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Plats och tid

Medborgarhuset Arvidsjaur klockan 13.00-18.00.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:
Samuel Wigenstam, Jonas Granberg, Håkan Sandgren, Lars Lindström, Mats Klockljung,
Lena Karlsson och Lotta Åman.
Tjänstgörande ersättare:
Susanne Bergström, Dan Hällgren, Margoth Holmqvist och Tycho Johansson.
-----------------------------------------------Marcus Lundberg (s) deltog inte i överläggning eller beslut avseende
§ 73; ”Granskningsrapport för år 2019 Arvidsjaurhem AB”, samt
§ 80, ”Ägardirektiv – Arvidsjaurhem AB”

Övriga närvarande

Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordförande
Ulf Starefeldt, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Ingrid Tagesdotter och Kristina Bäckström

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2020-06-24 kl. 11.00.

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Peter Rydfjäll

Justerande

Ingrid Tagesdotter

Paragrafer: 54-95

Kristina Bäckström

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Datum för anslags
uppsättande

2020-06-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-17
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Kf § 54
Fastställande av dagordning
Kf § 55
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 56
Dnr 00067/2019
Allmänhetens frågestund

101

Kf § 57
Delgivningar
Kf § 58
Dnr 00110/2020
Handlingsplan för att motverka självmord (Medborgarförslag)

700

Kf § 59
Dnr 00114/2020
Fartgupp på Fjällströmsvägen (Medborgarförslag)

311

Kf § 60
Dnr 00169/2020
Farthinder efter Fjällströmsvägen (Medborgarförslag)

311

Kf § 61
Dnr 00121/2020
Hyr ej ut Medborgarhusets lokaler till ambulerande klädföretag
(Medborgarförslag)

282

Kf § 62
Dnr 00144/2020
141
Stötta lokala företag under covid-19 pandemin genom att köpa presentkort
(Medborgarförslag)

Justerandes sign

Kf § 63
Dnr 00150/2020
Uppförande av Klocktorn (Medborgarförslag)

022

Kf § 64
Dnr 00168/2020
Varmvattenbassäng i ny sim- och sporthall (Medborgarförslag)

821

Kf § 65
Dnr 00054/2020
Årsredovisning år 2019 - Hela kommunen

042

Kf § 66
Dnr 00126/2020
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2019

007

Kf § 67
Dnr 00140/2020
Grundläggande granskning av mål- och demokratiberedningens
ansvarsutövande

007

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 68
Dnr 00139/2020
Granskningsresultat för Gemensam överförmyndarnämnd år 2019

007

Kf § 69
Dnr 00137/2020
007
Granskningsresultat för Gemensam nämnd för drift av personalsystem
år 2019

Justerandes sign

Kf § 70
Dnr 0013/2020
Granskningsresultat för Norrbottens e-nämnd år 2019

007

Kf § 71
Dnr 00131/2020
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaur Kommunföretag AB

007

Kf § 72
Dnr 00133/2020
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaurs Energi AB

007

Kf § 73
Dnr 00132/2020
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaurhem AB

007

Kf § 74
Dnr 00134/2020
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaur Flygplats AB

007

Kf § 75
Dnr 00130/2020
Granskning av ny redovisningslag

007

Kf § 76
Dnr 00129/2020
Granskning av fastighetsförsäljning

007

Kf § 77
Dnr 00038/2020
Motion - Tilläggsbudget för år 2020

009

Kf § 78
Dnr 00105/2020
Ägardirektiv – Arvidsjaur Kommunföretag AB

991

Kf § 79
Dnr 00106/2020
Ägardirektiv – Arvidsjaurs Energi AB

991

Kf § 80
Dnr 00107/2020
Ägardirektiv – Arvidsjaurhem AB

994

Kf § 81
Dnr 00108/2020
Ägardirektiv – Arvidsjaurs Flygplats AB

998

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 82
Dnr 00190/2016
009
Motion - Försäljning av arrendetomter vid Båthusviken Arvidsjaursjön
Kf § 83
Dnr 00337/2016
Försäljning av arrendetomter vid Båthusviken Arvidsjaursjön
(Medborgarförslag)

256

Kf § 84
Dnr 00070/2020
261
Möte mellan företrädare för politiska partier och arrendatorer av
sommarstugetomterna vid Båthusviken, Arvidsjaursjön (Medborgarförslag)
Kf § 85
Dnr 00159/2020
Budgetäskande för år 2021 - Revisorerna

007

Kf § 86
Dnr 00039/2016
Inriktningsbeslut – Sim- och sporthall

821

Kf § 87
Dnr 00058/2020
Mål- och resursplan 2021-2023 – hela kommunen

041

Kf § 88
Dnr 00155/2020
Utdebitering av kommunalskatt år 2021

041

Kf § 89
Dnr 00154/2020
Villkor för bredbandsutbyggnad

005

Kf § 90
Dnr 00156/2020
Inriktningsbeslut – Gymnasieförbund Region 10

106

Kf § 91
Dnr 00162/2020
Plan för krishantering i Arvidsjaurs kommun 2020-2022

003

Kf § 92
Dnr 00163/2020
Plan för hantering av extraordinära händelser i Arvidsjaurs kommun
2020-2022

003

Kf § 93
Dnr 00157/2020
Lokala ordningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun

003

Kf § 94
Dnr 00168/2019
010
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2019
Kf § 95
Dnr 00040/2020
Val av ersättare i styrelsen för Arvidsjaurhem AB
_________

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 54
Fastställande av
dagordning

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet.
Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande punkter tillförs
dagordningen;
Peter Rydfjäll (s)
* Farthinder efter Fjällströmsvägen (Medborgarförslag)
* Varmvattenbassäng i badhuset (Medborgarförslag)
* Möte mellan företrädare för politiska partier och arrendatorer av
sommarstugetomterna vid Båthusviken Arvidsjaursjön (Medborgarförslag)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 55
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.

Ingrid Tagesdotter och Bjarne Hald utses att justera protokollet.
Marcus Lundberg och Kristina Bäckström utses till ersättare.
Protokollet ska justeras 24 juni kl. 11.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kf § 56
Allmänhetens frågestund

Dnr 00067/2019

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Inga frågor ställdes.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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101
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Kf § 57
Delgivningar

72

Expedierat per e-post om inget annat anges

III Meddelandeärenden
*

*

Justerandes sign

Blad

Protokoll 2020-03-26 – Inspektion hos den gemensamma
Överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur och
Arjeplog
Länsstyrelsen Norrbotten

-

Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål
inom bygglovverksamheten
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-22 § 20

*
-

Årsredovisning 2019 - Socialnämnden
Socialnämnden 2020-03-26 § 7

*
-

Mål- resurs och verksamhetsplan 2021-2023 med detaljbudget
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-22 § 21

*
-

Protokoll 2020-04-01
Krisledningsnämnden

*
-

Hemställan om statligt stöd till de icke statliga flygplatserna för att
säkerställa samhällsviktigt flyg och tillgänglighet i hela landet
Sveriges Kommuner och Regioner

*
-

Protokoll 2020-05-11
Gemensam överförmyndarnämnd

*
-

Protokoll 2020-01-17
Tillväxtberedningen

*
-

Protokoll 2020-02-13, 2020-03-13, 2020-03-26, 2020-05-08
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Protokoll 2020-05-07
Arvidsjaurhem AB

*
-

Protokoll 2020-05-20
Arvidsjaurs Energi AB

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 57, forts.

73

Expedierat per e-post om inget annat anges

III Meddelandeärenden
*
-

Protokoll 2020-05-20
Arvidsjaurs Kommunföretag AB

*
-

Nyhetsbrevet Miljö, Energi och Klimat i Norrbotten
Länsstyrelsen Norrbotten

*
-

Ekonomisk uppföljning t.o.m. april 2020
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 102

*
-

Konstgräsplan inomhus (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 104

*
-

Inköp / komplettering av köksutrustning till Medborgarhusets kök
(Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 105

*
-

Badbrygga och hopptorn vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 106

*
-

Fler bänkar vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 107

*

Varuhemsändning till riskgrupper med anledning av covid-19
(Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 108

*
-

Information till medborgarna i Arvidsjaurs kommun med anledning av
covid-19 (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 109

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Kf § 58
Handlingsplan för att
motverka självmord
(Medborgarförslag)

74

Dnr 00110/2020

700

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Varje år dör i genomsnitt 34 personer i självmord i Norrbottens län och
ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas en
handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i Arvidsjaurs kommun.
På grund av Corona upplever många i Sverige minskad social kontakt och
stor oro för framtiden. Vi vet att livsomställningar (exempelvis varsel,
ökad arbetslöshet och ekonomiska problem) kan utgöra en risk för
psykisk ohälsa och ökad risk för självmord, särskilt för dem som redan
innan befann sig i en sårbar situation. Det gör att kommunernas
förebyggande arbete är viktigare än någonsin.
Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet
självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära
människors vardag är avgörande för att vända siffrorna. Det kan till
exempel handla om att man i skolorna lär eleverna hur de kan möta livets
svårigheter och att samtliga anställda i kommunen får mer kunskap om
hur man kan prata om självmord och psykisk ohälsa. Det är också viktigt
att kommunen ser över hur man arbetar med att förebygga självmord
genom en klok planering av den fysiska miljön.
Jag uppmanar tillsammans med Suicide Zero Arvidsjaurs kommun att
vidta följande åtgärder:
1. Politiskt ansvariga ska fatta beslut om att kommunen ska ta fram en
handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska
innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning.
2. Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är
ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska
genomföras.
3. Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens samtliga
förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.
4. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och omhändertagande
av situationen efter självmord måste också tas fram till kommunens
samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens
handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58, forts.

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som vi inte längre kan sopa
under mattan. För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs
stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt. Därför uppmanar
jag Arvidsjaurs kommun snarast ta fram en handlingsplan, ett viktigt steg
i arbetet för ett samhälle utan självmord.
OBS! I Arvidsjaurs kommun har på kort tid många människor tagit sitt
liv. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till socialnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och
beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Kf § 59
Fartgupp på
Fjällströmsvägen
(Medborgarförslag)

Blad

76

Dnr 00114/2020

311

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Jag föreslår att ett fartgupp placeras på Fjällströmsvägen. Sträckan från
Teckans upp mot Lill-Ica används som fartsträcka och tävlingsbana.
Många verkar vara helt blinda på att det förekommer gatukorsningar efter
gatan, och även många skolbarn.
Jag tycker att fartgupp är motiverat för att förhindra framtida olyckor och
dödsfall. Jag har sett både krockar och personskador och väntar bara på
första dödsfallet.
Jag är medveten om att det medför lite problem för snöröjningen, men
inga större problem än efter de gator som redan har gupp.
Har även påtalat detta för polisen vid många tillfällen, och erbjudit dom
att sitta med fartkameror på verandan.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för beredning och beslut.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Miljö- och bygg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

Kf § 60
Farthinder efter
Fjällströmsvägen
(Medborgarförslag)

Sammanträdesprotokoll

77

Dnr 00169/2020

311

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Några av de värsta olyckor som inträffat kring korsningen
Fjällströmsvägen — Villavägen:
I mitten av 1970 — talet förstördes en ungdoms liv i denna korsning.
Stor-Icas folkvagnsbuss kolliderade med en VW modell bubbla. Bubblan
kastade en cyklist in på en tomt med adress Villavägen (som står på
Fjällströmsvägen.) När fordonsförarna var klara med att klara ut olyckan
hittade de först en matkasse, sedan en cykel och till sist cyklisten som var
medvetslös. Killen, som var uppvuxen här i Arvidsjaur, sommarjobbade
på DaCapo-bageriet och var på väg till sin mormor, som bodde efter
Villavägen, när hans liv blev förstört. Han repade sig aldrig efter olyckan
utan var tvungen ha en förstärkare vid halsen för att kunna prata, raglade
ordentligt när han gick …
Även detta var på 1970- talet när en åkare från Arvidsjaur krockade och
for med lastbilen över en tomt på Fjällströmsvägen. Han brakade rätt in i
sovrummet i ett hus längst bort på Fjällströmsvägen. Smällen flyttade
huset som fick byggas om med tegel och allt.
En personbil som körde på fel sida vägen "bommade" på nytt ett hörnhus
på Fjällströmsvägen och brakade rakt in i sovrummet på ett hus på
Villavägen. Ingen låg tack och lov i sängen.
En sladdande s.k. epatraktor i form av en Scania trailerdragare kom inte
fram till huset på Fjällströmsvägen. På Villavägen fick tack vare två stora
rönnar stopp på ekipaget
Åtskilliga "besök" av okända fordon som varit in på de mest utsatta
tomterna på Fjällströmsvägen och Villavägen (ligger efter
Fjällströmsvägen) Ett barnbarn till en husägare på Fjällströmsvägen var
förbjuden att leka på tomten, hans staket fick lagas otaliga gånger.
En gång efter Fjällströmsvägen var det två damer i högklackat som skulle
över övergångstället när en personbil i för hög fart kom med den
påföljden att damerna ramlade på vägen (övergångstället). Bilen tog till
höger och passerade dem. Tack vare snödrivan inne på gården tog det
stopp och bilen fortsatte inte ut på Villavägen. Att bilen behövde
bogsering för att komma loss från snödrivan säger väl en hel del.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 60, forts.

Hastigheterna stiger ju senare klockan går. Det förekommer även s.k.
street-racing där två bilar kör, förmodligen det som finns, sida vid sida i
riktning mot Storgatan.
Fjällströmsvägen torde vara den mest trafikerade gata frånsett Storgatan.
Det är en hög andel bilar vid "rusningstrafik" över 4 bilar i minuter vissa
timmar. Det är skolväg och det bor lekande barn efter vägen. Hastigheten
upplevs gå fortare efter Fjällströmsvägen än Storgatan när man är
fotgängare.
Åtskilliga är fortfarande plåtskador som uppstår eftersom tydligen
högerregeln verkar upphört att gälla för vissa förare.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Medborgarförslaget överlämnas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (trafiknämnd) för beredning och beslut.
Medborgarförslaget tillförs beredningen av ”Fartgupp på
Fjällströmsvägen” (dnr 00114/2020).

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Miljö- och bygg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 61

79

Dnr 00121/2020

282

Hyr ej ut Medborgarhusets Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
lokaler till ambulerande
” Jag har en önskan:
klädföretag
(Medborgarförslag)
För att rädda så mycket som möjligt av handeln inom samhället vill jag att
kommunen inte hyr ut Medborgarhusets Rotunda till ambulerande
klädföretag. Det är bättre att våra ”inhemska” företag gynnas.”
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
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 62

80

Dnr 00144/2020

141

Stötta lokala företag under Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
covid-19 pandemin genom
” Som alla vet så är det en ovanlig tid vi lever i just nu. Många företag har
att köpa presentkort
det jobbigt och risken är stor att vi även här i Arvidsjaur kommer att
(Medborgarförslag)
uppleva att företag måste stänga. I många kommuner i Sverige har man
för att stötta och hjälpa företagen delat ut lokala presentkort, och eftersom
dessa redan finns i vår kommun så är mitt förslag:
Att kommunen delar ut presentkort på 200 kr till alla som jobbar inom
kommunen, på så sätt så får personalen ev. extra uppmuntran och
företagen på orten får lite extra stöd. Detta utöver den julklapp som
anställda får i december.
Skulle ju vara fantastiskt om kommunen kunde prioritera ett sånt här
medborgarförslag så att det inte kommer efter sommaren när kanske
företag redan fått stänga.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Förslagsställaren informeras om att kommunstyrelsen 2020-06-03 fattade
beslut om en Sommar-klapp till kommunens anställda.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandet under proposition, varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren

2.

Förslagsställaren informeras om att kommunstyrelsen 2020-06-03
fattade beslut om en Sommar-klapp till kommunens anställda.
Medborgarförslaget är besvarat.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

Kf § 63
Uppförande av Klocktorn
(Medborgarförslag)

81

Dnr 00150/2020

022

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Ang. mitt förslag till nytt Klocktorn, som behandlades i kommunstyrelsen
2019-09-10, där det beslutades att avslå min ansökan enligt utredarens
förslag. Den som lämnat ett Medborgarförslag har rätt att bli kallad för att
ge sin syn på ärendet, vilket jag inte fått tillfälle att göra! Jag delar inte
utredarens bedömning att: 1. Klocktornet är för stort . 2. Klocktornet
passar inte in i miljön.
Motivering: Stommen och Klocktornet byggdes för c:a 100 år sedan. Då
borde väl Klocktornet få samma upprättelse som stommen, det handlar ju
om ett historiskt arv !
Under de 33 år som jag arbetat på tekniska kontoret har jag haft förmånen
att förverkliga många projekt som gjort Arvidsjaur samhälle trevligare att
bo och vistas i, bland annat ritat och utfört med duktiga hantverkare;
Skvallerstommen, Utsiktstorn, Bryggan, Plattläggning Medan,
Kommunhuset, Innergård Humlan. Upprustning av: Johannaparken,
Marklundsparken, Lilla Eden, Paviljong, Lek utemiljö Skolor, Utemiljö
Ringelsta, Informationstavlor infarten.
Förslag
Självklart skall Klocktornets storlek anpassas till omgivande miljö. Då ny
Boulebana byggts vid Nyborgtjärn, är det ju perfekt läge att göra en liten
trevlig oas, där tornet kan stå mitt på, med plattläggning bänkar, Gräsyta
runt om med buskar blombänkar.
Alternativ placering Johannaparken.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

Kf § 64
Varmvattenbassäng i ny
sim- och sporthall
(Medborgarförslag)

82

Dnr 00168/2020

821

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” I radion den 9 juni togs det upp om att byggandet av badhuset ska tas upp
vid kommunfullmäktige den 15 juni 2020.
Vill påminna om att badhuset ska vara tillgänglig för alla personer i
Arvidsjaur kommun, oavsett ålder och funktionsvariationer. Alla i
Arvidsjaur kommun ska ha samma möjligheter.
Att inte ta hänsyn till olika människors funktionsnedsättningar kan per
definition vara ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
Därmed ska badhuset även ha varmvattenbassäng, att personer med olika
sjukdomar och nedsatta funktioner ska ha tillgång till miljö som ger
möjlighet att kunna vara fysiskt aktiv, bibehålla muskelmassan och
konditionen.
Alla människor i Arvidsjaur kommun ska ha samma möjligheter till en
miljö som ger förutsättningar att kunna bibehålla och förbättra hälsan.
Det är viktigt att alla människor i Arvidsjaur kommun blir sedd och tagen
på allvar, samt att få känna att man är viktig och påtänkt.
Vi kräver att varmvattenbassängen kommer med i ritningarna av
badhuset. Varmvattenbassängen i "Hälsocentralen" är väl cirka 17 år
nyare än badhusets bassäng och livslängden på den är väl också
begränsad.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

Kf § 65
Årsredovisning år 2019
- Hela kommunen

83

Dnr 00054/2020

042

Årsredovisning 2019 har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern.
Kommunens resultat för 2019 ger ett överskott med 7,4 Mkr.
Kommunkoncernen ger ett totalt överskott om 13,3 Mkr.
Kommunens resultat för 2019 ger ett överskott med 7,4 Mkr mot budget.
Verksamhetens intäkter är 3,9 Mkr lägre jämfört med budget. Statliga
riktade bidrag har minskat under året, främst från Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen.
Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen
som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2019 var 9,6 Mkr,
där 0,9 Mkr är en utbetalning för minskat passagerarunderlag på grund av
flygskatten.
Kostnaderna för avskrivning blev högre än budgeterat med 1,3 Mkr.
Skatteintäkterna blev som budgeterat, medan de generella bidragen blev
1,1 Mkr högre än budget.
Verksamhetens kostnader blev 11,5 Mkr lägre än budgeterat, vilket tyder
på att nämnderna har varit effektiva.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring på sid 3, andra
stycket under rubriken ”Händelser av väsentlig betydelse under 2019”:
”Minskat antal ensamkommande tillsammans med omorganisation av
arbetsförmedlingen har krävt förändring av den kommunala verksamheten
för arbetsmarknad.”

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer

Proposition
Ordförande ställer proposition på Bjarne Halds yrkande varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisning för år 2019 för Arvidsjaurs kommunkoncern
godkänns.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 60 2020-03-31

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 66
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2019

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

84

Dnr 00126/2020

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 med stöd av EY:s sakkunniga revisorer.
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”.
Den iakttagelse som revisorerna särskilt vill lyfta fram är att de i årets
granskningar av barn- och utbildningsnämnden har noterat större brister.
Bristerna rör främst följande områden;
•
•

hanteringen av grundskolans omorganisation. Här noterades även vissa
brister i kommunstyrelsens agerande.
nämndens beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Revisorernas bedömning är dock att dessa brister till stora delar har
orsakats av att ansvar och roller i kommunens politiska organisation i
praktiken är oklara - alternativt inte har respekterats.
Revisorerna har även granskat kommunens försäljning av fastigheter och
vill uppmärksamma styrelsen på att de ser en risk för ökade
kostnader/investeringsbehov, som ett resultat av dessa försäljningar.
Revisorerna lyfter fram följande iakttagelser:
•

.Justerandes sign

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser bör utveckla sitt
arbete med intern kontroll för att öka följsamheten till fullmäktiges
anvisningar. Detta är en iakttagelse som även gjorts i revisorernas
granskningar tidigare år.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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Kf § 66, forts.

Revisorerna lyfter fram följande iakttagelser:
•

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser bör utveckla sitt
arbete med intern kontroll för att öka följsamheten till fullmäktiges
anvisningar. Detta är en iakttagelse som även gjorts i revisorernas
granskningar tidigare år.

Fullmäktiges mål- och demokratiberedning har under året varit vilande och
deras arbete kan därför inte bedömas.
Sammantaget har styrelse och nämnder i Arvidsjaurs kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det är dock av yttersta vikt att
ett arbete inleds med att (i praktiken) tydliggöra roller, ansvar och
befogenheter i den politiska organisationen.
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Sammantaget har styrelsens och nämndernas interna kontroll i stort varit
tillräcklig, även om ett flertal utvecklingsområden har identifierats i den
interna kontrollen.
Utfallen i årsredovisningen är delvis förenliga med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. Utfall för god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv medger inte en
revisionell bedömning.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2019.
Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Styrelser, nämnder, beredning samt enskilda ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för år 2019.
_____

Jäv
Kommunfullmäktigeledamöter som även ingår i kommunstyrelsen och
facknämnder deltar inte i beslutet i den del som rör styrelsen och den egna
nämnden.
.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 67
Grundläggande
granskning av mål- och
demokratiberedningens
ansvarsutövande

Blad

2020-06-15
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Dnr 00140/2020

007

Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedda lekmannarevisorer har
granskat mål- och demokratiberedningens ansvarsutövande under år 2019.
Beredningen har inte haft någon verksamhet under 2019 då en översyn,
enligt intervju, håller på att genomföras. Enligt protokoll har fullmäktiges
presidium förslagit att Mål- och demokratiberedningen tas bort ur
kommunens politiska organisation. Fullmäktige beslutade att förslaget
skickas på remiss till de politiska partierna och remissvar lämnas till
kommunstyrelsen. I oktober 2019 har kommunstyrelsen behandlat ärendet
och föreslagit fullmäktige att ärendet remitteras till kommunstyrelsen
arbetsutskott för att i enlighet med remissvar behålla beredningen och göra
en översyn av dess reglemente. Fullmäktige har vid granskningstillfället
ännu inte behandlat kommunstyrelsens förslag.
Då beredningen varit vilande under året kan revisorerna inte uttala sig om
beredningens styrning, kontroll och måluppfyllelse.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunfullmäktige lägger
granskningen med beaktande till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Granskningen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutet skickas till:
. Mål- och
demokratiberedningen

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 68
Granskningsresultat för
Gemensam
överförmyndarnämnd
år 2019

Blad

2020-06-15
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Dnr 00139/2020

007

Revisorerna har granskat Gemensam överförmyndarnämnds verksamhet under
år 2019.
Arvidsjaurs kommun ingår den gemensamma överförmyndarnämnden från
och med 2019 tillsammans med kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå och
Arvidsjaur. Skellefteå kommun är värdkommun.
Vid revisorernas översiktliga granskning av den gemensamma
överförmyndarnämnden har det inte framkommit några väsentliga brister i
nämndens styrning och kontroll av verksamheten. Det har inte kommit fram
några väsentliga brister i nämndens kontroll av ekonomi, dock har revisorerna
hittat en brist i nämndens styrning av ekonomi. Vidare har revisorerna noterat
vissa förbättringsområden inom nämndens arbete med intern kontroll.
Mot bakgrund av detta bedömer revisorerna att nämnden säkerställt en
tillräcklig styrning av verksamheten.
Nämndens styrning av ekonomi bedöms inte vara fullt tillräcklig.
Nämndens kontroll av ekonomi bedöms som tillräcklig.
Nämndens kontroll av verksamhet bedöms som delvis tillräcklig.
Nämndens måluppfyllelse för verksamheten bedöms som delvis god.
Måluppfyllelsen för ekonomi bedöms som god.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•

Beslutet skickas till:
. Skellefteå kommun
. Norsjö kommun
. Malå kommun
. Arjeplogs kommun
. Revisorer

•

Säkerställa att kontrollaktiviteter i internkontrollplan är faktiska kontroller
och inte åtgärder. Identifierade åtgärder i riskanalysen är en del av
nämndens interna kontroll men bör utföras direkt och inte utgöra ett
kontrollmoment i internkontrollplanen.
Uppge i protokoll vilken kommun de närvarande ledamöterna
representerar.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att nämnden ska följa revisorernas
rekommendationer samt att återrapportering ska ske i samband med
delårsredovisning hösten 2020.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
Återrapportering ska ske i årsredovisning 2020.

_____
.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 69
Granskningsresultat för
Gemensam nämnd för
drift av personalsystem
år 2019

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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Dnr 00137/2020

007

Revisorerna har granskat Gemensam nämnd för drift av personalsystems
verksamhet år 2019.
De fyra kommunerna Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå samverkar i en
gemensam nämnd för drift av personalsystem. Skellefteå är värdkommun. Den
gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de
samverkande kommunerna.
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med reglemente och samverkansavtal, samt inom de ekonomiska
ramar som beviljats för samarbetet.
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande
kommunerna, i enlighet med de intervaller som värdkommunen beslutar,
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Nämnden skall samråda med berörda nämnder i de samverkande kommunerna
samt med myndigheter och med enskilda organisationer.
I revisorernas översiktliga granskning av gemensam nämnd för drift av
personalsystem har det inte framkommit några väsentliga brister i nämndens
styrning av verksamhet och ekonomi. Revisorerna har dock hittat brister i
nämndens kontroll. Nämndens måluppfyllelse av ekonomi bedöms som god.
Revisorerna kan dock inte bedöma måluppfyllelsen för verksamheten då det
saknas antagna mål.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•

•

Beslutet skickas till:
. Nämnd för drift av
personalsystem
. Revisorer

Säkerställa att kontrollaktiviteter i internkontrollplan är faktiska kontroller
och inte åtgärder. Identifierade åtgärder i riskanalysen är en del av
nämndens interna kontroll men bör utföras direkt och inte utgöra ett
kontrollmoment i internkontrollplanen.
Uppge i protokoll vilken kommun de närvarande ledamöterna
representerar.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att nämnden ska följa revisorernas
rekommendationer samt att återrapportering ska ske i samband med
delårsredovisning hösten 2020.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
2. Återrapportering ska ske i årsredovisning 2020.
_____

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 70
Granskningsresultat för
Norrbottens e-nämnd
år 2019

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

89

Dnr 0013/2020

007

Revisorerna har granskat Norrbottens e-nämnds verksamhet år 2019.
Arvidsjaur ingår tillsammans med Haparanda, Arjeplog, Boden, Gällivare,
Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och
Övertorneå kommun i den gemensamma nämnden benämnd Norrbottens enämnd. Luleå kommun är värdkommun.
Nämnden har enligt reglemente ansvar gentemot de samverkande parterna
för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället,
vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som
nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga uppdraget ska
syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strategin för esamhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med
e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar
nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med
organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer.
Nämnden ska till fullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller
fullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare
som underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen
i Luleå lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och
utfall enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Samtliga
rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle.
Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande
parterna.
I revisorernas översiktliga granskning av översiktliga granskning av
Norrbottens e-nämnd har det inte framkommit några väsentliga brister i
nämndens styrning, måluppfyllelse och kontroll av verksamhet respektive
ekonomi.
Den interna kontrollen för år 2019 bedömer revisorerna inte som tillräcklig.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•
•
•

.Justerandes sign

Fullfölja planer att upprätta en internkontrollplan för år 2020.
Säkerställa att samtliga protokoll och uppföljningar skickas till
samverkanskommuner.
Besluta om mått för att mäta måluppfyllelsen i strategi och effektmål.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

90

Kf § 70, forts.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att nämnden ska följa revisorernas
rekommendationer samt att återrapportering ska ske i samband med
delårsredovisning hösten 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning hösten
2020.

_____

Beslutet skickas till:
. Norrbottens e-nämnd
. Revisorer

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 71

Blad

2020-06-15
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Dnr 00131/2020

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2019
granskat Arvidsjaur Kommunföretag AB:s verksamhet under år 2019.
- Arvidsjaur
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.
Kommunrevisionen har översiktligt 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 men jag har noterat avvikelser inom
bolagets styrning av ekonomi och den interna kontrollen. Bedömningen är
att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt.
Bolagets interna kontroll bedöms som inte fullt tillräcklig.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att bolaget ska följa revisorernas
rekommendationer samt att återrapportering ska ske i samband med
delårsredovisning hösten 2020.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Bolaget ska följa revisorernas rekommendationer.
Återrapportering ska ske i årsredovisning 2020.

_____

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 72

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2019
granskat Arvidsjaurs Energi AB:s verksamhet under år 2019.
- 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.
Kommunrevisionen har översiktligt 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 i styrelsens styrning, måluppfyllelse
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi, bortsett från en mindre
avvikelse i den interna kontrollen. Bedömningen är att verksamheten i stort
bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt. Bolagets interna kontroll bedöms som inte fullt tillräcklig.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att granskningsrapporten läggs med
beaktande till handlingarna.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
* Bolaget ska följa revisorernas rekommendationer.
* Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning hösten 2020.

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15
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Kf § 72, forts.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och Bjarne Halds
yrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Bjarne Halds yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning hösten
2020.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Energi AB

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 73

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad
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Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2019
granskat Arvidsjaurhem AB:s verksamhet under år 2019.
- 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.
Kommunrevisionen har översiktligt 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 i styrelsens styrning, måluppfyllelse
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi, bortsett från en mindre
avvikelse i den interna kontrollen. Bedömningen är att verksamheten i stort
bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt. Bolagets interna kontroll bedöms som tillräcklig.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att granskningsrapporten läggs med
beaktande till handlingarna.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
* Bolaget ska följa revisorernas rekommendationer.
* Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning hösten 2020.

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15
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Kf § 73, forts.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och Bjarne Halds
yrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med presidiets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Granskningsrapporten läggs med beaktande till handlingarna.

_____

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

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurhem AB
. Revisorer

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 74
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Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Arvidsjaur Flygplats AB:s verksamhet under år 2019.
2019
- 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.
Kommunrevisionen har översiktligt 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 i styrelsens styrning, måluppfyllelse och
kontroll av verksamhet respektive ekonomi. Bedömningen är att verksamheten
i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll bedöms som tillräcklig.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att granskningsrapporten läggs med
beaktande till handlingarna.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:
* Bolaget ska följa revisorernas rekommendationer.
* Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning hösten 2020.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Flygplats AB

Proposition
Ordföranden ställer proposition presidiets förslag och Bjarne Halds yrkande,
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med presidiets
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Granskningsrapporten läggs med beaktande till handlingarna.

_____
.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 75
Granskning av ny
redovisningslag

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun
granskat övergången till ny normgivning för redovisningen. Uppdraget har i
hög grad bedrivits på ett rådgivande sätt och i samarbete med kommunens
ekonomichef. Syftet med arbetssättet har varit att skapa bra förutsättningar för
kommunen att årsredovisning 2019 i så hög grad som möjligt ska vara
anpassad till den nya normgivningen.
Granskningen visar att vad avser räkenskaperna och tillämpning av
redovisningsprinciper så är det främst på följande områden som Arvidsjaur har
ett anpassningsarbete att göra:
•
•
•
•

Redovisning av statsbidrag
Värdering av finansiella anläggningstillgångar – uppskrivning
Leasing
Klassificering av tomtmark till försäljning

Behov av anpassningsarbete i förvaltningsberättelsen finns främst på följande
områden:
•
•
•

Skilja (dela) på förvaltningsberättelsen formella innehåll och övrig
information i årsredovisningen som inte är underställd samma krav
korrekthet och inte är föremål för revision.
Struktur: Den nya rekommendationen ställer krav på en fast struktur där
angiven information ska sorteras in under fasta rubriker och underrubriker.
Den nya normgivningen ställer t.ex. karv på att den flesta informationen
ska lämnas på koncernnivå. Den ställer också krav på information som
tidigare normalt inte lämnats i kommunal förvaltningsberättelse, t.ex.
kostanden för revision av kommunens redovisning.

Bedömningen är att Arvidsjaur genomfört en omfattande anpassning till
årsredovisning 2019. Det återstår dock fortfarande anpassningar som behöver
göras, men som inte hinns med till detta år. Kommunen har dock goda
förutsättningar för att åstadkomma kvarvarande anpassningar till
årsredovisning 2020.
Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ekonomi

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att revisorernas rekommendationer ska
följas samt att återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning
hösten 2020.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisorernas rekommendationer ska följas.
2. Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning 2020.
_____
.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 76
Granskning av
fastighetsförsäljning

Blad
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun
granskat kommunens fastighetsförsäljning.
I Arvidsjaurs kommun har ett antal kommunala fastigheter avyttrats under
senare år. Under år 2019 har bl. a. delar av två större fastigheter sålts:
Arvidsjaur 9:40 (Industrihus 4) och Arvidsjaur 9:4 och 9:5
(Karlavagnen/Sameland).
Med anledning av väsentlighet och risk har kommunens revisorer beslutat
att granska kommunens avyttring av fastigheter och låta de två ovanstående
försäljningarna utgöra underlag för granskningen.
Den sammanfattade bedömningen är att försäljning av kommunens
fastigheter sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna bedömning grundar
sig på att de granskade försäljningarna har skett inom ramen för
bestämmelser i kommunallag, konkurrenslag och EU:s regelverk. Beslut
om försäljning dock inte skett på ett ändamålsenligt sätt vad avser
följsamhet mot kommunens egna riktlinjer, ifall fastigheterna bedöms vara
”fast egendom av principiell betydelse”, vilket bland annat försäljningspriserna indikerar. Enligt riktlinjer skulle kommunen då tillämpat ett
anbudsförfarande vid försäljningen, vilket inte skett.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att
aktualisera riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark.
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att revisorernas rekommendationer
ska följas samt att återrapportering ska ske i samband med
delårsredovisning hösten 2020.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Berörda

1.
2.

Revisorernas rekommendationer ska följas.
Återrapportering ska ske i samband med delårsredovisning 2020.

_____

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kf § 77
Motion - Tilläggsbudget
för år 2020

Dnr 00038/2020

Blad
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Vid dagens sammanträde lämnade centerpartiet via fullmäktigeledamoten
Bjarne Hald (c) in följande motion:
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-29 § 111 om Mål- och resursplan
för hela kommunen. Budgeten utgick ifrån av Riksdagen beslutade
ekonomiska förutsättningar. 2019-10-29 hade Riksdagen inte tagit beslut om
nytt kostnadsutjämningssystem och statens budget för 2020.
I budgeten för 2020 tillförs ytterligare fem miljarder till kommunerna i
generella statsbidrag, vilket för Arvidsjaurs kommun innebär ca 2,1
miljoner, 339 kr/innevånare, i ökade statsbidrag. Under januari 2020 har
Regeringen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna aviserat att
kommunerna och regionerna i vårändringsbudget tillförs ytterligare fem
miljarder i generella statsbidrag. Dessa 10 (5+5 ) miljarderna som
Regeringen och samarbetspartierna tillfört kommer även att tillföras
kommunerna och Regionerna åren 2021 och 2022.
KD, M, SD och V har gemensamt föreslagit ytterligare ca 2,5 miljarder i
generella statsbidrag för 2020. Riksdagen beslutade den 19 feb att bifalla
KD, M, SD och V förslag på ca 2,5 miljarder för 2020.
Centerpartiet har uppfattat att förändringarna i kostnadsutjämningssystemet
på grund av 2019 års befolkningsminskning inte innebär ökade ekonomiska
tillskott för kommunen för 2020, men inte heller en minskning som skulle
varit fallet om inte systemet ändrats.
Centerpartiet i Arvidsjaur anser att de ekonomiska resurserna som
regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna tillför till
kommunerna också ska komma medborgarna till del.
Sammanlagt 3,6 miljoner av det utökade statsbidraget till att förstärka
kommunernas ekonomi föreslås fördelas ut till verksamheterna i syfte
att förbättra förutsättningarna för att nå uppsatta mål inom välfärden.
Barn och utbildningsnämnden tillförs 1 300 000 kronor för att:
- Säkerställa bibehållande av Nattis, innebärande att verksamhet ska ske även
nattetid, 600 000 kr.
- Träningsskolans verksamhet, 40 000 kr
- Marknadsföring av gymnasielinjer för elever som vårterminen 2021 ska söka
gymnasieprogram, 160 000 kr.
- Kompetensutveckling av personal, 300 000 kr
- Åtgärder inom för-, grundskola och elevhälsan för att nå målen, 200 000 kr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 90 2020-05-05
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Blad
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Kf § 77, forts.

Socialnämnden tillförs 1 200 000 kronor för:
- Fler händer i vården, ex vis genom återinföra “utsikten”, kultur i vården
m.m., 700 000 kr.
- Att kompetensutveckla av personalen främst inom områden som berör
framtida IT-utveckling inom vårdområdet, 300 000 kr
- Att göra ytterligare inköp av IT-teknik mot framtiden inom vård och
omsorg, som inte faller inom ramen investeringar, 200 000 kr.
Kommunstyrelsen tillförs 1 100 000 kr för att:
- Säkerställandet av driften av Rehabbassängen på f.d. Hälsocentralen,
250 000 kr.
- Anställning av inflyttningssamordnare inför kommande
regementsetablering, 300 000 kr.
- Framtagning av marknadsföringsmaterial, film, m inför kommande
regementsetablering, 200 000 kr
- Fria sommarlovsaktiviteter, 150 000 kr
- Fler sommarjobb, ev. längre perioder, samt höjd ersättningsnivå,
200 000 kr.
Återstående tillförda generella statsbidrag, föreslås som reserv för
oförutsedda händelser, bedömt ca 1,4 till 1,8 miljon kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 7 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Tjänsteskrivelse har inlämnats av ekonomichef Birgitta Häggström
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Motionen avslås enligt följande:
Redan innan pandemin drabbade landet fanns inget utrymme att bevilja
tilläggsbudget enligt centerpartiets förslag.
Med pandemins osäkra effekter på kommunernas ekonomi är det
sannolikt att dessa extra medel kommer att behövas för att klara de
ökade kostnaderna och minskade intäkterna relaterat till covid-19.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 90 2020-05-05
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Kf § 78
Ägardirektiv – Arvidsjaur
Kommunföretag AB
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Dnr 00105/2020

991

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Ägardirektiv för Arvidsjaur Kommunföretag AB har varit föremål för
översyn och revidering.
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2020-03-11 § 17 beslutat att överlämna
reviderat ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB till kommunfullmäktige för fastställelse.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till beslutspunkt 1 att
ägardirektivet ska börja gälla från och med 20201-01-01.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
. Revisorer

Justerandes sign

2.

Ägardirektiv för Arvidsjaur Kommunföretag AB fastställs, att gälla
från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 26 upphör att gälla.

____

Beslutsunderlag
Ks § 91 2020-05-05
AKAB 2020-03-11 § 17

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 78.

Ägardirektiv
Arvidsjaur
Kommunföretag AB

Ägardirektiv

1(4)

Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 78

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Kommunföretag AB (nedan kallat bolaget),
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun och fastställd på bolagsstämman.
1.

Ägare och kommunens direktivrätt

Bolaget ägs av Arvidsjaurs kommun till 100 %. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet som leds av Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget har att följa de direktiv
som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB.
Det innebär bland annat att bolaget skall arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål.
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning
eller strider mot bolagets intresse.
2.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och
av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725). Moderbolaget bereder
bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av kommunfullmäktige.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har rätt att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande
till kommunen genom
a)
b)
c)
d)
e)

gällande bolagsordning
gällande ägardirektiv
av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.
Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal inom
kommunsektorn.
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i följande fall;
a) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas kommunfullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolagets
styrelse.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 78

3.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte
bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen eller inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer motsatsförhållande mellan direktiv
och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan med marknadsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till
gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala
organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som
tillgodoser koncernnyttan.
4.

Mål för bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen
Bolaget skall utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen i enlighet med vad som
anges i ägardirektiven
Utöver bolagsinterna mål ska kommunfullmäktiges mål enligt nedan följas upp i delårsoch årsredovisningen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 78

5.

Ekonomiska mål och krav

Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för bolaget,
såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
6.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och dessa direktiv
uppställda målen samt i förhållande till de avkastningskrav och soliditetsmå som finns på
bolaget.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för revisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen.
7.

Budget samt underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas
moderbolaget en vecka före moderbolagets styrelsemöte i maj. Motivet till detta är att
kommunen ska kunna anta en sammanställd budget. Efter att budget blivit beslutad
arbetar bolaget med prognoser.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av koncernbokslut och
delårsbokslut inom koncernen. Utöver det ska en budgetuppföljning med prognos skickas
in efter april månads utgång. Moderbolaget kommer att skicka ut anvisningar till
ovanstående.
8.

Granskningsprocessen

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser
med moderbolaget som delger kommunstyrelsen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 78

9.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget. Händelser av större vikt för bolagets
verksamhet och ekonomi skall rapporteras omedelbart till moderbolaget.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
10. Suppleanters inträde
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han/hon
ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av kommunfullmäktige
gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt
som gäller för ledamot.
11. Arkivreglemente
Kommunens principer för arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
12. Policydokument, riktlinjer mm
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen, styrdokument
och riktlinjer som fullmäktige beslutar.
_____

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00106/2020
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Ägardirektiv – Arvidsjaurs Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
Energi AB
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2020-03-11 § 18 beslutat att överlämna
reviderat ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB till kommunfullmäktige för
fastställelse.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med …
- … ändring av lydelsen i sista stycket, punkten 12, till:
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i
moderbolaget inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa
samråd är att undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
- … tillägg till beslutspunkt 1 att ägardirektivet ska börja gälla från och med
20201-01-01.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds yrkande varefter han
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
. Arvidsjaurs Energi AB
. Revisorer

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB fastställs, att gälla från och
med 2021-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 26 upphör att gälla.

____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 92 2020-05-05
AKAB 2020-03-11 § 18

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 79.

Ägardirektiv
Arvidsjaur Energi AB

Ägardirektiv

1(4)

Arvidsjaurs Energi AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 79

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Energi AB (nedan kallat bolaget), antagna av
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun och fastställd på bolagsstämman.
1.

Ägare och kommunens direktivrätt

Bolaget ägs av Arvidsjaurs kommun till 100 %. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet som leds av Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget har att följa de direktiv
som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB.
Det innebär bland annat att bolaget skall arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål.
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning
eller strider mot bolagets intresse.
2.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och
av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725). Moderbolaget bereder
bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av kommunfullmäktige.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har rätt att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande
till kommunen genom
a)
b)
c)
d)
e)

gällande bolagsordning
gällande ägardirektiv
av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.
Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal inom
kommunsektorn
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i följande fall
a) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas kommunfullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolagets
styrelse.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Energi AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 79

3.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte
bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen eller inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer motsatsförhållande mellan direktiv
och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan med marknadsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till
gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala
organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som
tillgodoser koncernnyttan.
4.

Mål för bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen


Arbeta för att öka användandet av lokala bränslen när så är lägligt ur ekonomisk och
verksamhetsmässig synpunkt
 Att bolaget är konkurrenskraftigt och att tillse att Arvidsjaur har en attraktiv
avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde
 Att i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i möjligaste mån arbeta för
samlokalisering av nedläggning av rör för bredband
 Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling
Utöver bolagsinterna mål ska kommunfullmäktiges mål enligt nedan följas upp i delårsoch årsredovisningen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Energi AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 79

5.

Ekonomiska mål och krav

Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för bolaget,
såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
6.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och dessa direktiv
uppställda målen samt i förhållande till de avkastningskrav och soliditetsmå som finns på
bolaget.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för revisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen.
7.

Budget samt underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas
moderbolaget en vecka före moderbolagets styrelsemöte i maj. Motivet till detta är att
kommunen ska kunna anta en sammanställd budget. Efter att budget blivit beslutad
arbetar bolaget med prognoser.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av koncernbokslut och
delårsbokslut inom koncernen. Utöver det ska en budgetuppföljning med prognos skickas
in efter april månads utgång. Moderbolaget kommer att skicka ut anvisningar till
ovanstående.
8.

Granskningsprocessen

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser
med moderbolaget som delger kommunstyrelsen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurs Energi AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 79

9.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget. Händelser av större vikt för bolagets
verksamhet och ekonomi skall rapporteras omedelbart till moderbolaget.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
10. Suppleanters inträde
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han/hon
ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av kommunfullmäktige
gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt
som gäller för ledamot.
11. Arkivreglemente
Kommunens principer för arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
12. Policydokument, riktlinjer m.m.
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen, styrdokument
och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med moderbolaget i
förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram mm av angivet
slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner och
anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i moderbolaget
inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa samråd är att undvika en oönskad
löneglidning inom kommunkoncernen.
_____
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Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2020-03-11 § 19 beslutat att överlämna
reviderat ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB till kommunfullmäktige för
fastställelse.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med …
- … ändring av lydelsen i sista stycket, punkten 12, till:
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i
moderbolaget inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa
samråd är att undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
- … tillägg till beslutspunkt 1 att ägardirektivet ska börja gälla från och med
20201-01-01.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Arvidsjaurhem AB
. Revisorer

1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB fastställs, att gälla från och med
2021-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 26 upphör att gälla.

____

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

Beslutsunderlag
Ks § 93 2020-05-05
AKAB 2020-03-11 § 19

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 80.

Ägardirektiv
Arvidsjaurhem AB

Ägardirektiv

1(4)

Arvidsjaurhem AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 80

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurhem AB (nedan kallat bolaget), antagna av
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun och fastställd på bolagsstämman.
1.

Ägare och kommunens direktivrätt

Bolaget ägs av Arvidsjaurs kommun till 100 %. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet som leds av Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget har att följa de direktiv
som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB.
Det innebär bland annat att bolaget skall arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål.
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning
eller strider mot bolagets intresse.
2.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och
av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725). Moderbolaget bereder
bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av kommunfullmäktige.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har rätt att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande
till kommunen genom
a)
b)
c)
d)
e)

gällande bolagsordning
gällande ägardirektiv
av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.
Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal inom
kommunsektorn
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i följande fall
a) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas kommunfullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolagets
styrelse.
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Arvidsjaurhem AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 80

3.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte
bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen eller inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer motsatsförhållande mellan direktiv
och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan med marknadsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till
gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala
organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som
tillgodoser koncernnyttan.
4.

Mål för bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen





Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden, äga och förvalta
fastighetsbeståndet samt medverka till att målen i kommunens
bostadsförsörjningsprogram uppfylls
Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende där bolaget tillhandahåller
bostäder
Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i kommunen
Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling

Utöver bolagsinterna mål ska kommunfullmäktiges mål enligt nedan följas upp i delårsoch årsredovisningen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaurhem AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 80

5.

Ekonomiska mål och krav

Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för bolaget,
såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
6.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och dessa direktiv
uppställda målen samt i förhållande till de avkastningskrav och soliditetsmå som finns på
bolaget.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för revisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen.
7.

Budget samt underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas
moderbolaget en vecka före moderbolagets styrelsemöte i maj. Motivet till detta är att
kommunen ska kunna anta en sammanställd budget. Efter att budget blivit beslutad
arbetar bolaget med prognoser.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av koncernbokslut och
delårsbokslut inom koncernen. Utöver det ska en budgetuppföljning med prognos skickas
in efter april månads utgång. Moderbolaget kommer att skicka ut anvisningar till
ovanstående.
8.

Granskningsprocessen

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser
med moderbolaget som delger kommunstyrelsen.

Ägardirektiv
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9.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget. Händelser av större vikt för bolagets
verksamhet och ekonomi skall rapporteras omedelbart till moderbolaget.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
10. Suppleanters inträde
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han/hon
ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av kommunfullmäktige
gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt
som gäller för ledamot.
11. Arkivreglemente
Kommunens principer för arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
12. Policydokument, riktlinjer mm
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen, styrdokument
och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med moderbolaget i
förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram mm av angivet
slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner och
anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i moderbolaget
inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa samråd är att undvika en oönskad
löneglidning inom kommunkoncernen.
_____

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

Kf § 81

104

Dnr 00108/2020

998

Ägardirektiv – Arvidsjaurs Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de
kommunala bolagen bör uppnå.
Flygplats AB
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör
kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget;
vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar
och villkor för verksamheten.
Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn och
revidering.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2020-03-11 § 20 beslutat att överlämna
reviderat ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB till kommunfullmäktige
för fastställelse.
Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med …
- ändring av lydelsen i sista stycket, punkten 12, till:
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i
moderbolaget inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa
samråd är att undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
- tillägg till beslutspunkt 1 att ägardirektivet ska börja gälla från och med
20201-01-01.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
. Arvidsjaurs Flygplats AB
. Revisorer

1.
2.

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Flygplats AB fastställs, att gälla från och
med 2021-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-28 § 26 upphör att gälla.

____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 94 2020-05-05
AKAB 2020-03-11 § 20

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 81.

Ägardirektiv
Arvidsjaur Flygplats AB

Ägardirektiv

1(4)

Arvidsjaur Flygplats AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 81

Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Flygplats AB (nedan kallat bolaget), antagna
av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun och fastställd på bolagsstämman.
1.

Ägare och kommunens direktivrätt

Bolaget ägs av Arvidsjaurs kommun till 100 %. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet som leds av Arvidsjaur Kommunföretag AB.
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget har att följa de direktiv
som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget Arvidsjaur kommunföretag AB.
Det innebär bland annat att bolaget skall arbeta i linje med fullmäktiges övergripande mål.
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning
eller strider mot bolagets intresse.
2.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och
av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725). Moderbolaget bereder
bolagets ärenden inför kommunstyrelsen där beslut fattas av kommunfullmäktige.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har rätt att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande
till kommunen genom
a)
b)
c)
d)
e)

gällande bolagsordning
gällande ägardirektiv
av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv
av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.
Avtal med moderbolaget tillämpas med företräde framför andra avtal inom
kommunsektorn. Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i följande fall
a) bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas kommunfullmäktige skall samråd dessförinnan ske med moderbolagets
styrelse.

Ägardirektiv
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Arvidsjaur Flygplats AB
Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 81

3.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte
bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen eller inte är förenlig med
den kommunala kompetensen.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa direktiv. Uppkommer motsatsförhållande mellan direktiv
och lag ska lagstiftningen följas.
Bolaget tar fram och vidmakthåller en affärsplan med marknadsplan.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till
gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala
organisationen. Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som
tillgodoser koncernnyttan.
4.

Mål för bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen





Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö och
underhåll som är så goda att inga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid
prioriteras främst
Bolaget ska arbeta för att förbättra flygkommunikationen till och från Arvidsjaur
Bolaget ska arbeta för en optimal infrastruktur för att möjliggöra flygtrafik
Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling

Utöver bolagsinterna mål ska kommunfullmäktiges mål enligt nedan följas upp i delårsoch årsredovisningen.

Ägardirektiv
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Arvidsjaur Flygplats AB
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5.

Ekonomiska mål och krav

Moderbolaget fastställer på uppdrag av fullmäktige ekonomiska mål och krav för bolaget,
såsom avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
6.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och dessa direktiv
uppställda målen samt i förhållande till de avkastningskrav och soliditetsmå som finns på
bolaget.
Förvaltningsberättelse ska vara så utformad att den kan läggas till grund för revisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen.
7.

Budget samt underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen fastställa budget, samt upprätta långtidsplan med budget och
investeringsplaner, i enlighet med av moderbolaget fastställt verksamhets- och
ekonomistyrningsdokument. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas
moderbolaget en vecka före moderbolagets styrelsemöte i maj. Motivet till detta är att
kommunen ska kunna anta en sammanställd budget. Efter att budget blivit beslutad
arbetar bolaget med prognoser.
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget underlag för upprättande av koncernbokslut och
delårsbokslut inom koncernen. Utöver det ska en budgetuppföljning med prognos skickas
in efter april månads utgång. Moderbolaget kommer att skicka ut anvisningar till
ovanstående.
8.

Granskningsprocessen

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser
med moderbolaget som delger kommunstyrelsen.
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9.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport/er som berör bolaget
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering
avseende bolaget ske till moderbolaget. Händelser av större vikt för bolagets
verksamhet och ekonomi skall rapporteras omedelbart till moderbolaget.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
10. Suppleanters inträde
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även om han/hon
ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av kommunfullmäktige
gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt
som gäller för ledamot.
11. Arkivreglemente
Kommunens principer för arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
12. Policydokument, riktlinjer mm
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen, styrdokument
och riktlinjer som moderbolaget anvisar. Bolaget skall samråda med moderbolaget i
förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram mm av angivet
slag innan dessa antas.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och VD i
moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt övriga förmåner och
anställningsvillkor.
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med ordföranden i moderbolaget
inför årlig lönerevision av VD-lön. Syftet med dessa samråd är att undvika en oönskad
löneglidning inom kommunkoncernen.
____
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Motion - Försäljning av
arrendetomter vid
Båthusviken
Arvidsjaursjön

105

Dnr 00190/2016
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Arrendetomterna vid Arvidsjaursjön har varit föremål för både motion och
medborgarförslag där motionär och förslagsställare vill att kommunen
säljer tomterna till arrendatorerna.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 75 att motion om försäljning
av arrendetomter, inlämnad 2016-06-07 av Lars Ralph och
medborgarförslag i samma ärende, mottaget av fullmäktige 2016-10-27, ska
behandlas gemensamt.
Samhällsbyggnadskontoret har i omgångar utrett förutsättningar för
försäljning (med VA och utan VA), förlängning av arrendetider och andra
åtgärder som kan göras inom arrendelagen när det gäller besittningsrätt.
Västra Kikkejaure sameby är berörd genom sin flyttväg inom området.
Dialog har förts med samebyn om hur de ser på utveckling av området.
Deras rekommendation till kommunen är att avvaktar tills dess att de hittat
en lösning med passage förbi Arvidsjaurs samhälle.
Kommunstyrelsen behandlade frågan 2020-03-31 § 63. Ärendet
återremitterades för redovisning av redan genomförda åtgärder.
Samhällsbyggnadskontoret har lämnat redovisning av hittills utförda
åtgärder.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen besvaras enligt följande:
Med hänvisning till att det för närvarande inte finns någon alternativ
lösning för Västra Kikkejaure sameby när det gäller passage förbi
Arvidsjaurs samhälle, avvaktar kommunen med utveckling av
området.

_____
Beslutet skickas till:
. Motionären
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 111 2020-06-03
Uppföljning

Utdragsbestyrkande
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Försäljning av
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(Medborgarförslag)
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Arrendetomterna vid Arvidsjaursjön har varit föremål för både motion och
medborgarförslag där motionär och förslagsställare vill att kommunen
säljer tomterna till arrendatorerna.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 75 att motion om försäljning
av arrendetomter, inlämnad 2016-06-07 av Lars Ralph och
medborgarförslag i samma ärende, mottaget av fullmäktige 2016-10-27, ska
beredas gemensamt.
Samhällsbyggnadskontoret har i omgångar utrett förutsättningar för
försäljning (med VA och utan VA), förlängning av arrendetider och andra
åtgärder som kan göras inom arrendelagen när det gäller besittningsrätt.
Västra Kikkejaure sameby är berörd genom sin flyttväg inom området.
Dialog har förts med samebyn om hur de ser på utveckling av området.
Deras rekommendation till kommunen är att avvaktar tills dess att de hittat
en lösning med passage förbi Arvidsjaurs samhälle.
Kommunstyrelsen behandlade frågan 2020-03-31 § 63. Ärendet
återremitterades för redovisning av redan genomförda åtgärder.
Samhällsbyggnadskontoret har lämnat redovisning av hittills utförda
åtgärder.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget besvaras enligt följande:
Med hänvisning till att det för närvarande inte finns någon alternativ
lösning för Västra Kikkejaure sameby när det gäller passage förbi
Arvidsjaurs samhälle, avvaktar kommunen med utveckling av
området.

_____
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 112 2020-06-03
Uppföljning

Utdragsbestyrkande
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Ett medborgarförslag har lämnats med synpunkter på de redovisningar som
ligger som underlag till beslut rörande motion och medborgarförslag om
försäljning av tomterna vid Båthusviken (Dnr 190/2016, 337/2016).
Förslagsställarna föreslår:
Låt oss (arrendatorer) få träffa företrädare för de olika politiska partierna,
gärna på brottsplatsen (Arvidsjaursjön) och försöka hitta en bra lösning för
områdets bästa.
Fullmäktiges ledamöter har tagit del av medborgarförslaget i sin helhet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Medborgarförslaget tillförs beredningen av de ärenden om försäljning
av arrendetomterna som behandlats vid dagens sammanträde.
(Dnr 190/2016, 337/2016).
Medborgarförslaget besvaras enligt följande:
Med hänvisning till att det för närvarande inte finns någon alternativ
lösning för Västra Kikkejaure sameby när det gäller passage förbi
Arvidsjaurs samhälle, avvaktar kommunen med utveckling av
området.

_____

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 112 2020-06-03
Uppföljning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 85

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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Dnr 00159/2020

007

Budgetäskande för år 2021 Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god
- Revisorerna
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens ansvarsområden.
Omfattningen av de förtroendevaldas revisorsarbete kan jämföras med det
arbete som bedrivs i kommunens nämnder. Under ett år har
kommunrevisionen cirka 10 revisionssammanträden och nästan lika många
träffar med styrelser och nämnder.
Vad som gäller utöver lag finns reglerat i Revisionsreglemente, antaget av
kommunfullmäktige 2018-11-27 § 141. Kommunens förtroendevalda
revisorer biträds av sakkunniga. I avtal regleras ersättning till sakkunnigt
biträde (EY).
Äskande 2021
Intäkter/Inkomster
Löner, arbetad tid
Sociala avgifter (enligt lag)
Kurser, litteratur, hyrbil m.m.
Grundläggande granskning
Fördjupade granskningar
Totalt

- 100 000
150 000
47 000
38 000
150 000
347 000
632 000

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Beslutet skickas till:
. Revisorer
. Ekonomi

Justerandes sign

Revisorernas budget för år 2021 fastställs till 632 000 kronor.
För kommande år uppmanas revisorerna att lämna in budget i enligt
bestämmelserna i dokumentet Verksamhets- och ekonomistyrning.

_____

Beslutsunderlag
Ks § 114 2020-06-03
Budgetäskande 2021 - revisionen

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 86
Inriktningsbeslut
– Sim- och sporthall

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

109

Dnr 00039/2016

821

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 10 att uppdra till dåvarande
tekniska kontoret att driva processen med sim- och sporthallens underhållsoch renoveringsbehov.
Nuvarande anläggning har stora brister i utformning, tillgänglighet och
storlek på bassäng och sporthall. En renovering är inte ekonomisk ur ett
livscykelperspektiv.
Kommunstyrelsen behandlade frågan 2019-02-12 § 45 där det konstaterades
att tidpunkt för politiskt ställningstagande om att bygga nytt badhus eller att
avstå kommer allt närmare.
Ett inriktningsbeslut måste fattas under 2020 för att skapa möjlighet för en
färdig sim- och sporthall 2024.
Yrkande under sammanträdet
Jens Eliasson (l)
Bifall till kommunstyrelsens förslag ändring av beslutspunkt 2 till:
I mål- och resursplan 2021-2023 framgår att ny sim- och sporthall är
beräknad till 150,0 Mkr.
Leif Andersson (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt:
I förstudien ska även framtidens behov av varmvattenbassäng beaktas.
Propositionsordning
1. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
2. Jens Eliassons yrkande utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag
3. Vinnande förslag ställs mot Leif Anderssons yrkande
Proposition
Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons ändringsyrkande.
Votering begärs.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 118 2020-06-03

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Voteringsproposition
1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons ändringsyrkande.
2. Nej-röst för kommunstyrelsens förslag med Leif Anderssons tilläggsyrkande.
Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige med 16 ja-röster och
9 nej-röster beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons
ändringsyrkande.
Bilaga ./.

Omröstningsresultatet bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. En förstudie ska påbörjas - i linje med tidigare utsedd arbetsgrupps
förslag till mål och vision (daterad 2016-09-09).
2. I mål- och resursplan 2021-2023 framgår att ny sim- och sporthall är
beräknad till 150,0 Mkr.
3. En tidsaxel för projektets genomförande ska upprättas av
samhällsbyggnadskontoret.
_____

Reservationer
Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bjarne Hald (c), Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), Martin Nilsson (c) och Kristina
Lundberg (c) reserverar sig till förmån för Leif Anderssons yrkande.
Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 118 2020-06-03

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

Kf § 87
Mål- och resursplan
2021-2023
– hela kommunen

Sammanträdesprotokoll

111

Dnr 00058/2020

041

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige
fastställt 2020-02-25 § 20 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna
lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen.
Planen fastställs av fullmäktige i juni.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 152 att den s.k. prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021.
Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för;
- Stärkt ekonomi, - Realistiska budgetramar, - Koppling till demografin
- Medvetna politiska prioriteringar, - Långsiktig planering
Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar
för en ekonomi i balans. I modellen utgår man från vad utjämningssystemet
säger om vilka nettokostnader som är rimliga för kärnverksamheterna skola,
vård och omsorg i vår kommun. Utifrån detta sätts prislappar på de olika
verksamheterna - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen
borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk
prioritering.
Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska
prioriteringar. Budget 2021 och framåt är den första som baseras på
prislappsmodellen. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med
prislappen senast år 2024.
Yrkande under sammanträdet
Martin Nilsson (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringen att 200 Tkr återförs till
kommunstyrelsen, Effektivisering räddningstjänsten under rubriken
”Politiska prioriteringar”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Martin
Nilssons ändringsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 115 2020-06-03
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15
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Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.

Driftbudget för 2021-2023 för hela kommunen antas.
Prioriteringar som avviker från mål- och resursplanen ska anmälas till
kommunfullmäktige.
Investeringsbudget 2021-2022 fastställs.
Preliminär investeringsbudget för 2023-2025 antas.

_____

Reservationer
Martin Nilsson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bjarne Hald (c), Kristina Bäckström (c), Dan Hällgren (c), Susanne
Bergström (c), Ann-Karin Sörmo (c), Lennart Wigenstam (c), Leif
Andersson (c) och Kristina Lundberg (c) reserverar sig till förmån för
Martin Nilssons yrkande.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 115 2020-06-03
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2020-06-15

Kf § 88
Utdebitering av
kommunalskatt år 2021
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Dnr 00155/2020

041

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige
fastställt 2020-02-25 § 20 beslutar fullmäktige i juni om övergripande måloch resursplan och utdebitering för det kommande året, utifrån
kommunstyrelsens förslag.
I kommunallagens 11:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna
förslag till kommunalskatt år 2021 på skattesatsen för utdebitering av
kommunalskatt för ett år i taget.
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i
november, om särskilda skäl föreligger.
Kommunalskatten för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80
kronor per skattekrona.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Utdebitering av kommunalskatt för år 2021 fastställs till oförändrat
22:80 per skattekrona.

_____

Beslutet skickas till:
. Skatteverket
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 116 2020-06-03
Förslag till mål- och resursplan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 89
Villkor för
bredbandsutbyggnad
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Dnr 00154/2020

005

Arvidsjaur har beviljats stöd för bredbandsutbyggnad i orter med mindre än
200 hushåll. Villkoren är 30 % privat medfinansiering (anslutningsavgift)
och 70 % stödmedel. Stöd utgår för kostnader för utbyggnad av det passiva
nätet – ej aktiv utrustning. Offentlig medfinansiering ej tillåten.
Det har funnits oklarheter kring begreppet offentlig medfinansiering, men
det är nu klarlagt att om ett projekt blir dyrare än beräknat kan en kommun,
som sökt stödet, täcka den överskjutande del av kostnaden som inte täcks av
stöd + privat medfinansiering utan att stödet påverkas. Det finns inte heller
någonting i Jordbruksverkets regelverk som hindrar att en kommun själv
finansierar en del av utbyggnaden
I de områden som återstår att bygga har kommunen flera fall där
anslutningsavgifter, tillsammans med stödmedel, inte kommer att räcka till
- även om kommunen når 75 % anslutningsgrad.
Det är områden som ligger för långt från befintligt fibernät eller områden
med enstaka hushåll som ligger i utkanten av området.
Återstående medel på Landsbygdsutvecklingskontot räcker till att täcka
kostnader för aktiv utrustning, men inte till utbyggnad av det passiva nätet.
Den ursprungliga planen var att bygga de områden, som totalt sett, går jämt
upp, det vill säga att vissa områden skulle ge ett överskott och andra skulle
ge ett underskott. På grund av bland annat Trafikverkets nya regelverk
kommer områden med överskott att ge ett mindre, om ens något, överskott.
Arvidsjaurstadsnäts ekonomi kan sannolikt klara en investering på mellan
500 till 750 tkr – under förutsättning att Arvidsjaurstadsnät får hyra ut fiber
till IP-Only i samband med affären med Arvidsjaurhem. Skulle IP-Only
bygga ett eget fibernät saknas utrymme för investeringar i bredbandsutbyggnad.
Sammantaget har kommunen, i de tio områden som är mest sannolika att
byggas ut, sträckor utan kunder som kostar mellan 100-500,0 Tkr.
Uppskattningsvis en total kostnad på totalt ca 1 500 tkr för dessa
tio områden. Det innebär ökade avskrivningskostnader med 75,0 Tkr/år.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 117 2020-06-03
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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De handlingsalternativ som står till buds är:
1) Enbart bygga de områden som bär sina egna kostnader.
2) Kommunen, kan för de områden som uppfyller övriga krav för
utbyggnad, täcka överskjutande kostnader.
Konsekvenser av alternativ 1:
Uppskattningsvis kommer mindre än hälften av möjliga områden att kunna
byggas ut.
Konsekvenser av alternativ 2:
Avskrivningskostnaden ökar med 50,0 Tkr/år i 20 år framåt för varje miljon
som investeras.
Stadsnätet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
fördyrade kostnader ska täckas av ökade intäkter som kan vara höjning av
taxa.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta enligt ursprunglig plan, och enligt
affärsmässiga principer.

_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Stadsnät
. Samhällsbyggnadskontoret
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 117 2020-06-03
Tjänsteskrivelse Glen Eriksson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 90
Inriktningsbeslut
- Gymnasieförbund
Region 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15
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Dnr 00156/2020

106

Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare
Region 8, är en fråga som varit uppe till diskussion vid flera tillfällen.
Frågan har också löpande diskuterats länsövergripande i Västerbotten och då
har särskilt situationen i Västerbottens inland uppmärksammats.
Så sent som hösten 2017 ombads kommunerna fatta beslut om hur de ville
gå vidare i samverkan inom de gymnasiala utbildningarna. Vid det tillfället
fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett fördjupat
samarbete lades på is.
Under vintern 2019 aktualiserades frågan på nytt av kommunernas
skolchefer inom Region 10 som menade att kostnaderna för
gymnasieutbildning var för höga. Pressade kommunala ekonomier och höga
kostnader för gymnasieutbildning gjorde att skolcheferna unisont ville lyfta
frågan till skarp diskussion. De ansåg att åtgärder måste vidtas. En
bidragande orsak var den nya budgetfördelningsmodell som var under
införande i flera av kommunerna inom Region 10 och som tydliggjorde de
jämförelsevis mycket höga kostnaderna för gymnasieskola.
Frågan diskuterades i Region 10:s styrelse 5 april 2019 och en extra
gymnasiekonferens genomfördes 16 maj 2019. Vid konferensen 16 maj
deltog förutom skolcheferna, skolpolitiker, rektorer från gymnasieskolorna,
kommunstyrelseordföranden samt regionala företrädare. Samtliga
kommuner utom Norsjö var representerade.
Mötet beslutade att gå vidare med frågan och ingen av de närvarande
kommunerna motsatte sig ett fördjupat samarbete med inriktning mot ett
förbund.
19 juni och 27 september 2019 lyftes frågan ånyo i styrelsen. Vid det
sistnämnda mötet beslutades att ett inriktningsbeslut skulle fattas i
kommunerna innan årsskiftet 2019/2020 kring medverkan i en
förbundsbildning. Arbetet på detta område kom dock aldrig i mål eftersom
flera kommuner valde att ta ett steg bakåt.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 119 2020-06-03
Missiv

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 90, forts

12 december 2019 fattade styrelsen i Region 10 beslut om att det senast 31
mars 2020 ska finnas ett beslutsunderlag tillgängligt för kommunerna, så att
respektive kommun i Region 10 under andra kvartalet ska kunna fatta beslut
om att ingå i ett gymnasieförbund eller inte.
Yrkande under sammanträdet
Jens Eliasson (l)
Beslutet ändras till:
Arvidsjaurs kommun kommer inte att ingå i fortsatt arbete med
gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jens
Eliassons yrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arvidsjaurs kommun lämnar följande inriktningsbeslut:
Arvidsjaurs kommun ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund
tillsammans med andra kommuner i Region 10.
_____

Reservationer
Jens Eliasson (l) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Lars Ralph (m) reserverar sig till förmån för Jens Eliassons yrkande.
Beslutet skickas till:
. Region 10
. Barn- och utbildningsnämnden
. Ulrik Bylander
. Lars Håkan Andersson
. Nils-Åke Asplund

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 119 2020-06-03
Missiv

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 91
Plan för krisberedskap i
Arvidsjaurs kommun
2020-2022
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Dnr 00162/2020

003

Kommunernas ansvar för krisberedskap och civilt försvar regleras i lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.
I överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) preciseras kommunens
uppgifter enligt LEH:
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelserna reglerar även den ersättning kommunerna får från
staten för att utföra det arbete som är kopplat till områdena krisberedskap
och civilt försvar.
Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden.
Styrdokumentet ska beskriva:
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Beslutet skickas till:
. Räddningstjänsten
. Kommunstyrelsens
arbetsutskott
. Samtliga personalledare

Kommunfullmäktige antog 2020-04-21 § 37 reglemente för
krisledningsnämnden. Med anledning av detta ser kommunen över befintliga
styrdokument vad gäller krisberedskap, extraordinära händelser etc.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Plan för krisberedskap i Arvidsjaurs kommun 2020-2022 antas.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-08 § 87 upphör att gälla.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 120 2020-06-03
Förslag till Plan för krisberedskap

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 92
Plan för hantering av
extraordinära händelser i
Arvidsjaurs kommun
2020-2022
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Dnr 00163/2020

003

Samhällsstörningar eller extraordinära händelser kan inträffa hastigt, oväntat
och utan förvarning och få allvarliga negativa konsekvenser, t. ex. skador på
människors liv, miljö, egendom och produktion. En händelse kan, även om
den inledningsvis bedöms som liten, starta en kedja av händelser som
kommunen måste kunna hantera i samverkan med andra berörda aktörer.
Enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner
och regioner finnas en plan för hantering av extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
• hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
• hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.
Kommunfullmäktige fastställde i april 2020 Reglemente för
krisledningsnämnden. Med anledning av detta ser kommunen över befintliga
styrdokument vad gäller krisberedskap, extraordinära händelser etc.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 87 Plan för hantering av
extraordinära händelser samt 2019-10-29 § 107 Krisledningsplan vid
allvarliga olyckor och svåra påfrestningar. Planerna har setts över, och
innehållet i planerna har sammanfogats till en plan; Plan för extraordinära
händelser.
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Plan för krisberedskap,
föreslås att kommunstyrelsen, som ansvarig för krisberedskap,
fortsättningsvis får mandat att besluta om antagande av Plan för
extraordinära händelser. Även Risk- och sårbarhetsanalys har i planen
föreslagits annan beslutsnivå, varför kommunfullmäktige bör upphäva
besluten. (Se sid 4 i Plan för krisberedskap)

Beslutet skickas till:
. Räddningstjänsten
. Kommunstyrelsens
arbetsutskott
. Samtliga personalledare

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Kommunstyrelsen bemyndigas att anta ”Plan för extraordinära
händelser i Arvidsjaurs kommun” till dess att kommunfullmäktige
beslutar något annat.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 §§ 86-87 samt 2019-10-29
§ 107 upphör att gälla.

_______
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 122 2020-06-03
Förslag till Plan för extraordinära händelser

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 93

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 00157/2020

003

Lokala ordningsföreskrifter Kommunfullmäktige antog 2013-02-25 § 9 Lokal ordningsföreskrift för
för Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun.
De lokala ordningsföreskrifterna har reviderats. Anledning är att polisen har
svårt att tyda vilka områden som berörs av alkoholförbud samt att de saknar
en karta för dessa områden. En karta underlättar arbetet bättre för poliser
utan lokalkännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lokala ordningsföreskrifter för Arvidsjaurs kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 9 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Individ och familjeomsorgen
. Polisen
. Miljö och bygg

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 123 2020-06-03
Yttrande från polisen
Tjänsteskrivelse Agneta Nauclèr med förslag till revidering

Utdragsbestyrkande
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Vad säger ordningslagen (1993:1617) om offentlig plats
1 kap. 2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses;
1. allmänna vägar
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som
har upplåtits för sitt ändamål
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits
för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek,
idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana
områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga
platser vid tillämpning av
3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under
vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift
enligt andra stycket.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
ordningslagens (1993:1617) kap.3
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Arvidsjaurs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § har till syfte att hindra
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
ordningslagen 1 kap 2 § andra och fjärde punkten, om inte annat anges. För områden som
kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3§

Punkt 1: Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifters §§ 9, 10,
och till vissa delar § 14 skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande
områden jämställas med, offentlig plats:
Del av kvarteret Lommen
Busstationen och dess parkering
Medborgarhuset och dess parkering
Kommunhuset och dess parkering
Badhusparken
Idrottsplatsen (IP) med tillhörande ytor

Sandbackaskolan
Ringelskolan
Fridhemsskolan
Nyborgs förskola
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Punkt 2: Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifters §§ 12,
14 och 18 20 skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats: Kyrkogårdar och begravningsplatser i Arvidsjaur, Glommersträsk
och Moskosel.
Punkt 3: Anlagda motions- och skidspår vad gäller tillämpningen i §§ 16 och 18: Rymmarstadion,
Kommunspåret, Glommersträsk, Lauker, Moskosel och Abborrträsk.
4§

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket och 11 §, bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm,
spill eller dålig lukt.
Avlastning och gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Lastpallar, emballage och
liknande får inte förvaras på offentlig plats.

Schaktning, grävning
6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9§

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter på offentlig plats eller plats
som likställs med offentlig plats enligt 3 § punkt 1 i denna föreskrift.
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Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats eller plats som
likställs med offentlig plats enligt 3 § punkt 1 i denna föreskrift.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen
finns.
Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Förtäring av alkohol
12 § Spritdrycker, vin, starköl och starkcider får inte förtäras inom nedanstående områden, om inte
tillstånd till servering föreligger.
Badhusparken
Busstationen och dess parkering
Camp Gielas badstrand (inkl. bryggor)
Del av kvarteret Lommen
Fastigheten Renen 14 (området utomhus kring OKQ8)
Fridhemsskolan
Garvaregatan
Harens förskola
Hälsocentralen med omnejd
Idrottsplatsen (IP) med tillhörande ytor
Johannaparken
Kommunhuset och dess parkering
Köpmantorget
Lappstaden
Marklundsparken
Medborgarhuset och dess parkering

Nyborgs förskola
Nyborgsgatan
Nyborgstjärn samt angränsande områden
Nygatan
Ringelskolan
Ripans förskola
Sandbackaskolan
Skarinlunden
Skogsbackens förskola
Stationsgatan
Storgatan
Stortorgets förskola
Västlundavägen
Västra Skolgatan
Östra Skolgatan
Östra Strandvägen

Parkskolan och förskolan Ängen i Glommersträsk

Områden som omfattas enligt Bilaga 1 - kartbilaga om vilka områden som berörs av
alkoholförbudet.
Tillfällig försäljning
13 § För tillfällig försäljning gäller Arvidsjaurs kommuns torgstadga.
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Camping
14 § Camping inom område som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för
ändamålet särskilt anvisade platser samt under de tider som särskilt föreskrivits. Camping får ej
heller ske inom badplatser om där ej avsatts särskilda områden för campingändamål.
Badförbud
15 § Badförbud råder enbart då särskilda föreskrifter utfärdats av miljökontoret/miljö- bygg och
hälsoskyddsnämnden.
Anordningar
16 § Det är förbjudet att på eller i anslutning till offentlig plats sätta upp anordningar med sådana
brister eller sådant utförande att det medför risk för skada på person eller egendom på offentlig
plats.
17 § Fordonstrafik, ridning och cykling får ej ske i anlagda motions- och skidspår enligt 3 § punkt 3.
Cykling får dock ske längs kommunspåret under barmarkssäsongen. Löpning och promenader får
inte heller ske i preparerade skidspår enligt samma punkt.
Hundar/Hästar/Katter
18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 19-22. Det som sägs i dessa
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
19 § Hundar skall hållas kopplade inom offentlig plats.
20 § Hundar och hästar får inte vistas på kyrkogårdar och begravningsplatser enligt 3 § punkt 2 i denna
föreskrift samt allmänna lekplatser.
21 § Inom offentlig plats skall föroreningar efter hundar, hästar och övriga sällskapsdjur skyndsamt
plockas upp.
22 § Katter som vistas utomhus inom tätbebyggt område ska förses med ID-märkning.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
23 § Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte användas utan
tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.
24 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med handeldvapen samt
kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen.
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Avgift för användande av offentlig plats
25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
(Taxa för upplåtande av offentlig plats.)
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket,
11-12 §§, 13 § första stycket, 14-15 §§, 19-21 §§ kan dömas till penningböter enligt
3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 94
Redovisning av erhållet
lokalt partistöd jämte
granskningsrapport 2019

Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

121

Dnr 00168/2019

010

I reglementet för partistöd, § 1 (Kf 2018-10-30 § 112) regleras att partierna
ska redovisa till kommunfullmäktige att partistödet använts på det sätt som
anges i KL 4:29 samt i reglementets § 3.
I reglementet står bland annat att fullmäktige måste fatta beslut om att de
partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna
utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts.
Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning med
granskningsrapport för år 2019. Innan utbetalning av årets partistöd kan ske,
ska fullmäktige godkänna redovisningarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Partiernas redovisningar godkänns.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 124 2020-06-03
Reglemente för partistöd
Redovisningar från politiska partier

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 95
Val av ersättare i styrelsen
för Arvidsjaurhem AB

Sammanträdesdatum

Blad

2020-06-15

122

Dnr 00040/2020

102

Britta Lundqvist har anmält till kommunfullmäktige att hon begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Arvidsjaurhem AB,
varför fullmäktige har att utse ny ersättare efter Britta Lundqvist.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 51 att hänskjuta valärendet till
fullmäktiges sammanträde 15 juni 2020.
Nominering
Björn Lundberg (s)
Karl-Gustaf Lindström.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på nomineringen varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Anmälan om begärt entledigande från Britta Lundqvist är mottagen.
Karl-Gustaf Lindström utses till ersättare i styrelsen för
Arvidsjaurhem AB efter Britta Lundqvist.

_____

Beslutet skickas till:
. Karl-Gustaf Lindström
. Arvidsjaurhem AB
. Löner

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 51 2020-04-21
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2020-06-15

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

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

Kenneth Bäcklund
Britt-Inger Hedman
Bernt Vikström
Kenneth Lindmark
Samuel Wigenstam
Jonas Granberg
Kristina Bäckström
Bjarne Hald
Håkan Sandgren
Ingrid Tagesdotter
Kristina Taimi
Stefan Holmberg
Jens Eliasson
Lars Lindström
Mats Klockljung
Leif Andersson
Ruscha Lindmark
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

Ann-Karin Sörmo
Kristina Lundberg
Lena Karlsson
Lotta Åman

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

1
1
-

31
32

Martin Nilsson
Lennart Wigenstam

(c)
(c)

1
1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Lars Ralph

(s)
(m)

1
1

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

Tjänstgörande ersättare

Omröstning
Inriktningsbeslut
sim- och sporthall

Susanne Bergström
Dan Hällgren

Margoth Holmqvist

Frånvarande
Frånvarande

§

84

§

Ja

Nej Avst

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X

________

21

-

X
X
X
X

X
X
Tycho Johansson
Frånvarande

X
-

X
X

X
X

SUMMA

11
4
10
1
2
1
29

4 ersättare
3 frånvarande
1 tom stol

16

9

-

Nej Avst

