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Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

34

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

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Martin Nilsson och Kristina Taimi

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2019-05-06 kl. 13.00.
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Sekreterare

Liselott Sandström
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Peter Rydfjäll

Justerande

Martin Nilsson
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Kf § 28
Fastställande av dagordning
Kf § 29
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 30
Delgivningar
Kf § 31
Dnr 00058/2019
Interpellation - Efterlevnad av kommunfullmäktiges fattade beslut

101

Kf § 32
Dnr 00058/2019
Interpellation - Implementering av ”Miljöpolicy och Miljömål” i
kommunkoncernen

101

Kf § 33
Dnr 00066/2019
Åtgärda isiga trottoarer (Medborgarförslag)

512

Kf § 34
Dnr 00089/2019
441
Längre öppettider på Centrumbadet när det är lov (Medborgarförslag)
Kf § 35
Dnr 00118/2019
403
Ändring i kommunens miljöpolicy avseende tjänsteresor för kommunens
anställda (Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 36
Dnr 00120/2019
Uppförande av klocktorn (Medborgarförslag)

022

Kf § 37
Dnr 00125/2019
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning
- Återställande av underskott

042

Kf § 38
Dnr 00073/2019
Årsredovisning år 2018 – Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 39
Dnr 00122/2019
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2018

007

Kf § 40
Dnr 00107/2019
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB

007

Kf § 41
Dnr 00108/2019
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Energi AB

007

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 42
Dnr 00109/2019
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurhem AB

007

Kf § 43
Dnr 00110/2019
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaur Flygplats AB

007

Kf § 44
Dnr 00106/2019
Granskning av investeringsprocessen

007

Kf § 45
Dnr 00149/2019
Granskning av ekonomiska prognoser

007

Kf § 46
Dnr 00115/2018
Begäran om tilläggsäskande för att utföra pågående projekt
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

041

Kf § 47
Dnr 00115/2018
041
Begäran om tilläggsäskande för byggnation av varmgarage - VA-enheten
Kf § 48
Dnr 00115/2018
Begäran om tilläggsäskande för inköp av blastchiller och frysskåp
- Kostenheten

041

Kf § 49
Dnr 00115/2018
041
Begäran om tilläggsäskande för inköp av AC på restaurang Spiskroken
- Kostenheten
Kf § 50
Dnr 00112/2019
Kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från
Försäkringskassan

709

Kf § 51
Dnr 00150/2018
009
Motion - Tung trafik genom Arvidsjaur - Begränsning av genomfartstrafiken på Storgatan

Justerandes sign

Kf § 52
Dnr 00103/2018
Motion – Friskvård för kommunens anställda
- Begäran om förlängd handläggningstid

101

Kf § 53
Dnr 00027/2019
Avgift för anlitande av borgerlig begravningsförrättare

051

Kf § 54
Dnr 00084/2019
Avgift för anlitande av borgerlig vigselförrättare

051

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 55
Dnr 00085/2019
Avgifter vid olovlig parkering inom Arvidsjaurs tätort

051

Kf § 56
Dnr 00070/2019
Detaljplan för kvarteret Lommen

214

Kf § 57
Dnr 00079/2019
Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1 – Aktivitetscenter

214

Kf § 58
Dnr 00063/2019
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 59
Dnr 00061/2019
Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

102

Kf § 60
Dnr 00103/2019
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- Anna Lindholm

102

Kf § 61
Dnr 00103/2019
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 62
Dnr 00103/2019
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 63
Dnr 00128/2019
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Marcus Davidsson

102

Kf § 64
Dnr 00128/2019
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- Marcus Davidsson

102

Kf § 65
Dnr 00128/2019
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 28
Fastställande av
dagordning

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet.
Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande punkter tillförs
dagordningen;
Peter Rydfjäll (s)
* Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
* Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
* Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
* Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
* Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
* Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Dagordningen godkänns med tillägg av de punkter som föreslagits av
Peter Rydfjäll.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 29
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.

Martin Nilsson och Kristina Taimi utses att justera protokollet.
Kristina Bäckström och Björn Lundberg utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 6 maj kl. 13.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-23

Blad
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Kf § 30
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;
*
-

Årsredovisning 2018 för kommunens förvaltade fonder (Dnr 52/2019)
Fondstyrelser för Arkens donationsfond, Svea Karlssons donationsfond, Gunhild Steinvalls fond för unga musiker, Rolf Steinvalls
fond för unga musiker, Inlandets konstfond

*
-

Årsredovisning 2018 - Socialnämnden
Socialnämnden 2019-03- § 16

*
-

Internkontrollplan för 2019
Socialnämnden 2019-03- § 17

*
-

Kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från
Försäkringskassan
Socialnämnden 2019-03- § 18

*
-

Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige
Sveriges kommuner och Landsting

*
-

Ändring av namnet för gemensam överförmyndarnämnd
Skellefteå kommuns kommunfullmäktige 2109-02-27 § 67

*
*
*

Styrelseprotokoll 2019-03-14
Arvidsjaur Kommunföretag AB
Extra bolagsstämma 2019-03-28
Arvidsjaur Flygplats AB
Uppföljning av lokala miljömål 2018 för Arvidsjaurs kommunkoncern
Dnr 156/2017

-

Samhällsbyggnadskontoret

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna
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Kf § 31
Interpellation
- Efterlevnad av
kommunfullmäktiges
fattade beslut

Blad
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Dnr 00058/2019

101

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställde vid
kommunfullmäktiges sammanträde 20190-02-26 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:
. Bjarne Hald

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?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 § 5att interpellationen ska
besvaras vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellationssvar Sara Lundberg
Kf § 5 2019-02-26
Interpellation

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23 § 31.

1(2)

Svar på interpellation
- Efterlevnad av kommunfullmäktiges fattade beslut
Utifrån en lämnad motion om fixartjänster samt ärende om markförsäljning ställer Bjarne Hald
följande frågor till kommunalrådet:
- 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?
Fixartjänst
Först en beskrivning av socialchefen;
”Den "fixartjänst" som nu har inrättats finns inom avdelningen för funktionsnedsatta (AFF) och
ligger inom ordinarie budget, det vill säga att inga kostnader har tillkommit för aktiviteten.
Syftet är att de brukare som finns inom daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service
(LSS) ska beredas möjlighet till meningsfull sysselsättning. Inom LSS arbetar verksamheten
efter normaliseringsprincipen vilket innebär att brukarna ska så långt möjligt är inkluderas i
samhället. Daglig verksamhet ska därför kunna likställas med ett reguljärt arbete. För att hitta
uppgifter som är meningsfulla så har AFF startat "fixarverksamheten" där brukarna får utföra
sysslorna, men under handledning av en personal från Lyckan (gamla A-service).
Den fixartjänst som fanns tidigare inom Socialtjänstens verksamheter var placerad hos
äldreomsorgen och innebar en kostnad för en tjänst.
Socialförvaltningens bedömning är därför att man inte har gått förbi kommunfullmäktiges beslut,
då det här snarare är en ny aktivitet inom ramen för ordinarie budget. Det kanske var olyckligt att
kalla det just "fixartjänst" vilket troligtvis gör att man blandar ihop det med tidigare
verksamhet.”
Det ekonomiska läget är inte bättre nu än 2017, då motionen om fixartjänsten avslogs. Som
framgår från socialförvaltningen så har de olika verksamheterna fixartjänst samma namn, men
olika utövare och målgrupper.
Försäljning av markområde
Den 27 mars 2018 § 47 beslutade kommunstyrelsen att sälja ett markområde där skolans
nuvarande övningsområde ligger. Av beslutet framgår att exploatören önskade komma igång
med att exploatera området så snart som möjligt. Exploatören och Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter upprättat en detaljplan för att möjliggöra detta. Detaljplanen har vunnit
laga kraft och exploatören har kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen om att ta fram
köpehandlingar med önskat tillträdesdatum vid skolavslutningen eller om möjligt tidigare.
Förslag till köpehandlingar upprättades under februari månad. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har inte fått någon annan föresats än att kommunstyrelsen avser sälja aktuellt markområde.
Avverkningen har genomförts för att det ska vara möjligt att följa tidsplanen för att bygga det
nya övningsområdet till skolan. Avverkningen ger en mindre intäkt till kommunen. Aktuellt
område är blött och erbjöd två val; Att genomföra avverkningen på tjälad mark (vilket är det
normala vid skogsavverkning) och därigenom kunna följa tidsplanen eller vänta tills marken
torkat upp och därefter avverka, vilket kraftigt skulle minska möjligheterna att hinna klart med
övningsområdet.
Inga påkostade markarbeten har påbörjats eller kommer att påbörjas innan köpehandlingarna är
påskrivna, vilket var anledningen till beslutsformuleringen 2018-10-30 som Samhällsbyggnadsförvaltningen var med och formulerade.

2(2)

Beträffande om kommunfullmäktiges beslut endast är rådgivande för förvaltningarna
Mitt omedelbara svar är givetvis att kommunfullmäktiges beslut inte är rådgivande utan ska
följas. Själva frågans formulering antyder att man redan vet svaren på sina frågor. Ett annat sätt
att jobba är att först analysera innan man drar sina slutsatser.
Beträffande vilka åtgärder som kommunalrådet avser vidta för att säkerställa att
förvaltningen följer av kommunfullmäktige fattade beslut?
Mitt svar blir att uppföljning dels sker genom internkontroll, i uppföljning av policies m fl
styrdokument och redovisning i del- och helårsredovisningar, samt i revision. Detta för att på
rimlig grad av säkerhet bedöma om verksamheten sköter sitt uppdrag. ”Rimlig grad av säkerhet”
är också det uttryck som revisionen använder där man också säger att det inte utgör någon
garanti för att man kan upptäcka alla fel och försummelser som begåtts.
För att använda ordet säkerställa behöver man öppna börsen för att anställa internrevisorer och
installera allt flera kontroller. Förutom en högre kostnad riskerar det att bli ett ”Storebror-serdig-samhälle” där det torde bli svårt att rekrytera människor.
De kontroller som finns är till del manuella och dels finns maskinella kontroller där det går att
använda. Exemplen kan hämtas från olika system med begränsad åtkomst, genom digitala
körjournaler m fl. Härutöver finns i regelverk fastlagda checklistor, med flera kontroller.
Tack och lov har vi i Arvidsjaurs kommun mycket kompetenta och lojala medarbetare som också
arbetar med internkontroll och uppföljningar så att verksamheten bedrivs på avsett sätt.

Sara Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 32
Interpellation
- Implementering av
”Miljöpolicy och
Miljömål” i
kommunkoncernen

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

42

Dnr 00058/2019

101

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställde vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-26 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?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 att interpellationen ska
besvaras vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

_____
Beslutet skickas till:
. Bjarne Hald

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Interpellationssvar Sara Lundberg
Kf § 5 2019-02-26
Interpellation

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23 § 32.

Svar på interpellation
- Implementering av ”Miljöpolicy och Miljömål” i kommunkoncernen
Frågorna som kommunstyrelsens ordförande ska besvara 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?
Hur arbetet fortskrider mot de uppsatta målen framgår av den redovisning som delgetts
kommunfullmäktige. Det går ganska bra. Man anser att man ligger i fas med att uppfylla målen
till 77%. 14 % tror sig nå målen om ytterligare åtgärder sätts in.
9 % anser sig dock inte kunna nå målen av olika externa orsaker.
Det har nu skett en första uppföljning av målen. Om den skulle visa att någon verksamhet ligger
efter så får analys ange vilka åtgärder som krävs eller om det finns andra skäl att målen inte
uppfylls. Det kan också vara så att vissa mål som är satta är orealistiska.
De kommunala bolagen deltar i uppföljningen. I ägardirektiven framgår att bolagen skall följa
kommunens policies och övriga direktiv i tillämpliga delar.
Mitt svar här är liknande det som gäller för förvaltningen;
Uppföljning sker dels genom internkontroll, i uppföljning av ägardirektiv, policies m fl
styrdokument och redovisning i del- och helårsredovisningar samt i revision. Detta för att på
rimlig grad av säkerhet bedöma om verksamheten sköter sitt uppdrag. ”Rimlig grad av säkerhet”
är också det uttryck som revisionen använder där man också säger att revisionen inte utgör någon
garanti för att man kan upptäcka alla fel och försummelser som begåtts.
För att använda ordet säkerställa behöver man även här öppna börsen för att anställa
internrevisorer och installera allt flera kontroller. Förutom en högre kostnad riskerar det att bli ett
”Storebror-ser-dig-samhälle” där det torde bli svårt att rekrytera människor.
Tack och lov har vi i Arvidsjaurs kommunkoncern mycket kompetenta och lojala medarbetare.
Misstag begås, om än sällan. Så sker dessvärre när man gör någonting. Förmågan att lära av
felen är en stor framgångsfaktor för verksamheten, men även för politiken.
Demokratibranschen arbetar med förtroende. – Att ge och att förtjäna förtroende bygger det goda
samhället. I detta inryms kontrollpunkter så att vi når våra mål.

Sara Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 33
Åtgärda isiga trottoarer
(Medborgarförslag)

43

Dnr 00066/2019

512

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
” Problem: Isiga trottoarer som är en stor fallrisk.
Förslag till åtgärd: Att inte tillåta att det från fastigheter ligger stuprör
direkt ut på trottoarerna, varken på Storgatan eller på andra trottoarer.
Effekten blir att det rinner vatten som sedan fryser blir det rent livsfarligt.
Det sandas ibland sent på morgonen och/eller att sanden smält ner el blåst
bort så då försvinner den funktionen.
Det finns många fastigheter bara på Storgatan som har sina stuprör direkt
ut på trottoaren, men det är så även på många andra gator. Och om jag
förstått det rätt så är det butiksägarens ansvar att sanda framför dörr/entré,
men vem är ansvarig för att sanda i hörnen av alla fastigheter? Om det
också är butiksägaren så måste ju den i så fall sanda före kl 06.30 varje
morgon när behovet finns, eftersom många börjar och slutar jobba den
tiden. ”
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:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 34
Längre öppettider på
Centrumbadet när det är
lov (Medborgarförslag)

44

Dnr 00089/2019

441

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
” Jag anser att Centrumbadet skall ha längre öppettider då det är lov. Under
sportlovet som var, var det bara öppet mellan 12-16. Ifall man arbetar så
hinner man inte åka på badet med barnen. Det borde vara öppet till ca
19.00 under loven så att fler har möjlighet att bada. Det behöver inte bara
vara för att man arbetar, är vädret fint är man gärna ute under dagen, åker
slalom, skidor, skoter osv. Gör man det på dagen så hinner man inte till
badet med de öppettider som varit. Då måste man som familj välja: vara
ute med barnen på lovet eller vara inne på badet när jag anser att man
borde kunna göra bägge delarna.
För vår familj så är ofta lördagar fullbokade så det är sällan en dag det
passar att bada, men söndagar kan passa ypperligt. Men nu är det stängt på
söndagar så då har man inte ens möjligheten på helgerna.
De ordinarie öppettiderna under veckorna borde även ses över. Varför inte
öppna k1.15.00 på vardagar och stänga 19.00. Skulle det öppna 15.00 så
kan de äldre skolbarnen bada innan middag, idrott, andra aktiviteter,
läxläsning osv. Detta skulle även passa bra för dom som har
friskvårdstimme att kunna stämpla ut tidigare och nyttja friskvårdstimmen
i bassängen innan barnhämtning, middag, aktiviteter osv. ”
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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 35
Ändring i kommunens
miljöpolicy avseende
tjänsteresor för
kommunens anställda
(Medborgarförslag)

45

Dnr 00118/2019

403

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
” Ändra i kommunens miljöpolicy så att när kommunens tjänstemän och
tjänstekvinnor åker på tjänsteresa räknas bilkörning in som en kostnad per
km utifrån en fastställd kostnad där även miljön medräknas. Ändringen
bör fastställas omgående.
Restid räknas som en kostnad per timme. Även om man har månadslön
utifrån en fastställd kostnad som medräknas när resorna bokas. Ändringen
bör fastställas omgående.
Känns som en ohyggligt låg nivå när man åker bil till Luleå och flyger
därifrån, då uppfylls inga miljö- eller ekonomiska mål. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 36
Uppförande av klocktorn
(Medborgarförslag)

46

Dnr 00120/2019

022

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
” År 2001 ritade jag en kopia av det Klocktorn som stod vid östra sidan
gamla Skolan för cirka hundra år sedan. Ett par år senare byggdes denna
kopia och sattes ut mitt på Köpmantorget, detta var tydligen ingen bra
placering, för det stod inte länge. Tornet brändes ner en natt av några
duktiga individer !!
Tycker inte att dessa skall gå "segrande" utan jag föreslår att en ny kopia
byggs och sätts upp på den ursprungliga platsen vid Medborgarplatsen.
Alternativ placering vid Johannaparken, enligt upprättad plankarta. ”
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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 37
Synnerliga skäl enligt
lagen om god ekonomisk
hushållning
- Återställande av
underskott

47

Dnr 00125/2019

042

Enligt balanskravet ska ett negativt underskott återställas.
Vid slutrevisionsmötet inför årsredovisning 2018 lades förslag att föreslå
kommunfullmäktige att underskottet för 2018 - totalt 3 686 Tkr
(inkl. 511 Tkr som avser realisationsvinster) ska återställas med hänvisning
till synnerliga skäl.
Det som anges som synnerliga skäl är att resultatet är belastat med en extra
pensionsinlösen med 20 Mkr av engångskaraktär.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2018 år underskott på 3 686 tkr återställs i balanskravsutredningen med
hänvisning till synnerliga skäl. De synnerliga skälen består i att
resultatet är belastat med en extra pensionsinlösen med 20,0 Mkr av
engångskaraktär.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
§ 6 Delegationsbeslut å kommunstyrelsens vägnar, Sara Lundberg
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

Kf § 38
Årsredovisning år 2018
– Arvidsjaurs kommun

48

Dnr 00073/2019

042

Årsredovisning 2018 har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern.
Kommunens resultat för 2018 ger ett underskott med 3,2 mkr.
Jämförelse mot budget
Verksamhetens intäkter har ökat med 3 Mkr jämfört med budget. Statliga
riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat från bland annat
Arbetsförmedlingen.
Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som
sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2018 är 8,6 Mkr.
Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler.
Bidrag från Migrationsverket har minskat under året. Interkommunala
avgifter har också blivit lägre än beräknat. Kostnaderna för avskrivning blev
högre än budgeterat med 0,7 Mkr.
Skatteintäkterna minskade med 0,5 mnkr mot budget på grund av mindre
skatteunderlag. De generella bidragen har minskat med 0,2 Mkr.
Verksamhetens kostnader har överskridit budget med 5,3 Mkr på grund av
pensionsinlösen på 20 Mkr inklusive löneskatt. I övrigt ligger
verksamhetskostnaderna under de budgeterade.
Lönekostnaderna ligger i paritet med budget.
Bolagen
Arvidsjaurs Energi gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med
+2,6 Mkr. Man lämnar som tidigare 2 mnkr till Flygplatsen i koncernbidrag.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Samtliga bolag
. Ekonomi

Flygplatsen gör ett negativt resultat före bokslutsdispositioner med -1,3 Mkr.
Efter bokslutsdispositioner blir resultatet +0,7 Mkr. Det relativt goda
resultatet gör att bolaget kan betala tillbaka 1,0 Mkr till kommunen och det
totala driftbidraget från kommunen blir då 1,4 Mkr.
Arvidsjaurhem gör ett positivt resultat före bokslutsdispositioner med
+8,3 Mkr.
AKAB gör ett positivt resultat med +54,0 Tkr före dispositioner.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av ekonomichef Birgitta Häggström
Ks § 72 2019-04-02
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

49

Kf § 38, forts.

Bolagen, forts.
Koncernen totalt visar ett resultat på +9,7 Mkr före skatt och +7,6 Mkr efter
skatt, vilket är ca 0,5 Mkr bättre än 2017.
De bolag som har ålagts finansiella mål från AKAB har delvis uppnått
sina mål.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning för år 2018 för Arvidsjaurs kommunkoncern godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Samtliga bolag
. Revisorer
. Ledningsgrupp
. Kommuninvest

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av ekonomichef Birgitta Häggström
Ks § 72 2019-04-02
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 39
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2018

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

50

Dnr 00122/2019

007

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av EY:s sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat
som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".
De iakttagelser och synpunkter som vi särskilt vill lyfta fram är följande:
 Styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning bör utveckla sin
uppföljning och sitt arbete med intern kontroll för att öka följsamheten
till fullmäktiges anvisningar.
 Bolagen bör utveckla sitt arbete med intern kontroll för att öka
följsamheten till fullmäktiges anvisningar.
 Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med investeringar, bl.a.
revidera sina regler för investeringar samt införa en ny struktur för
budget och redovisning av investeringsverksamheten.
 Kommunen bör, i syfte att utveckla sitt arbete med ekonomiska
prognoser, bl.a. ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som
ska ta fram prognoser samt anpassa rutiner, rapporter och verktyg till
kalkylreglerna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Grundläggande granskning av styrelsen,
nämnderna och beredningen år 2018

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

51

Kf § 39, forts.

Revisorerna bedömer att;
Sammantaget har styrelse, nämnder och beredningar i Arvidsjaurs
kommun i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Sammantaget har styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll i stort varit tillräcklig.
Sammantaget är resultaten enligt årsredovisningen förenliga med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredning samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
år 2018.

_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Grundläggande granskning av styrelsen,
nämnderna och beredningen år 2018

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 40

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00107/2019

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag
2018
AB’s verksamhet under år 2018.
- Arvidsjaurs
Kommunföretag AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande
dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.
I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte
framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen.
Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll
bedöms som bristfällig.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
. Revisorer

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

Granskningsrapporten läggs, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 41

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00108/2019

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag
2018
AB’s verksamhet under år 2018.
- Arvidsjaurs Energi AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande
dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.
I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte
framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen.
Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll
bedöms som i stort tillräcklig.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Energi AB
. Revisorer

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

Granskningsrapporten läggs, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 42

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00109/2019

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaurs Kommunföretag
2018
AB’s verksamhet under år 2018.
- Arvidsjaurhem AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande
dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.
I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte
framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen.
Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll
bedöms som bristfällig.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige med
godkännande lägger granskningsrapporten, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurshem AB
. Revisorer

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Granskningsrapporten läggs, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.
_____

Jäv
Marcus Lundberg (s) deltar varken i överläggning eller beslut.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 43

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00110/2019

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige utsedd revisor har granskat Arvidsjaur Kommunföretag
2018
AB’s verksamhet under år 2018.
- Arvidsjaur Flygplats AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Kommunrevisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande
dokument och om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.
I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte
framkommit några väsentliga brister frånsett den interna kontrollen.
Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll
bedöms som bristfällig.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Revisorer

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

Granskningsrapporten läggs, med beaktande av revisorernas
synpunkter, till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 44
Granskning av
investeringsprocessen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

56

Dnr 00106/2019

007

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs
kommun granskat investeringsprocessen i syfte att bedöma om
kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll över kommunens investeringar.
Granskningsområdet har dels valts mot bakgrund av de senaste årens stora
budgetavvikelser föranledda av att planerade investeringar förskjuts framåt
i tiden, dels av att rapporteringen av investeringarna i års- och
delårsredovisningen bedömts vara i behov av utveckling. Den
sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i
investeringsprocessen inte är tillräcklig. Främst grundas de förtroendevalda
revisorernas bedömning på att kommunens egna styrande dokument inte
efterlevs och är i behov av en översyn, samt att uppföljning och
rapportering inte sker så att kontrollen över investeringarna upprätthålls.
Med anledning av granskningsresultaten lämnas följande
rekommendationer för hur kommunens regler kan ändras och för en ny
struktur för budget och redovisning av investeringsverksamheten;
Rekommendationer - styrande dokument
Kommunens samlade regelverk för investeringsverksamheten bör ses över.
För att skapa överblick, undvika upprepningar och risker för att det uppstår
motsägelsefulla regler bör alla ekonomistyrregler samlas i ett gemensamt
dokument - en ekonomihandbok. Vid översynen bör reglerna anpassas så
att de beaktar respektive investerings karaktär. Det kan ske genom att
fullmäktige binder anslagen till vissa investeringar på projektnivå och vissa
ges i form av ramanslag.
Rekommendationer— följsamhet mot egna regler
Mot bakgrund av reglernas utformning föreslås kommunstyrelsen, efter en
översyn implementera nya regler och säkerställa dess efterlevnad.
Rekommendationer— uppföljning och rapportering
För att skapa förutsättningar rekommenderas kommunen införa en
rapportering (och även en budgetering) enligt den rapportstruktur som
framgår av granskningsrapporten.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Kf § 44, forts.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att de styrdokument som nämns i
rapporten ses över med beaktande av revisorernas synpunkter.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

De styrdokument som nämns i granskningsrapporten ska ses över med
beaktande av revisorernas synpunkter.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 45
Granskning av
ekonomiska prognoser

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00149/2019

007

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs
kommun granskat kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs
ändmålenligt och med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas
dels på den prognossäkerhet nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste
åren. Vidare visar granskningen att de i stor utsträckning saknas
kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser.
Med anledning av granskningen lämnar revisorerna ett förslag på hur
kommunen med olika metoder kan försöka öka träffsäkerheten i sina
prognoser.
Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram
prognoser
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna
 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de
passar olika verksamheters kostnads- och intäktsposter
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunstyrelsen tar
revisorernas rekommendationer i beaktande i det fortsatta arbetet med
ekonomiska prognoser.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ekonomi

Justerandes sign

1.

Kommunstyrelsen ska ta revisorernas rekommendationer i beaktande i
det fortsatta arbetet med ekonomiska prognoser.

_____

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 46
Begäran om
tilläggsäskande för att
utföra pågående projekt
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00115/2018

041

Nedanstående investeringsprojekt blev enligt ny modell inte överflyttade från
förra årets investeringsbudget;
Köp av Lommen parkering (projekt 1701) – 721 tkr
Köp av Lommen Affärsfastighet (projekt 1702) – 254 tkr
Köp av Prästberget (projekt 1703) – 50 tkr
Marken på Prästberget är redan köpt men kostnaden för fastighetsregleringen
kvarstår och när denna kostnad kommer beror på lantmäteriets
handläggningstider. Handläggningen beräknas bli klar under detta år.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 126 att köpa mark på Prästberget
och 2017-10-31 § 151 att köpa mark inom kv. Lommen.
Marken inom kv. Lommen har kommunen ännu inte kunnat köpa då
detaljplanen ännu inte är klar. Köpet bör dock kunna genomföras under 2019.
För att kunna verkställa politiskt fattade beslut och färdigställa pågående
projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, har
samhällsbyggnadschef Åsa Andersson begärt ett tilläggsäskande i 2019 års
investeringsbudget med 1 025 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas tilläggsäskande i 2019 års
investeringsbudget till följande projekt;
721 tkr
254 tkr
50 tkr
1 025 tkr

fördelas till projektet 1701
fördelas till projektet 1702
fördelas till projektet 1703

___
Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 74 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 47
Begäran om
tilläggsäskande för
byggnation av
varmgarage
- VA-enheten

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00115/2018

041

År 2014 flyttade gatu- och VA-enheten till lokaler på IH 4. Eftersom
lokalerna redan då var för små för verksamheten flyttades delar till IH 2 i
väntan på att intilliggande lokal (f.d. Idéum) skulle bli ledig.
I avvaktan på lokalen har slambil, traktor, reservkraftverk och ångpanna
förvarats på IH 2. Verksamheten har redan från flytt påpekat att det är
opraktiskt och ineffektivt att ha sin verksamhet utspridd på olika platser samt
att det finns behov av bättre spolmöjligheter. De fordon som finns på IH 2
nyttjas dagligen och lokalen är inte anpassad för verksamhetens behov.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 182 att sälja resterande del av
IH 4, vilket innebär att den tänkta lösningen att gatu- och VA-enheten tar
över och anpassar en del av dessa lokaler för sin verksamhet inte längre är
möjlig. En annan permanent lösning behövs därför.
Fastighetskontoret har gjort en grov kalkyl på en byggnation av ett
varmgarage på 225 m2. Byggnaden uppskattas kosta ca 3,4 miljoner kronor
att bygga. Byggnaden måste placeras på fastigheten Arvidsjaur 9:1 i
anslutning till Arvidsjaur 9:40, då den inte ryms på samma fastighet som
IH 4 utan måste byggas på baksidan där det idag finns upplag.
Med anledning av att en ny modell har kommit vad gäller överföring av
investeringsmedel till kommande år, saknar verksamheten pengar till
projektet. VA-enheten begär därför ett investeringsäskande på 3.4 Mkr för att
kunna påbörja byggnationen.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Begäran om tilläggsäskande avslås.

_____
Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Erika Harr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 75 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Erika Harr

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 48
Begäran om
tilläggsäskande för inköp
av blastchiller och
frysskåp
- Kostenheten

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00115/2018

041

Kostenheten har för 2018 avstått beviljade medel för två blastchiller samt kyl
till restaurang Spiskroken på Ringelsta. Pengarna överfördes till 2019 för omoch tillbyggnad av Ringelskolan.
I och med att centralisering av kostenhetens verksamheter inte blev av, har
verksamheten funnit en lösning för produktion av kall mat till hemtjänsten
inom Spiskrokens lokaler. För detta behövs två nya blastchillrar och ett
rostfritt frysskåp.
Kostnaden beräknas till 500,0 Tkr.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kostenheten beviljas ett tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 med
500,0 Tkr för inköp av två nya blastchillrar och ett rostfritt frysskåp till
restaurang Spiskroken.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Camilla Grahn

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn
Ks § 76 2019-04-02

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 49
Begäran om
tilläggsäskande för inköp
av AC på restaurang
Spiskroken
- Kostenheten

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00115/2018

041

Restaurang Spiskroken på Ringelsta har produktion under den varmaste delen
av sommaren och i köket bidrar spis, grytor, stekbord och ugnar med extra
värme. En AC skulle förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar under de
varmaste perioderna.
Kostenheten ansöker om tilläggsäskande med 100,0 Tkr ur 2019 års
investeringsbudget till inköp av AC till restaurang Spiskroken.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kostenheten beviljas ett tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 med
100,0 Tkr för inköp av AC till restaurang Spiskroken.

_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Camilla Grahn
. Marina Voronova

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 77 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Camilla Grahn

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

Kf § 50
Kostnadstäckning för
tillbakadragen
assistansersättning från
Försäkringskassan

63

Dnr 00112/2019

709

För beslut om personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller
Försäkringskassan. Det beror på hur stort behovet av hjälp är. Enligt lag
ansvarar kommunen för assistans upp till 20 timmar/vecka. Om behovet av
hjälp är mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov har sökanden
rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.
I nuläget finns det ärenden inom LSS-verksamheten där kommunen går in och
finansierar tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan. Detta
medför stora kostnader för kommunen.
Socialnämnden har diskuterat om hur länge kommunen ska tillhandahålla
kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan,
under en överklagandeprocess eller tills vidare.
Socialnämnden beslutade 2018-12-10 § 66 att nämnden tillhandahåller
kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan
endast under en överklagandeprocess.
Socialnämnden har 2019-03-11 behandlat ärendet igen, för att överlämna det till
kommunfullmäktige för prövning, med anledning av att ärendet är av principiell
karaktär och av stor ekonomisk vikt eftersom socialnämnden tar på sig ett
ansvar för personlig assistans utöver vad Försäkringskassan bedömer behövs.
Socialnämnden har 2019-03-11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
besluta i enlighet med socialnämndens beslut 2018-12-10 § 66 med tillägg att
begränsa tidsrymnden för överklagandeprocess till att endast omfatta
överklagande inom svenskt rättsväsende.
För nytillkommande grupper gäller Försäkringskassans beslut även under en
eventuell överklagningprocess.

Beslutet skickas till:
. AFF
. Socialchef
. Socialnämnden
. Revisorer

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Socialnämnden tillhandahåller kostnadstäckning för tillbakadragen
assistansersättning från Försäkringskassan endast under en
överklagandeprocess inom svenskt rättsväsende.
För nytillkommande grupper gäller Försäkringskassans beslut även under
en eventuell överklagningprocess.

______
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 78 2019-04-02
Sn 2019-03-11 § 18, Sn 2018-12-10 § 66
Tjänsteskrivelse Maria Rådman

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 51
Motion - Tung trafik
genom Arvidsjaur Begränsning av
genomfartstrafiken på
Storgatan

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

64

Dnr 00150/2018

009

Följande motion lämnades in till kommunkansliet 2018-05-15 av
fullmäktigeledamoten Martin Nilsson (c);
Genomfartstrafiken av tunga fordon, långtradare, är omfattande i Arvidsjaurs
centrum. Huvuddelen av denna trafik uppfattas av många som
genomfartstrafik. Den tunga trafiken innebär en ökad trafikolycksfallsrisk.
Åtgärder bör därför vidtas innan en allvarlig olycka inträffar.
Jag vill därför att en utredning tillsätts i syfte att se vilka möjligheter det finns
att leda om den tunga trafiken, via exempelvis Järnvägsgatan eller Sten
Laestadiusvägen, eller på annat sätt begränsa genomfartstrafiken.
Att leda om trafiken kan dock på negativa effekter för näringsidkare på
samhället, vilket bör klarläggas och vara en del av beslutsunderlaget.
Motionens utredningsdirektiv:
• Utreda möjligheten till att genomfartstrafik av tunga transporter,
"långtradare" inte sker på Storgatan.
• Utredningen skall ta fram olika alternativ till att leda om den tunga trafiken
och/eller att vissa tider under dygnet förbjuda genomfartstrafik av tunga
transporter.
• Utredningen skall även redovisa ev. konsekvenser för besöksnäringen i de
olika alternativen, med speciell fokus på drivmedelsanläggningar och
matserveringar.
• Trafiksäkerhetsanalyser i de olika alternative skall redovisas.
• Samråd skall ske med Företagarna och Arvidsjaur köpmannaförening.
• Kostnader för åtgärder i de olika alternativen för kommunen och ev. andra
myndigheter.
• Utredningen ska vara färdigställd senast december 2018.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2018-10-30 § 121 till miljö-,
bygg- och hälsoskyddsnämnden med ytterligare utredningsdirektiv.

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

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2018-09-17 § 55 yttrat sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen besvaras i enlighet med upprättat yttrande.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Mbhn 2019-01-30 § 5 – yttrande
Ks § 79 2019-04-02
Utredning, arbetsgruppen för farligt gods
Motion

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23 § 51.

1(2)

Yttrande
Motion om tung trafik genom Arvidsjaur - Begränsning av genomfartstrafiken
på Storgatan
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige har 2018-10-30 § 121 beslutat att återremittera motionen om tung trafik
genom Arvidsjaur - begränsningar av genomfa1tstrafiken på Storgatan för att utöver den
ursprungliga motionens sju utredningsdirektiv ytterligare:
- Mäta vilken typ av farligt gods som passerar genom tätorten
- Uppskatta omfattningen av den tunga trafiken med anledning av Tjernfjelltunnelns öppnande,
samt hur stor del av denna som innehåller farligt gods
- Bedöma annat som är av vikt.
Mäta vilken typ av farligt gods som passerar genom tätorten
Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 132 fattat ett beslut om att Storgatan (väg 95) ska utgöra led
för farligt gods. Som underlag för detta beslut tog en arbetsgrupp under år 2016 fram ett
omfattande faktaunderlag och ett yttrande där faktorer såsom lagstiftning, transport av farligt
gods, vägvalsstyrning, tillsynsmyndighet, riktlinjer för skyddsavstånd, vardagliga risker, statistik
m.m. berördes.
Det finns en omfattande lagstiftning vad gäller både transport och hantering av farligt gods. MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är den myndighet som ansvarar för reglering av
farligt gods i Sverige. MSB skriver på sin hemsida att det är viktigt att poängtera att resultat av
mätningar endast ger en ögonblicksbild av hur flöden ser ut. Bland annat förändringar i
transportstruktur och efterfrågan av farligt gods förändrar flödena över tid. Övriga antaganden
och osäkerheter som påverkar resultat av mätning av tung trafik framgår av MSB:s information.
Den senaste undersökningen av farligt gods genomfördes av Räddningsverket år 2006 och
föranleddes av ett regeringsuppdrag (undersökning genomfördes av SCB). Med anledning av att
kunskapsunderlagen om flöden av farligt gods behöver uppdateras har Trafikanalys under år
2015 genomfört en förstudie om möjligheterna att kartlägga flödena av farligt gods i Sverige
tillsammans med MSB, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket kring databehov och
datatillgång. Trafikanalys konstaterar i sin förstudie följande:
"Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att
kunna arbeta förebyggande med beredskap för olyckor och för att kunna genomföra risk- och
sårbarhetsanalyser. Det finns bristande kunskaper om flöden av farligt gods och behovet av ny
statistik bedöms som stort. Samtidigt finns det ett behov av att skydda samhället mot
säkerhetshot och att förhindra att känslig information som kan missbrukas och komma i fel
händer läcker ut.
Förutsättningarna att genomföra kartläggningar av farligt gods för publice1ing kan ha förändrats
med anledning av en ökad hotbild i omvärlden. Möjligheten att lämna ut data begränsas också av
sekretesslagstiftningen. Det kan konstateras att rådande lagstiftning utgör hinder för att
sammanställa statistik utifrån befintliga register för sjöfa1ien och bantrafiken. Det skulle
möjligtvis gå att identifiera huvudsakliga stråk för godstransporter på väg men den geografiska
upplösningen blir då bristfällig. Nya enkätinsamlingar skulle bli kostsamma och medföra en stor
uppgiftslämnarbörda och det skulle fo1ifarande kvarstå begränsningar med att använda
materialet för statistikframställning".
Att kommunen själva, mot bakgrund av ovanstående, ska mäta vilken typ av farligt gods som
passerar genom Arvidsjaurs tätort, längs väg 95 (Trafikverkets väg) anser nämnden inte vara
meningsfullt och har svårt att se hur detta ska gå till.

2(2)

Uppskatta omfattningen av den tunga trafiken med anledning av Tjernfjellstunnelns
öppnande samt hur stor del av denna som innehåller farligt gods
Norska Vegvesendet har under våren 2018 mot bakgrund av Tjernfjellstunneln presenterat en
första uppskattning av trafikökning mätt i ÅDT (Årsmedeldygnstrafik). Denna visar en ökning
från 500 till 820 fordon, vilket är en ökning med 64 %. Hur stor andel av den beräknade ökade
trafiken som kan tänkas köra genom Arvidsjaurs samhälle (väg 95) är svårt att veta eftersom man
kan anta att en del av trafiken väljer att köra väg E 45 via Sorsele eller Jokkmokk.
Trafikverket är väghållare av väg 95 som går genom Arvidsjaurs tätort. Trafikverket arbetar för
närvarande med en s.k. stråk ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som omfattar hela RV 95 genom Norroch Västerbotten. Studien görs utifrån identifierad brist i regionala planen för Norrbotten. Inom
ramen för detta arbete ingår att se över transporter på RV 95. Åtgärds-valsstudien kommer sedan
att ligga till grund för beslut om fortsatt arbete. Trafikverkets målsättning är att
åtgärdsvalsstudien skall färdigställas under våren 2019.
Kommunen följer detta arbete och har senast under vintern 2018 översänt förslag till åtgärder
som kommunen anser är viktiga att lyfta upp.
Nämnden anser att kommunen bör avvakta den åtgärdsvalsstudie som pågår och som genomförs
av Trafikverket.
Bedöma annat som är av vikt
Att bedöma annat som är av vikt görs fortlöpande.
Om kommunen själv ska utreda det som föreslås i återremissen, och om det är möjligt att göra
detta, måste uppdraget köpas av extern konsult och medel måste anslås.
__________

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 52
Motion – Friskvård för
kommunens anställda
- Begäran om förlängd
handläggningstid

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23
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Dnr 00103/2018

101

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnade 2018-04-17 (Kf § 28) in en
motion med följande lydelse;
Friskvård är aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det är
också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi föreslår följande friskvårdssatsningar för kommunens anställda;
 Höjd friskvårdsersättning till 1 000 kronor.
 Fritt nyttjande av badhuset för anställda.
 Central hälsopott/trivselpeng för hälsobefrämjande aktiviteter till ett
belopp av 30 000 kronor/år.
All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. Friskvårdssatsningarna
får nyttjas av alla anställda med en sammanhängande anställningstid som
är 3 månader eller längre samt med en sysselsättningsgrad om minst 40%.
Förmånen gäller även då den anställde är sjukskriven eller föräldraledig.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-17 § 28 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredningstiden för motioner är ett år. HR-chef Åsa Fjällman har begärt
förlängd handläggningstid.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Begäran om förlängd handläggningstid godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Åsa Fjällman

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 80 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Åsa Fjällman
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 53
Avgift för anlitande av
borgerlig begravningsförrättare

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

66

Dnr 00027/2019

051

Leif Andersson (c) initierade vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-22
en översyn av taxan för borgerlig begravning med anledning att den är
väsentligt högre än den taxa fullmäktige beslutat för borgerlig vigsel.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 § 25 om kommunal taxa för
borgerlig begravning vid anlitande av ”kommunal” begravningsförrättare.
Taxan sattes oförändrat till 4 000 kronor (Kf § 134 2012-10-29). En trolig
uppskattning är att nivån på taxan är satt för att täcka upp för arvode och ev.
förlorad arbetsinkomst. En borgerlig begravning kräver i de flesta fall mer av
förberedelse och tid för förrättningen än en borgerlig vigsel.
En jämförelse har gjorts med närliggande och andra kommuner vad gäller
Arvidsjaurs kommuns nivå på taxa för anlitande av borgerlig begravningsförrättare. Det varierar stort mellan kommunerna. En del kommuner erbjuder
inte tjänsten, i andra kommuner är det gratis och vissa tar betalt.
I Arvidsjaur arvoderas både begravningsförrättarna och vigselförrättarna med
ett dagsarvode samt ersättning för resekostnader inom kommunen.
Kommunchef Ulf Starefeldt har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet med förslag
att fastställa taxa för borgerlig begravningsförrättning till 1 500 kr inkl.
moms. Summan täcker arvodes- och resekostnaden inkl. PO-påslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Avgift för anlitande av borgerlig begravningsförrättare fastställs till
1 500 kronor inkl. moms.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 25 upphör att gälla.

_____
Beslutet skickas till:
. Borgerliga
begravningsförrättare
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 81 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-23

Kf § 54
Avgift för anlitande av
borgerlig vigselförrättare

67

Dnr 00084/2019

051

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14 § 74 att fastställa avgift för
borgerlig vigsel till 500 kronor.
I Arvidsjaur arvoderas både begravningsförrättarna och vigselförrättarna
med ett dagsarvode samt ersättning för resekostnader inom kommunen.
Kommunchef Ulf Starefeldt har i tjänsteskrivelse i ärendet ”Avgift för
anlitande av borgerlig begravningsförrättare” lämnat förslag till en taxa som
täcker arvodes- och resekostnaden. Han föreslår att taxan för anlitande av
borgerlig vigselförrättare fastställs till samma nivå.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Avgift för anlitande av borgerlig vigselförrättare fastställs till
1 500 kronor inkl. moms.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 74 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till;
. Borgerliga vigselförrättare
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 82 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

Kf § 55
Avgifter vid olovlig
parkering inom
Arvidsjaurs tätort

68

Dnr 00085/2019

051

I Trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna
och parkera. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas
bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är
anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.
2007-11-26 tog fullmäktige beslut om felparkeringsavgifter inom
Arvidsjaurs tätort.
Förslag till nya avgifter har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa följande avgifter för felparkering inom Arvidsjaur samhälle:
Allmän platsmark
Felparkeringsavgift vid olovlig parkering
Felparkeringsavgift vid olovlig parkering på p-platser för
handikappade
Kvartersmark
Kontrollavgift vid olovlig parkering
Kontrollavgift vid olovlig parkering på p-platser för
handikappade

450 kr
800 kr
450 kr
800 kr

2. Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 157 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Sara Persson
. Samtliga personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 83 2019-04-02
Tjänsteskrivelse Sara Persson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

Kf § 56
Detaljplan för kvarteret
Lommen

69

Dnr 00070/2019

214

En detaljplan för kvarteret Lommen i centrala delen av Arvidsjaur har
upprättats. Föreslaget planområde omfattar ca 2,1 hektar tidigare planlagd
mark. Syftet med planen är att vidga centrumkärnan och lyfta delar av
kvarteret Lommen från en oattraktiv baksida i A-läge till en inbjudande
och attraktiv centrummiljö med parkytor, gång- och cykelvägar och
parkering. Syftet med detaljplanen är även att skapa planmässiga
förutsättningar för en ny kontors, - handels- och bostadsbyggnad.
Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens
översikts- och tillväxtplan.
Planen handläggs med så kallat utökat förfarande.
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden
2018-08-27 till 2018-09-27 och granskning under perioden 2018-10-24
till 2018-11-14.
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning samt
granskningsutlåtande har upprättats 2018-12-04.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har via delegation
beslutat föreslå att det granskningsutlåtande som upprättats godkänns
samt att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Lantmäteriet
. Länsstyrelsen
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

1. Detaljplan för kvarteret Lommen antas.
_____

Beslutsunderlag
Ks § 84 2019-04-02
Delegationsbeslut Mbhn:s ordförande Anders Harr
Förslag till detaljplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

Kf § 57
Detaljplan för del av
Arvidsjaur 8:14 och 6:1
- Aktivitetscenter

70

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.

Beslutet skickas till:
. Lantmäteriet
. Länsstyrelsen
. Samhällsbyggnadskontoret

Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1 – Aktivitetscenter antas.
_____

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 58
Val av ersättare i barnoch utbildningsnämnden

Blad

2019-04-23

71

Dnr 00063/2019

102

Kommunfullmäktige beviljade 2019-02-26 § 26 Naeimi Forsgren (s)
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Naiemi Forsgren tas
upp till behandling.
Yrkande under sammanträdet
Björn Lundberg
Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde 17 juni.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition har
fullmäktige beslutat att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialdemokraterna

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 26 2019-02-26

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 59
Val av ersättare i miljö-,
bygg- och hälsoskyddsnämnden

Blad

2019-04-23

72

Dnr 00061/2019

102

Kommunfullmäktige beviljade 2019-02-27 § 26 Ruschadaporn Lindmark
(s) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i bygg- och
hälsoskyddsnämnden.
Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden efter
Ruschadaporn Lindmark tas upp till behandling.
Yrkande under sammanträdet
Björn Lundberg
Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde 17 juni.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition har
fullmäktige beslutat att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Socialdemokraterna

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 27 2019-02-26
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 60
Entledigande som
ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
- Anna Lindholm

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

73

Dnr 00103/2019

102

Anna Lindholm (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Anna Lindholm beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Anna Lindholm
. Barn- och utbildnings
nämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 61

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

74

Dnr 00103/2019

102

Val av ordinarie ledamot i Anna Lindholm (v) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag
barn- och
som ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Anna
Lindholm tas upp till behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Thomas Jakobsson (v) utses till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Thomas Jakobsson
. Barn- och utbildnings
nämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 62
Val av ersättare i barnoch utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

75

Dnr 000103/2019

102

Kommunfullmäktige utsåg vid dagens sammanträde Thomas Jakobsson (v)
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Eftersom Thomas Jakobsson tidigare var vald som ersättare, ska
fullmäktige utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Anna Lindholm utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildnings
nämnden
. Anna Lindholm

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 63
Entledigande som
ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Marcus Davidsson

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

76

Dnr 00128/2019

102

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

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

_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Marcus Davidsson

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 64
Entledigande som
ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
- Marcus Davidsson

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

77

Dnr 00128/2019

102

Marcus Davidsson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Marcus Davidsson beviljas begärt entledigande.

_____

Beslutet skickas till:
. Marcus Davidsson
. Barn- och utbildnings
nämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 65

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

78

Dnr 00128/2019

102

Val av ordinarie ledamot i Marcus Davidsson (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt
barn- och
uppdrag som ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Marcus
Davidsson tas upp till behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kenneth Lindmark (s) utses till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet skickas till:
. Kenneth Lindmark
. Barn- och utbildnings
nämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 66
Val av ersättare i barnoch utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2019-04-23

79

Dnr 00128/2019

102

Kommunfullmäktige utsåg vid dagens sammanträde Kenneth Lindmark (s)
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Eftersom Kenneth Lindmark tidigare var vald som ersättare, ska
fullmäktige utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Yrkande under sammanträdet
Björn Lundberg
Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde 17 juni.
Proposition
Eftersom förslag om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition har
fullmäktige beslutat att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Valärendet bordläggs och tas upp för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildnings
nämnden
. Anna Lindholm

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2019-04-23

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning

§
Ja

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

Kenneth Bäcklund
Britt-Inger Hedman
Bernt Vikström
Karin Lindgren
Samuel Wigenstam
Jonas Granberg
Kristina Bäckström
Bjarne Hald
Håkan Sandgren
Ingrid Tagesdotter
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

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

25

________

§
Nej Avst

Ja

Kenneth Lindmark fr. § 51
Ruscha Lindmark

Frånvarande

Stefan Holmberg

2 ersättare *)
1 tom stol
1 frånvarande
*)

11
4
10
1
2
1
29

Kenneth Lindmark tjänstgjorde som ersättare fr.o.m § 51

Nej Avst

