1 enligt
följande:
”Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som
främjar föreningsliv, näringsliv eller service i byarna eller som annars är till
nytta för dessa.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Jerry M
Johanssons ändringsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Näringslivskontoret
. Landsbygdsrådet
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Strategi för användande av vattenregleringsmedel i Arvidsjaurs
kommun antas.

_____

Reservationer
Jerry M Johansson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bjarne Hald (c), Kristina Bäckström (c), Samuel Wigenstam (c), Jonas
Granberg (c), Leif Andersson (c), Gudrun Vikberg (c), Mats Klockljung (c),
Ann-Karin Sörmo (c) och Martin Nilsson (c) reserverar sig till förmån för
Jerry M Johanssons yrkande.

Beslutsunderlag
Ks § 33 2019-02-12
Förslag till strategi
Protokoll Landsbygdsrådet

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Strategi för användande av vattenregleringsmedel
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-26 § 14

Strategi för användande av
vattenregleringsmedel i
Arvidsjaurs kommun

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd

Beslutsinstans

Styrande dokument

Strategi

2019-02-26

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen
Dokumentinformation

Tills vidare
Dnr 24/2019
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Strategi för användande av vattenregleringsmedel
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-26 § 14

1. Allmänt
Vattenregleringsmedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.
Arvidsjaurs kommun berörs med anledning av Skellefteälvens reglering.
Likt mindre kommuner i inlandet är utflyttning och obalans i åldersstrukturerna något som
kommunen ständigt försöker komma tillrätta och arbetar med. Utflyttningen och kvarboende i
stigande ålder får konsekvenser för företagandet och föreningslivet i kommunens byar. Medelåldern
är hög vilket gör att orken att ordna olika aktiviteter samt driva företag vidare börjar tryta.
Glädjande nog har många företag startats på landsbygden de senaste åren. Många är
företag i byar som har varit utan inflyttning under lång tid. Kommunen ska verka för att
företag som etablerat sig på landsbygden ges möjligheter att utvecklas.

2. Vattenregleringsmedlens prioritering och användning
1.

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar
föreningsliv, näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

2.

Servicepunkter i kommunens större byar utgör en samhällsviktig funktion för boende
i byn och boende i kringområdet. En del av vattenregleringsmedlen ska reserveras
dit.

3.

Kommunen ska bistå föreningarna så att fler projekt startas i byarna som främjar
utvecklingen för hela kommunen.

4.

Årlig utvärdering ska göras i samband med årsredovisning.

__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna
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Dnr 00017/2019

991

Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) är koncernmodern i Arvidsjaurs
bolagskoncern. Inför bolagsstämman ska ägaren, Arvidsjaurs
kommunfullmäktige, besluta om stämmodirektiv.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
”- Bolagen ska efterleva de miljömål som kommunfullmäktige beslutat om
i miljöpolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-04-17 § 42.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Bjarne
Halds tilläggsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns:
 Ja-röst för Bjarne Halds yrkande.
 Nej-röst för kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad votering har kommunfullmäktige med 15 nej-röster och 13
./. ja-röster bifallit presidiets förslag. En stol är tom. Omröstningslista bifogas.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB:s
bolagsstämma 2019:
-

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

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 34 2019-02-12

Utdragsbestyrkande
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Kf § 15, forts.

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jerry M Johansson (c), Kristina Bäckström (c), Samuel Wigenstam (c),
Jonas Granberg (c), Leif Andersson (c), Mats Klockljung (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Martin Nilsson (c), Gudrun Vikberg (c), Jens Eliasson (l) och
Elin Lundström (l) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds yrkande.

Beslutet skickas till:
. Stämmoombud AKAB

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 34 2019-02-12

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00016/2019
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Aktualitetsprövning av
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 27 § PBL minst en gång under dess
kommunens översikts- och mandattid pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven
tillväxtplan
i 3 kap. 5 § PBL:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, och
7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana
risker kan minska eller upphöra. Lag (2018:1370).

Enligt PBL Kunskapsbanken behövs, för att kunna bedöma aktualiteten, ett
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det
tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar
och tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste den
revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller
på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom
fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.
Detta innebär att översiktsplanens innehåll alltså inte ändras genom
kommunfullmäktiges aktualitetsbeslut. För att översiktsplanen ska kunna
ändras krävs en ny översiktsplaneprocess enligt den process som beskrivs i 3
kap. 7-26 §§ PBL.
Implementering av översikts- och tillväxtplanen framgår att uppföljningen
av rekommendationerna ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet. För att
underlätta implementeringen antog kommunfullmäktige 2017-02-28, § 18
dokumentet ”Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen”.
De inledande delarna av detta dokument bör inarbetas i framtida översiktsoch tillväxtplan.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning Britta Lundgren
Ks § 35 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Uppföljning av ÖP och LIS-områden, Länsstyrelsens bedömning av
Arvidsjaurs kommuns ÖP, m.fl.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 16, forts.

Implementeringen av rekommendationerna i översikt- och tillväxtplanen
följs årligen upp i samband med årsbokslutet. Det bör även framgå att
samtliga uppföljningar i samband med årsbokslutet kommer att redovisas
på kommunens hemsida.
Sammanfattningsvis kan konstateras att översikts- och tillväxtplanen samt
tillägget avseende vindkraft bedöms vara aktuella och kunna tjäna som
vägledning för kommande beslut. Emellertid bedömer kommunen att den
kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen med anledning av
kommunens ambition om en rullande översiktsplanering bör revideras för
att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt och för en
bibehållen aktualitet.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av ytterligare en
beslutspunkt;

En redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige före årsskiftet
2020/2021.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med
Bjarne Halds tilläggsyrkande varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat bifalla desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
Beslutet skickas till:
. Åsa Andersson
. Britta Lundgren

4.

Aktualitetsprövningen av översiktsplan godkänns.
Översiktsplanen med dess tillägg bedöms som aktuella.
Den kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen ska, med
anledning av kommunens ambition om en rullande översiktsplanering,
revideras för att på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre
sikt och för en bibehållen aktualitet.
En redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige före årsskiftet
2020/2021.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning Britta Lundgren
Ks § 35 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Uppföljning av ÖP och LIS-områden, Länsstyrelsens bedömning av
Arvidsjaurs kommuns ÖP, m.fl.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00258/2014

051

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 190 om ny VA-taxa från
2015. Beslutet innebar att taxan höjdes 9% 2015 samt ytterligare 3% utöver
KPI fram till 2020.
När beslut om taxan fattades 2015 gjordes beräkningar på de kostnader som
enheten hade och förväntades få under kommande år. Utfallet har inte blivit
som beräknat. Kostnaderna som beräknades då har inte överensstämt med
de verkliga kostnaderna. 2018 års resultat lutar mot ett överskott på ca 900
tkr. Ökas taxan 2019 innebär det en ökning som enheten inte kommer att
kunna arbeta upp under 2019.
Enheten gör i år ett resultat på ca 900 tkr och ser ingen anledning att nästa
år ta ut ökade avgifter då vi redan har ett överskott.
VA-enheten ser ingen anledning att ta ut ökade avgifter för 2019 enligt
tidigare beslut.
Yrkande under sammanträdet
Lars Ralph (m)
Återremiss.
Proposition
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar
ordföranden att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag som
efter kommunfullmäktig efter avslutad proposition biföll.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Åsa Andersson
. Erika Harr

1.

2.

Beslutad höjning enligt kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa
2014-11-24 § 190 genomförs ej för år 2019 och ligger därmed kvar på
2018 års nivå.
Frågan om höjning av taxa för 2020 lyfts vid kommunstyrelsens
novembersammanträde 2019.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning Erika Harr
Ks § 36 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Erika Harr

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-02-26

Kf § 18
Gemensamma
planeringsförutsättningar
2020-2022

24

Dnr 00029/2019

042

Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering.
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år.
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel.
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet och utgöra grund
för arbetet med mål- och resursplanering.
Förslag till gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022 är under
upprättande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Gemensamma planeringsförutsättningar för perioden 2020-2022
fastställs.

_____
Centerpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder och bolag
. Politiska gruppledare
. Ledningsgrupp
. Revisorer
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 37 2019-02-12
Förslag till Gemensamma planeringsförutsättningar

Utdragsbestyrkande
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Gemensamma
planeringsförutsättningar

2020-2022
Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Plan

2019-02-26

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 29/2019
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1.

Målen

I mål-och Resursplan utgår man från kommunfullmäktiges övergripande mål som varje
styrelse/nämnd bryter ned till max 3-6 mål, för uppföljning till kommunfullmäktige.
Mål formulerade utöver detta avser endast styrelsen/nämnden internt.

2.

Nulägesanalys

Nedanstående är en SWOT-analys från ekonomidagen 2019. Materialet är ett underlag för
upprättande av styrelser/nämnders mål- och resursplaner.

Styrkor

Hot



















 Demografi
 Klimatförändringar
 Miljöomställning
 Kompetensförsörjning
 Räntehöjningar
 Större nedläggningar av statliga verk
 Pålagor från stat/region
 Förändrade handelsmönster
 Kommunala självbestämmandet urholkas
 Ändrat försvarsläge
 Centralisering mot storstäder/kust
 Minskat föreningsliv
 Avstannande flyttkedjor

Trygghet och närhet
Kompetent och kunnig personal
Bra livsmiljö, närhet till natur
Lokala företag, stort utbud av restauranger
Flygplatsen, närhet till Stockholm
Bra kommunal ekonomi
God standard, nära till allt i tätorten
Bra bostadsmarknad, låga boendekostnader
Attraktivt läge
Gymnasieskolan – fordonsprogrammet
Rikt kulturarv
Starkt varumärke
Internationella
Bra service och eventutbud
Bra förutsättningar för distansutbildning
Starkt föreningsliv
AJB

Svagheter


















Demografin, ålderspyramiden
Fritidsanläggn. skick, sim o sporthall
Kompetens vid rekryteringar
Kommunikation och styrning. Brist på tillit.
Bildningskulturen, låg motivation till
vidareutbildning
Uppföljning och lojalitet av fattade beslut
Ekonomin, klara av investeringsbehovet
Ägardirektiv
Låga värden på fastigheter
Dålig självbild
Dålig på att ta tillvara på ungdomars
intressen
Avsaknad av målbild
Brist på kapital
Dåliga allmänna kommunikationer
Liten kommun, geografiska läget
Brist på industrilokaler

Möjligheter

 Regementet
 Vittjåkk i privat regi
 Blomstrande näringsliv
 Digitalisering
 Växande militär internationell övningsverksamhet
 Ökad samverkan mellan kommunerna
 Goda ambassadörer för Arvidsjaur
 Biltest och eventverksamhet
 Besöksnäringen
 Tekniktester i köld, tågtest
 Alla vägar leder till Arvidsjaur, många passerar
 Vintersportort för fler aktiviteter
 Gruvnäring
 Distansutbildning
 Vintersportort för fler aktiviteter
 Reivo som nationalpark
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3.

Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2020

I budget 2020 och långtidsplan t o m 2022 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande
och troliga verksamhetsförändringar.
Socialnämnden
 Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre.
 Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder.
 Mer stöd till t.ex. nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet
 Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa.
 Behov av trygghetsboende.
Barn- och utbildningsnämnden
 Hälften av idrottslektionerna på Ringelskolan är idag bad på grund av för liten sporthall.
 Följa upp våra elever i andra kommuner.
 Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete
 Busslinjer till Malå och Sorsele nedlagda, påverkar gymnasieskolan i form av elevbortfall.
 Utbyggnad av Ringelskolan fördröjs.
 NIU har stor framgångspotential.
 Brist på behöriga fritidspedagoger.
 Bygga ut Stortorgets förskola för att samordna personalresurser.
 Nattis större verksamhet som är ofinansierad.
 Inga nyckeltal vilket försvårar budgetarbetet.
Kommunstyrelsen
 Nya arbetssätt för kostnadseffektivitet.
 Samarbete med andra kommuner inom verksamheter som är gynnsamma för samverkan.
 Införande av ny modern teknik för effektivisering av arbete, bl.a. nytt
ärendehanteringssystem.
 Översyn av möjlighet för andra aktörer att utföra vissa tjänster.
 God ekonomisk ordning i kommunen.
 Se kultur- och fritidsfrågorna som tillväxtskapande.
 Resurscentrum som integrationsresurs samt idéskapare för nya utbildnings- och
arbetsområden för personer långt från arbetsmarknaden.
 En fast organisation av arbetet mot näringslivet.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
 Antalet ärenden förväntas vara på fortsatt hög nivå
 Många gamla och inaktuella detaljplaner som behöver göras om
 Översiktsplanen revideras.
 Trenden är att det frivilliga miljöarbetet ökar (miljömål och miljöövervakning)
 Svårt att rekrytera personal till vissa tjänster
 Antalet E-tjänster behöver utökas.
 Utökad tillsyn inom PBL området kan bli aktuellt
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB
 En sammanhållen bolagskoncern
 Samverkan inom koncernen
Arvidsjaurhem AB
 Trygghetsboende
 Samordnad fastighetsskötsel
Arvidsjaur Flygplats AB
 Chartertrafiken under vinterhalvåret utvecklas fortsatt positivt.
 Fler affärs och privatjet landar på flygplatsen, även ökad aktivitet från försvarsmakten.
 Fordonstestverksamhet.
Arvidsjaurs Energi AB
 Oförändrat pris fram till 2020, eventuell förändring av fasta priset.
 Utökat markområde för en ny produktionsanläggning.
 Investera i ny biobränsleeldad produktionspanna.
 Aktiv kundvård mot stora kunder.
 Undersöka elproduktion via solceller.

4.

Kostnadssänkande åtgärder

Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder.
Verksamheterna uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka kostnadssänkande åtgärder som man planerar för.

5.

Befolkning

Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidsplan på SCBs
prognos från hösten 2018. December 2018 har kommunen 6333 invånare, 51 % män och 49
% kvinnor.
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6.

Priser kommunal verksamhet, Löner och verksamhetspriser
Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft ofta medför högre löner av
konkurrensskäl. Även karriärtjänster och lärarlönelyftet är lönedrivande.

Prisindex kommunal
verksamhet
2018

2019

2020

2021

2022

Personalkostnad

2,5

3,1

3,3

3,4

3,1

Övrig förbrukning

2,2

2,6

2,6

2,6

2,6

2,4%

3,0%

3,1%

3,1%

3,0%

PKV

Prisindex kommunal
verksamhet

För åren 2018 och 2020 (dock inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt enligt
kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,2 procentenheter dessa år.
Idag är de flesta arbetstagarorganisationers avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas
centralt i kommunen, däremot i liten mån i verksamheterna.
Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera för egna löneökningar kan i sig vara
kostnadsdrivande då det finns en risk att man i budgetarbetet säkerställer nivån. Att
löneökningar också medför kostnadsökningar för pensioner är en annan faktor som torde vara
mest lämplig för HR-enheten att beräkna.
Med hänvisning till ovanstående skall
- Löneökningar budgeteras centralt i kommunen för åren 2020-2022.
- Prisökningar vara inräknade i verksamheternas budget 2020-2022.
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7.

Övriga faktorer att ta hänsyn till

Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar.
SKLs prognos för åren fram till 2020 visar att det starka demografiska trycket och den
samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra
problem. Rådande konjunktur beräknas kulminera under 2019. Arbetslösheten kommer börja
öka 2019 men bli ännu högre 2020 på grund av en försvagad konjunktur.
Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen
beräknas minska med koncernbidrag från systerbolag.
Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar
också för övrig verksamhet.
En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som
ansvarsförbindelse (134 Mkr inkl särskild löneskatt per den 31/12 2018).
Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens
resultat- och investeringsbudget för perioden. Det förra bl.a. för eventuella möjligheter till
kommande koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser.
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8.

Preliminär resultatbudget 2020 och långtidsplan t o m 2022

Nedanstående resultatbudget bygger på prognosunderlag för skatteintäkter och generella
bidrag från SKL 2018-12-28, medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs prognos från våren
2018.
Nämndernas budgetramar är desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 2019-2021

RESULTATBUDGET
tkr

Budget Preliminär
2019
2018

Budget
Plan 2021 Plan 2022
2020

Kommunal skattesats

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

Kommunfullmäktige

-2 470

-1 946

-2 694

-2 736

-2 758

Kommunstyrelsen

-69 570

-62 267

-69 557

-69 557

-68 780

Barn o Utbildning

-151 546

-157 381

-152 138

-152 730

-153 920

Socialnämnden

-182 473

-180 931

-184 081

-185 689

-186 435

-2 484

-1 582

-2 505

-2 518

-2 540

-408 543

-404 107

-410 975

-413 230

-414 433

-8 000

-8000

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

Miljö, Bygg o Hälsa
SUMMA NÄMNDER
Löneökning 2019

-8 000

Löneökning 2020
Löneökning 2021
Löneökning 2022

-8 000

Pensioner mm

-7 500

-25 952

-7 500

-7 500

-7 500

Avskrivningar

-16 600

-17 649

-17 000

-17 000

-17 500

-440 643

-447 708

-451 475

-461 730

-471 433

Skatteintäkter

315 096

305 267

320 090

327 717

323 646

Utjämningsbidrag
Välfärdpengar för andel
av mottagande
Bidrag lärarlönelyftet
Finansiella intäkter

119 423

135 808

123 956

126 211

140 779

3 003
1 850
1 400

1 800
1 700
1 400

0
1 700
1 400

0

1 700
1 783

1 400

-100

-263

-400

-1 000

-1 000

440 672

444 295

448 546

456 028

464 825

Befolkning 1 nov föreg
år/årsskifte

6325

6329

6 305

6 285

6 265

Prognos minskning
befolkning

-112

-110

-20

-20

-20

29

-3 413

-2 929

-5 702

-6 608

4 345

4 410
7

4 440

4 539

4 644

7 369

10 241

11 252

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

Finansiella kostnader
Summa intäkter

RESULTAT
1 % mål
SPARKRAV till 1 %
mål

4 316

823
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9.

Investeringsbudget

 Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret.
 Investeringsbudget ska inne-hålla budget för investeringsobjekt under de två kommande
åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år.
 Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar.
Förändring av arbetet med investeringsbudgeten har skett för att få ett längre
planeringsperspektiv, särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.

10. Äskande till arbetsutskottet/ Redovisning till arbetsutskottet
Nämndernas äskande för perioden 2020-2022 gällande Mål- och Resursplan ska vara
ekonomikontoret tillhanda den 11 april 2019 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 24 april 2019.
Bolagen ska meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de
senare till ekonomikontoret senast den 11 april 2019 inför för kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 24 april 2019.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-02-26

Kf § 19

Omfördelning av pengar
från socialnämndens måloch resursplan 2018 till
år 2019 för upprättande av
ledningssystem

25

Dnr 00014/2019
Dnr 00115/2018

041
041

Socialnämnden begär omfördelning av 1 mkr från socialnämndens måloch resursplan 2018 till 2019 för upprättande av ett ledningssystem enligt
SOFS 2011:9 inom nämndens verksamheter.
Ekonomichef Birgitta Häggström har undersökt lagligheten i att omfördela
pengar mellan åren.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Högst 1,0 Mkr får omfördelas till 2019 under förutsättning att det
ryms inom socialnämndens överskott samt inom kommunens totala
resultat (KL 11:15).
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

______

Beslutet skickas till;
. Socialnämnden
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 38 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström
Sn § 72 2018-12-10, Sn § 73 2018-12-10

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-02-26

Kf § 20

26

Dnr 00264/2018

102

Val av gode män enligt
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende gode män enligt
fastighetsbildningslagen
fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor för
mandatperioden 2019-2022 mandatperioden 2019-2022.
- Fyllnadsval
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-04 § 173 utsågs Jerry M
Johansson till god man för fastighetsbildningslagen avseende jordbrukseller skogsbruksfrågor. Tre platser lämnades vakanta.
Nominering under sammanträdet
Britt-Inger Hedman (v)
Björn Lundberg nomineras som gode man enligt fastighetsbildningslagen
avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor för mandatperioden 2019-2022.
Proposition
Ordföranden ställer nomineringen under proposition varefter han förklarar
att kommunfullmäktige bifallit densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till god enligt fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- eller
skogsbruksfrågor för mandatperioden 2019-2022 väljs
Björn Lundberg.

_____

Beslutet skickas till;
. Kommunstyrelsens kansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-02-26

Kf § 21
Val av ersättare i
valnämnden 2019-2022
- Fyllnadsval

27

Dnr 00264/2018

102

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende ersättare i
valnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-04 § 173 utsågs Bernt
Vikström (s), Annette Rylén (v) och Marius Helland Vassbotn (m) som
ersättare. Två platser lämnades vakanta.
Nominering under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Erling Stenlund (c) och Ann-Charlott Stenlund (c) nomineras som ersättare
i valnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Proposition
Ordföranden ställer nomineringarna under proposition varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 utses
följande personer;
Erling Stenlund
Ann-Charlott Stenlund

_____

Beslutet skickas till;
. Kommunstyrelsens kansli
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 22
Investeringsredovisning
för år 2018

Blad

2019-02-26

28

Dnr 00124/2017

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
årets investeringar.
Redovisning över färdigställda investeringar har upprättats.
Projekt som ej ska påbörjas avskrivs från och med 2019-01-01.
Redovisning av pågående investeringar som ej ska avskrivas från
2019-01-01 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1.
2.

Investeringsredovisning för 2018 godkänns.
Totalt 4 083 tkr, avseende pågående investeringar, förs över från 2018
till 2019 års investeringsbudget.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 40 2019-02-12
Investeringsredovisning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-26 § 22

1(2)

Investeringsredovisning år 2018
NÄMND/ENHET

Budget

Investerat

Kvar

t.o.m.

av budget

(tkr)

2018

2018-12-31

2018

Barn- och utbildningsnämnd

4 549

3 097

1 452

Socialnämnden

1 467

1 598

-131

300

309

-9

39 033

17 996

21 034

4 732

538

4 194

735

670

65

Stödfunktionen

4 150

68

4 082

Plan

1 775

750

1 025

IT-enheten

MBHN
Kommunstyrelsen, därav:
Räddningstjänsten
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för
säker ledning

2 675

2 161

512

Arbetsmarknad och integration

130

36

94

Gielas, kultur och fritid

540

159

381

Kostenhet

1 800

97

1 703

Fastigheter

15 285

9 772

5 513

Gatu- och Parkenheten

7 211

3 745

3 465

SUMMA SKATTEFINANSIERADE
INVESTERINGAR

45 349

23 000

22 346

14 427

3 574

10 853

570

161

409

9 555

2 829

6 726

210

77

133

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE
INVESTERINGAR

24 762

6 641

18 121

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

70 111

29 641

40 467

AFFÄRSVERKSAMHETER
Stadsnät
Camp Gielas
Vatten och Avlopp
Avfallsenheten

2(2)

Pågående investeringar som förs över från 2018 till 2019 års
investeringsbudget
NÄMND/ENHET
(tkr)
Barn- och utbildningsnämnd

180

Investerat
t.o.m.
2018-12-31
95

Kvar
av budget
2018
85

Förslag på
överflytt till
2019
85

4 335

323

4 012

3 984

50

36

14

14

4 565

454

4 111

4 083

Budget
2018

Till/ombyggnad NIU - projekt 0243

Kommunstyrelsen, därav:
Räddningstjänsten
Grovrengöringsmaskin - projekt 0502
Lastväxlare - projekt 0508
Första insatsfordon - projekt 0409

Arbetsmarknad och integration
Kyldisk RC - projekt 0309

Summa projekt som ej ska avskrivas från
2019-01-01

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-02-26

Kf § 23
Redovisning av motioner
år 2018

29

Dnr 00030/2019

009

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § ska en motion om möjligt beredas på
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas
beredning ej har slutförts.
Redovisning av inlämnade motioner under 2018 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 41 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 24
Redovisning av ej
verkställda beslut år 2018

Blad

2019-02-26

30

Dnr 00031/2019

101

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej
verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige.
Redovisning av ej verkställda beslut avseende år 2018 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 41 2019-02-12
Tjänsteskrivelse Lotta Sandström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 25
Tidigareläggning av
tillträde för styrelsen för
Arvidsjaur Flygplats AB
mandatperioden
2019-2022

Blad

2019-02-26

31

Dnr 000264/2018

102

Kommunfullmäktige har utsett Eva Quist till styrelseordförande för
Arvidsjaur Flygplats AB från och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Kommunstyrelsens förslag avslås.
Fullmäktige föreslås besluta enligt följande;
- Beslutspunkt 2 i kommunfullmäktiges beslut 2018-1-04 § 170 upphör att
gälla.
- Arvidsjaur Kommunföretag AB får i uppdrag att kalla till extra
bolagsstämma före 2019-03-15.
- Vid den extra bolagsstämman ska ny styrelse i Arvidsjaur Flygplats AB
utses i enlighet med fullmäktiges beslut 2018-12-04 § 170
beslutspunkt 2.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bjarne
Halds yrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat enligt
Bjarne Halds yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs kommunföretag
. Arvidsjaurs Flygplats

Justerandes sign

Beslutspunkt 2 i kommunfullmäktiges beslut 2018-12-04 § 170
upphör att gälla.
Arvidsjaur Kommunföretag AB får i uppdrag att kalla till extra
bolagsstämma före 2019-03-15.
Vid den extra bolagsstämman ska ny styrelse i Arvidsjaur Flygplats
AB utses i enlighet med fullmäktiges beslut 2018-12-04 § 170
beslutspunkt 1.

_____

Beslutsunderlag
Ks § 43 2019-02-12

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 26

Blad

2019-02-26

32

Dnr 00063/2019

102

Entledigande från uppdrag Naeimi Forsgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare
som ersättare i barn- och i barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
- Naeimi Forsgren
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Naeimi Forsgren beviljas begärt entledigande.
Valärendet tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Naeimi Forsgren
. Löner
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26

33

Dnr 00061/2019

102

Entledigande från uppdrag Ruschadaporn Lindmark (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
som ersättare i miljö-,
ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.
bygg- och hälsoskyddsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
- Ruschadaporn Lindmark
1. Ruschadaporn Lindmark beviljas begärt entledigande.
2. Valärendet tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde.
_____

Beslutet skickas till:
. Miljö-, bygg- och hälso
skydds-nämnden
. Ruschadaporn Lindmark
. Löner
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2019-02-26

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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
-

Ann-Karin Sörmo
Kristina Lundberg
Lena Karlsson
Lotta Åman

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

1
1
-

31
32

Martin Nilsson
Lennart Wigenstam

(c)
(c)

1
-

39
40
41

Peter Rydfjäll
Lars Ralph

(s)
(m)

1

Kenneth Lindmark

21

7 ersättare
1 tom stol

________

11
4
10
1
2
1
29

Omröstning
Stämmodirektiv AKAB

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

SUMMA

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

§

15

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X

Ruschadaporn Lindmark
X
X
X
X

X
X
X
X

Susanne Lindberg

Gudrun Wikberg

X
X
X
X
X
X
X
X
-

Mats Klockljung

X
X
X
X

Stefan Holmberg

Jerry M Johansson

X
X
X
X

13

15

Nej Avst

