ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2021-10-26

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.55.

Beslutande

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:

157

Susanne Lindberg (s), Linus Laestander (v), Kenneth Bäcklund (v), Leif Andersson (c),
Samuel Wigenstam (c), Jonas Granberg (c) och Peter Rydfjäll (s).
Tjänstgörande ersättare:
Ulf Isaksson (s), Anna Lindholm (v), Susanne Bergström (c), Dan Hällgren (c)
och Anders Harr (s).

Övriga närvarande

Sara Persson, fastighetschef § 132
Lars Forsgren, kommunstyrelsens ordförande
Lena Ruth, kommunchef
Liselott Sandström, sekreterare

Utses att justera

Martin Nilsson och Björn Lundberg

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsbyggnaden 2021-11-01 kl. 16.00.

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Sandström

Ordförande

Lars Ralph

Justerande

Martin Nilsson

Paragrafer:

Björn Lundberg

Anslag / Bevis
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Datum för anslags
uppsättande

2021-11-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Liselott Sandström
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2021-11-24
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Kf § 120
Fastställande av dagordning
Kf § 121
Val av justerare samt tid och plats för justering
Kf § 122

Dnr 00067/2019

101

Kf § 123
Delgivningar
Kf § 124
Dnr 00254/2021
Motion – Garanterad anställning hos Arvidsjaurs kommun för
utexaminerade undersköterskor vid Sandbackaskolan

009

Kf § 125
Dnr 00240/2021
Skyltar för att styra tung trafik till Järnvägsgatan (Medborgarförslag)

512

Kf § 126
Dnr 00241/2021
Handikappanpassad offentlig toalett (Medborgarförslag)

321

Kf § 127
Dnr 00242/2021
Belysning på sopsorteringsstationerna (Medborgarförslag)

452

Kf § 128
Dnr 00196/2021
007
Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 2020
Kf § 129
Dnr 00214/2021
Sammanträdesplan 2022 – Kommunfullmäktige

006

Kf § 130
Dnr 00249/2021
Revisionsrapport – Granskning av delårsredovisning 2020-08-31

007

Kf § 131
Dnr 00216/2021
Delårsredovisning 2021-08-31 – Hela kommunen

042

Kf § 132
Dnr 00083/2021
Nybyggnation av sport- och simhall

299

Kf § 133
Dnr 00230/2021
998
Begäran om extra driftsbidrag/förlusttäckning - Arvidsjaur Flygplats AB
Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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159

Kf § 134
Dnr 00222/2021
706
Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende - Hemsjukvård
Kf § 135

Dnr 00102/2021
Dnr 00114/2021
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2020
- Återkoppling till kommunfullmäktige

007
007

Kf § 136
Dnr 00114/2021
Grundläggande granskning av socialnämnden 2020
– Återkoppling till kommunfullmäktige

007

Kf § 137
Dnr 00104/2021
Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020
- Återkoppling till fullmäktige

007

Kf § 138
Dnr 00223/2021
Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2023-26

009

Kf § 139
Dnr 00211/2021
Anmälan om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för
Arvidsjaur Flygplats AB - Christer Lundberg

102

Kf § 140
Dnr 00211/2021
Val av ordinarie ledamot i styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB

102

Kf § 141
Dnr 00124/2021
Val av ordinarie ledamot i socialnämnden

102

Kf § 142
Dnr 00243/2021
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
- Farhad Sahandi

102

Kf § 143
Dnr 00243/2021
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

102

Kf § 144
Dnr 00178/2021
102
Entledigande som ersättare barn- och utbildningsnämnden - Jorun Sandqvist
Kf § 145
Dnr 00178/2021
Val av ersättare barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign

Beslutsunderlag

102

Utdragsbestyrkande
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Kf § 146
Dnr 00237/2021
Entledigande från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige
- Peter Rydfjäll

102

Kf § 147
Dnr 00237/2021
Val av ordförande i kommunfullmäktige
Kf § 148
Dnr 00237/2021
102
Entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
- Peter Rydfjäll

Justerandes sign

Kf § 149
Dnr 00237/2021
Entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i direktionen för
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
- Peter Rydfjäll

102

Kf § 150
Dnr 00237/2021
Val av ordinarie ledamot i direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

102

Kf § 151
Dnr 00237/2021
Entledigande från uppdraget som stämmoombud för Arvidsjaurs
Kommunföretag AB - Peter Rydfjäll

102

Kf § 152
Dnr 00237/2021
Val av stämmoombud för Arvidsjaurs Kommunföretag AB
_____

102

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 120
Fastställande av
dagordning

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet.
Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande ändring av
dagordningen;
Lars Ralph (m)
Punkt 28 utgår med anledning av att inget personval till posterna i Mål- och
demokratiberedningen har förrättats av fullmäktige. Reglementet fastställer
att ”ledamöterna i beredningen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium
samt gruppledarna för samtliga representerade partier i fullmäktige, och
ersättare för dessa”.
Bjarne Hald (c)
Punkt 28 ska stå kvar.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena under proposition varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat att punkt 28 ska utgå.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Dagordningen godkänns med den ändring som föreslagits av Lars
Ralph.
_____

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 121
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. Björn Lundberg och Martin Nilsson utses att justera protokollet.
2. Ingrid Tagesdotter och Bjarne Hald utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras 1/11 kl. 16.00
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 122
Allmänhetens frågestund

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

163

Dnr 00067/2019

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Fråga
Vem är ansvarig och ska se till att trottoarer och vägkorsningar ska plogas?
Jag tar mig fram med rullator och käppar och trottoarerna är väldigt dåligt
underhållna.
Kommunchef Lena Ruth lämnar följande svar:
Ansvaret för plogning av tätortens gator ligger på kommunen, förutom
Storgatan där Trafikverket är ansvarig. Kommunen är av samma
uppfattning som frågeställaren vad gäller plogning av Storgatan. Därför har
beslut redan fattats av samhällsbyggnadsförvaltningen om att ta kontakt
med Trafikverket och påtala problemet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kompletterande svar lämnas vid fullmäktiges sammanträde
23 november.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 123
Delgivningar

Justerandes sign

Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden
*
-

Årsstämma 2021-05-26
Arvidsjaurs Energi AB

*
-

Bäst att leva – Fokus rankning av Sveriges kommuner
FOKUS Sveriges nyhetsmagasin

*
-

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022,
preliminärt utfall juni
SCB

*
-

Arvidsjaur väntas krympa – färre än 5 700 invånare år 2040
SCB

*
-

Meddelade nr 7/2021 – Förbundsavgift 2022
Sveriges Kommuner och Regioner

*
-

Protokoll 2021-04-15
Mål- och demokratiberedningen

*
-

Protokoll 2020-12-17, 2021-02-10, 2021-03-08, 20221-04-15,
2021-05-06
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Protokoll 2021-06-17
Mål- och demokratiberedningen

*
-

Styrelseprotokoll 2021-08-25
Arvidsjaurs Energi AB

*
-

Protokoll 2021-09-14
Gemensam överförmyndarnämnd

-

Protokoll 2021-09-16
Kf:s Mål- och demokratiberedning

*
-

Protokoll 2021-09-22
Arvidsjaurs Energi AB

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 123, forts.

Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden
*
-

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnande beslut som ej är
verkställda inom tre månader - 2:a kvartalet 2021
Socialnämnden 2021-09-30 § 69

*
-

Åtgärda inne- och utemiljön på Ringelsta (Medborgarförslag)
Socialnämnden 2021-09-30 § 67

*
-

Delårsrapport 2021-08-31 - Socialnämnden
Socialnämnden 2021-09-30 § 61

*
-

Sammanträdesprotokoll 2021-06-22
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Sammanträdesprotokoll 2021-09-10
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Sammanträdesprotokoll 2021-09-29
Arvidsjaurs Kommunföretag AB

*

Delårsredovisning och koncernredovisning 2021-08-31 för Arvidsjaurs
Kommunföretag AB
AKAB § 44 2021-09-29

*
*
-

Mål- och resursplan 2023-2024 - Återkoppling till kommunstyrelsen
från barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen § 196 2021-10-12
AKAB § 44 2021-09-29
Protokoll 2021-10-13
Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 124
Motion – Garanterad
anställning hos Arvidsjaurs
kommun för
utexaminerade
undersköterskor vid
Sandbackaskolan

Blad

166

Dnr 00254/2021

009

Vid dagens sammanträde lämnade socialdemokraternas fullmäktigegrupp in
följande motion:
Arvidsjaurs kommun har svårigheter med kompetensförsörjning av
utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Verksamheten är i stort
behov av utbildad personal för en väl fungerande verksamhet.
Intresset för Sandbackaskolans vård- och omsorgsprogram är lågt. För att
öka intresset för utbildningen, samt säkra kompetensförsörjningen av
utbildade undersköterskor.
Socialdemokraterna i Arvidsjaur föreslår en utredning som tittar på
möjligheten att ge utbildade undersköterskor med fullständigt betyg från
Sandbackaskolan en garanterad tillsvidareanställning hos Arvidsjaurs
kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 125
Skyltar för att styra tung
trafik till Järnvägsgatan
(Medborgarförslag)

Blad

167

Dnr 00240/2021

512

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Nu innan alla lastbilar kommer med testbilar på, kan inte skyltar sättas
upp för alternativet att ta Järnvägsgatan istället för att ta Storgatan. Vill
minnas att det fanns sådana skyltar en gång i tiden.
Detta skulle givetvis minska trafiken genom samhället och även vara bra
säkerhetsmässigt och miljömässigt. ”
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:
. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 126
Handikappanpassad
offentlig toalett
(Medborgarförslag)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00241/2021

321

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Min gamla rullstolsbundna mor var på tillfälligt besök i Arvidsjaur för att
besöka olika affärer. Lunchen avklarades på en pizzeria där ingången var i
höjd med trottoaren. Eftersom man bör besöka toalett för handhygien och
diverse olika behov, både före och efter maten, så lyckades jag till slut
med våld få in rullstolen i toaletten. Mycket av det besväret berodde på att
toaletten var alldeles för trång för en rullstol.
Efter lunchen skulle vi shoppa loss på olika affärer. Nu bar det sig inte
bättre än att tiden går ju fort när man har kul och så gick det även för oss,
min mor blev kissnödig och behövde en toalett. Vi blev rekommenderade
att uppsöka toaletten på torget ( vid kortsidan på Sibylla). Väl där så
framgick det ganska snabbt att:
1. Det fanns ingen handikappad toalett där heller! Ingen ramp fanns och
det var för högt för att kunna rulla in rullstolen. Jag fick be och hjälp så
vi kunde lyfta in rullstolen med min mor i.
2. Toaletten var för trång för rullstolen så den gick inte att rotera!
3. Toalettstolen var dessutom för låg!
Jag blev tvungen att lyfta ur min mor ur rullstolen och placera henne på
toalettstolen.
Det kan ju inte vara så svårt att rusta upp och handikappanpassa redan
befintliga toaletter vid torget (Sibylla). Att ha möjlighet att besöka en
toalett anpassad för en handikappad ska väl minst sagt vara en mänsklig
rättighet. En skylt eller information på hemsidan om var man kan hitta just
en sådan toalett behövs.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 127
Belysning på
sopsorteringsstationerna
(Medborgarförslag)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00242/2021

452

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:
” Skulle det vara möjligt att få belysning på sopsorteringsstationerna?
Exempelvis hörnet Gamla Landsvägen-Hedgatan där det är mörkt och det
på vintern bildas isiga ”ryggar” mellan containrarna, det blir väldigt
halkigt. Detta måste ju vara en säkerhetsgrej. Vi använder pannlampa,
men så ska det inte behöva vara. ”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
_____

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 128
Ansvarsfrihet för
kommunalförbundet
Regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 2020

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

170

Dnr 00196/2021

007

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län (RKM) bildades som svarar för
de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form av ett
kommunalförbund som består av Region Norrbotten och länets samtliga
kommuner.
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet och
lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om
ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till
medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. Varje medlems fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
RKM har för år 2020 lämnat in årsredovisning samt revisionsberättelser som
underlag inför beslut om ansvarsfrihet.
Av Region Norrbotten utsedda revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten och de enskilda
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
_____

Beslutet skickas till:
. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 179 2021-09-14
Årsredovisning, revisionsberättelser

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 129
Sammanträdesplan 2022
- Kommunfullmäktige

171

Dnr 00214/2021

006

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för
kommunfullmäktige år 2022.
Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, beredningstider samt nödvändiga administrationstider.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2022 antas.
_____

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 195 2021-10-12

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-26 § 129.

Sammanträdesplan år 2022
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
8 februari

Arbetsutskott 7/12 2021
Arbetsutskott 18/1
Budgetkickoff 1/2

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 15/3

26 april

29 mars

22 februari

Kommunstyrelsen, 5 april
Budgetdag 5 april
Kommunfullmäktige

Arbetsutskott 30/3 Budgetberedning

Kommunstyrelsen
3 maj
Kommunstyrelsen
7 juni

Arbetsutskott 20/4 Vanligt +budgetberedn
Arbetsutskott 28/4 Ev extra
Arbetsutskott 24/5 Vanligt + budget
Arbetsutskott 31/5 Ev extra

Nya

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott 30/8

Kommunfullmäktige

20 september

25 oktober

Kommunstyrelsen

20 juni

Arbetsutskott 27/9

11 oktober
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

29 november

8 november

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

6 december

22 november
(Valberedning)

Arbetsutskott 26/10

Arbetsutskott 13/12

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.00.
Kvällssammanträde kan förekomma.

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 130
Revisionsrapport
– Granskning av
delårsredovisning
2020-08-31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

172

Dnr 00249/2021

007

Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om
resultatet i delårsrapport per den 2021-08-31 är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten
inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en
översiktlig granskning av delårsrapporten.
Utifrån den översiktliga granskningen gör revisorerna följande bedömning av
kommunens delårsrapport:
•
•

•
•

•

Delårsrapporten är till övervägande del är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed.
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utvärderade och av
kommunstyrelsen bedömt uppfyllda. Revisorerna har granskat de
finansiella utfallen och prognosen och delar kommunstyrelsens
bedömning att de uppfyller god ekonomisk hushållning utifrån ett
finansiellt perspektiv.
Kommunen bedöms uppfylla balanskravet. Årets budget, delårsutfallet
och det prognostiserade årsutfallet är positiva.
Revisorerna har inte kunnat utvärdera verksamhetsmålen inom ramen för
granskningen då kommunstyrelsen inte uttalar sig om fullmäktiges mål
annat än ur ett nämndperspektiv. Revisorerna kan således ej uttala sig om
huruvida utfallet är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning.
För att utveckla delårsrapporten bör kommunstyrelsen utveckla utvärderingen av fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
verksamhetsperspektivet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
_____
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 131
Delårsredovisning
2021-08-31
– Hela kommunen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

173

Dnr 00216/2021

042

Delårsredovisning för Arvidsjaurs kommun perioden 2021-01-01--08-31
har upprättats.
Perioden visar ett positivt resultat med 48,1 Mnkr (2020-08-31, 37,8 mnkr).
Förklaringen till årets höga resultat ligger främst i att kommunens
skatteintäkter återhämtar sig fortare efter pandemin vilket gör att årets utfall
är 8,3 Mnkr högre än föregående år. Generella statsbidragen är dock 3,4
Mnkr lägre än föregående år vilket främst beror på Covid-19 som hade större
påverkan 2020.
Verksamheternas nettokostnader utvecklas positivt och är 5,5 Mnkr lägre än
föregående år vilket främst beror på ökade riktade statsbidrag på grund av
Covid-19, samt effektiviseringar som verksamheterna har gjort.
Resultatet för delåret är 10,3 Mnkr högre än föregående år.
Kommunen har även erhållit 2,6 Mnkr i ersättning från staten för
sjuklönekostnader under perioden januari – juli.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Delårsredovisning 2021-01-01--08-31 för Arvidsjaurs kommun
godkänns.
_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 198 2021-10-12
Delårsredovisning 2021-01-01--08-31

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaur sett från Lillberget

Foto: Kent Norberg

DELÅRSBOKSLUT
Arvidsjaurs kommun
2021-08-31

FASTSTÄLLT AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2021-10-26 § 131
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Kanotled i Storberg

Foto: Kent No rberg

Sammanfattning
Delårsresultat

+ 48,1 mnkr

God ekonomisk
hushållning uppnås

JA!

Sjuktal

6,17 %

Invånarantal

Resultatprognos

Finansiella mål

6 157

+22,6 mnkr

4 av 5 uppfyllda
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse under
perioden

Mål och resursplan bygger på att pandemin
avtar till normala lägen. Med detta som grund
har ett inriktningsbeslut tagits beträffande ny
Perioden har präglats av covid-19.
Krisledningsgruppen har haft ett intensivt arbete sim- och sporthall om 150 Mkr. Preliminär
byggstart är 2023-2024.
under våren. I takt med att smittan klingar av
har frekvens av åtgärder och möten blivit
Ljuspunkter är den förväntade utvidgningen av
mindre. Arvidsjaur har hittills varit förskonade
försvarets verksamhet i kommunen vilket visar
från skadliga verkningar av pandemin i
sig kommande år.
jämförelse med länets och landets kommuner.
Stora tillskott från regeringen har varit till stor
hjälp särskilt när skatteunderlags-prognosen
pekar mot större behov.

Hur förhåller sig helårsprognosen till budget
som fastställts för den löpande verksamheten?
Resultatet t o m 31 augusti ska visa på ett rejält
överskott som en grund för att möta den stora
kostnadsmassan som normalt finns under årets
sista kvartal. Så är fallet även detta år.

Befolkningen har ökat under perioden januarijuni 2021 med 12 personer.
Upphandlingssamarbete med kommunerna i
Region10 fungerar bra.

För innevarande år visar prognosen att
kommunen beräknas ha ett överskott för 2021
på 22,6 mnkr.

Flygteknikutbildningen har startat upp under
hösten och antalet elever är större än förväntat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån
Kommunens förväntade utveckling avseende
helårsprognosen:
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning:
Utifrån nuvarande prognos kommer
balanskravsresultatet att uppnås under 2021.
Flygplatsen och Camp Gielas har stora
ekonomiska utmaningar på grund av pandemin.
Demografiska faktorer gör att framtiden bjuder
på utmaningar gällande att klara alla uppdrag.
Det finns en oro i socialförvaltningen utifrån att
behoven bland barn- och unga ökar.
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Auktsjaur

Foto: Anna Lindqvist

Omvärldsanalys
Svensk ekonomi är inne i en återhämtningsfas
efter pandemin covid 19. I år återhämtar sig
såväl BNP och arbetade timmar starkt, men
även 2022 räknar SKR (Sveriges kommuner och
regioner) med hög tillväxt för att mot slutet av
2023 ska svensk ekonomi nå
normalkonjunktur. Skatteunderlaget kommer
att få en starkare tillväxt under innevarande år.

Inflation nära
Riksbankens nivå
KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast
ränta, används för att mäta inflationen i Sverige
sedan 2017) är 1,7 procent i augusti 2021, vilket
är 1,0 procent högre än föregående år i augusti.
Riksbankens mål för inflationen ligger på 2,0
procent.

Den globala utvecklingen av ekonomin präglas
av stor ovisshet, vilket göra att prognosen för
2020 är mycket osäker. Det här gör att
utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget är mycket ovisst. Botten i den
svenska ekonomin tycks vara passerad och bör
återhämta sig något under det tredje kvartalet.
Återhämtningen av konjunkturtappet
förväntas ta till 2023.

Befolkning
Vid halvårsskiftet hade antalet innevånare
ökat med 12 personer från 6 145 till 6 157.
Antalet innevånare den 1 november bestämmer
skatteintäkterna kommande år.

Arbetslöshet
I Arvidsjaur var totala arbetslösheten i augusti
6,7% mot förra årets 8,5%.

Uppgången för sysselsättningen, efter den
djupa konjunktursvackan 2020, antas ske med
fördröjning i förhållande till återhämtningen
för BNP. Speciellt antalet sysselsatta bedöms
öka relativt sett långsamt, bland annat som
följd av en stigande medelarbetstid.
Skatteunderlagets tillväxt justeras upp av
enligt SKR till 3,7% 2021.

(Källor: SKR, Riksbanken och Arbetsförmedlingen)
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Ekonomiskt resultat för perioden
Kommunen
Periodens resultat visar ett positivt resultat
med 48,1 mnkr (2020-08-31, 37,8 mnkr).
Förklaringen till årets höga resultat ligger främst
i att kommunens skatteintäkter återhämtar sig
fortare efter pandemin vilket gör att årets utfall
är 8,3 mnkr högre än föregående år. Generella
statsbidragen är dock 3,4 mnkr lägre än
föregående år vilket främst beror på Covid19
som hade större påverkan 2020.

Verksamheternas nettokostnader utvecklas
positivt och är 5,5 mnkr lägre än föregående år
vilket främst beror på ökade riktade statsbidrag
på grund av Covid19, samt effektiviseringar som
verksamheterna har gjort.
Resultatet för delåret är 10,3 mnkr högre än
föregående år.
Kommunen har även erhållit 2,6 mnkr i
ersättning från staten för sjuklönekostnader
under perioden jan – juli.

Kommunens resultatprognos
Årets resultat är prognostiserat till 22,6 mnkr mot
årets budget på 2,5 mnkr. Det motsvarar ca 4,8 %
av verksamhetens skatteintäkter och statsbidrag.
Årets budget var 4,9 mnkr men
kommunfullmäktige har beslutat om
tilläggsbudget för näringslivets projekt med 2,4
mnkr, så nu återstår 2,5 mnkr. Kommunen har en
positiv budgetavvikelse på 20,2 mnkr. Totalt
uppvisar nämnderna ett prognostiserat överskott
på 3,1 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre jämfört med
föregående år.
Prognosen fördelat på nämnderna:
Kommunstyrelsen -5,8 mnkr,
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 0,4 mnkr,
Barn och utbildningsnämnden 2,5 mnkr
Socialnämnden 6,0 mnkr.

5

Skatteintäkter och generella statsbidrag är 11,4
mnkr högre än budget vilket främst beror på
starkare återhämtning av skatteunderlaget än vad
som SKR uppskattat tidigare.
Prognos för pensionskostnader är i nivå med
budget och finansnettot är positivt, ca 1,5 mnkr,
vilket är i nivå med budget och föregående år.

Låneskuld
Kommunen har inga låneskulder. Likviditeten
är mycket bra med 97,2 mnkr i likvida medel.
Kommunen har däremot ansvarsförbindelser
för pensioner intjänat före 1998. Beloppet
uppgår till 104 mnkr per 2021-08-31. Denna
ansvarsförbindelse är inte upptagen i
kommunens balansräkning.
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Kommunens resultat
Perioden 2021-01-01 - 2021-08-31
exkl. interna poster
Budgetavräkning tkr

Budget
2021

Redovisat
2021-08-31

Prognos
för 2021

Prognos
utfall mot
budget

Redovisat
2020-08-31

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

163 123
-601 336
-21 013

104 041 166 512
-358 239 -596 474
-13 553 -20 528

3 389
4 862
485

99 733
-360 998
-12 009

159 994
-596 846
-17 853

-459 226

-267 750 -450 490

8 736

-273 274

-455 972

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat/Prognos

307 059

213 778

317 729

10 670

205 529

307 776

152 642

101 391

153 412

770

104 797

151 889

475
2 364
-384

47 419
756
-91

20 651
2 129
-150

20 176
-235
235

37 052
841
-93

4 226
1 138
-144

2 454

48 084

22 630

20 176

37 800

5 220

0
2 454

0
48 084

0
22 630

0
20 176

0
37 800

0
5 220

Lada Njallejaur

Foto: Kent Norberg
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Nyborgstjärn

Foto: Elisabeth Wingård

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning, utfall
och prognos

Den sammanställda redovisningen består av
Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaur Kommunföretag
AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaurs Energi
AB, Arvidsjaurhem AB och Fastighetsföretaget
AB.
I sammanställd redovisning har interna poster
mellan kommunen och bolagen eliminerats.

Periodens resultat på 51,7 mnkr är 7,0 mnkr
högre än förra årets periodresultat.
Helårsprognosen visar ett positivt resultat på ca
25,4 mnkr för hela den sammanställda
redovisningen före dispositioner och skatt.
Resultatförbättringen beror främst på
kommunens förbättrade resultat i år.

Sammanställd redovisning, resultat
Perioden 2021-01-01 - 2021-08-31
Budgetavräkning tkr

Redovisat
2021-08-31

Prognos
för 2021

Redovisat
2020-08-31

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

161 242 260 805
-396 761 -664 348
-25 960 -39 155
-261 479 -442 698

172 263 267 494
-411 366 -654 690
-24 368 -36 780
-263 471 -423 976

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning

213 778

317 729

205 529

315 116

101 391

153 412

104 797

125 360

Verksamhetens resultat

53 690

28 443

46 855

16 500

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

224
-2 178

700
-3 700

291
-2 483

670
-3 864

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

51 736
0

25 443
0

44 663
0

13 306
0

Årets resultat/prognos

51 736

25 443

44 663

13 306
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Tjärnheden

Foto: Kent Norberg

Redovisningsprinciper
Reservation för osäkra fodringar och
uppbokning av förändringar i timlöner är inte
gjorda. Ett fåtal konton är inte avstämda. Under
året har färdigställda investeringsprojekt
aktiverats löpande. De ökade generella
statsbidragen som kommunen erhållit under
2021 är bokförda enligt RKR R2 intäkter och
redovisade när de har utbetalts till kommunen.
Sjuklönekostnaderna som erhållits från staten är
redovisade som en kostnadsersättning och
riktade bidrag från staten.

Arvidsjaurs kommun följer den nya lagen om
kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer som lämnats av RKR (Rådet
för kommunal redovisning). Delårsrapporten är
upprättad enligt RKR R17, Delårsrapport.
Resultat- och balansräkningen är uppdaterad
och följer uppställningen enligt den nya lagen
om kommunal bokföring och redovisning.
I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder som i senaste
årsbokslut, med följande förändringar:

De kommunägda bolagen har upprättat sina
bokslut enligt K3 med undantag av Arvidsjaur
Flygplats AB.
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Kommunen

Balansräkning (tkr)

Sammanställd redovisning

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

2020-12-31

0

0

18

55

223 115
41 323
0
264 438

225 983

453 892
115 536
0
569 428

460 209

52 888
0

54 163

1 239
0

3 754

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella tillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångartillgångar
B. Bidrag till infrastruktur

44 009
0
269 992

0

123 221
0
583 430

0

C. Omsättningstillgångar
l. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

763
31 100
2 762
97 195

75 751

4 140
88 111
2 762
51 271

745
24 042
2 763

5 002
34 028
2 763
76 123

Summa omsättningstillgångar

131 820

103 301

146 284

117 916

Summa tillgångar

449 146

427 456

716 969

705 155

5 220
219 213

51 736
31 841
238 314

13 910

lll. Övrigt eget kapital

48 084
31 841
224 433

230 396

Summa eget kapital

304 358

256 274

321 891

276 147

21 486
0

21 486
0

21 486
4 141

21 486

II. Andra avsättningar
Summa avsättningar

21 486

21 486

25 627

27 100

16 458
133 238

288 953
80 498

292 532

II. Kortfristiga skulder

16 989
106 313

Summa skulder

123 302

149 696

369 451

401 908

Summa eget kapital avsättningar och skulder

449 146

427 456

716 969

705 155

223 819

235 127

452

452

106 742
1 203

104 033
1 203

106 742

b) Övriga ansvarsförbindelser

104 033
1 203

ANSVARSFÖRBINDELSER

329 055

343 072

105 688

108 397

Eget kapital avsättningar och skulder
A. Eget kapital
l. Årets resultat
ll. Resultatutjämningsreserv

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

31 841

31 841

5 614

C. Skulder
I. Långfristiga skulder

109 376

Panter och ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförlig säkerhet
2. Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning 2021-08-31,
Arvidsjaurs kommun
tkr

Utgifter sedan projektens start
Beslutad
total
utgift*

Ack.
utfall

Varav: årets investeringar

Avvikelse Budget Utfall
2021 210831

Avvikelse

Avslutade projekt
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Kommunstyrelsen
SUMMA SKATTEFINANSIERADE AVSLUTADE
PROJEKT
Stadsnät
Camp Gielas
Vatten och avlopp
Avfallsenheten
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE AVSLUTADE
PROJEKT
SUMMA SKATTEFINANSIERADE OCH
AVGIFTSFINANSIERADE AVSLUTADE PROJEKT

Pågående skattefinansierade projekt
Barn- och utbildningsnämnden
- varav: bil NIU
Socialnämnden

2 960
600
1 000
100
27 447
1 860
1 120
3 000
5 000

355
0
221
0
6 131
42
27
0
12

2 605 2 960
600
600
779 1 000
100
100
21 316 27 447
1 818 1 860
1 093 1 120
3 000 3 000
4 988 5 000

355
0
221
0
6 131
42
27
0
12

2 605
600
779
100
21 316
1 818
1 093
3 000
4 988

31 507

6 707

24 800 31 507

6 707

24 800

7 447
2 104
10 117
8 500
18 824
802
13 053
3 420

2 752
954
624
462
7 583
992
6 135
0

4 695 6 493
1 150 1 150
9 493 9 655
8 038 8 155
11 241 11 697
-190
148
6 918 7 000
3 420 3 420

1 798
0
162
117
456
338
82
0

4 695
1 150
9 493
8 038
11 241
-190
6 918
3 420

39 808

10 959

28 849 31 265

2 416

28 849

71 315

17 666

53 649 62 772

9 123

53 649

71 315
17 666
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT
* Ackumulerade utgifter plus ackumulerat utfall minus årets budget

53 649 62 772

9 123

53 649

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsen
- varav: ombyggnation Sandbackas kök
- varav: ventilation Sandbacka A-hus
- varav: övningsområde Sandbackaskolan
- varav: Villavägen
SUMMA SKATTEFINANSIERADE
PÅGÅENDE PROJEKT
Pågående avgiftsfinansierade projekt
Stadsnät
-varav: samförläggning utbyggnad
Camp Gielas
-varav: snöanläggningssystem
Vatten och Avlopp
- varav: ny reservtäkt Lärkan
-varav: Villavägen
Avfall
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PÅGÅENDE
PROJEKT
SUMMA SKATTEFINANSIERADE OCH
AVGIFTSFINANSIERADE PÅGÅENDE PROJEKT
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Ringlet

Foto: Elisabeth Wingård

Investeringar
Kommunens påbörjade investeringar uppgår
till 9,1 mnkr (2020-08-31, 22,1 mnkr) mot
budget 62,8 mnkr, en genomförandegrad på
14,5 procent, alltså en väldigt låg
genomförandegrad efter 8 månader.
Skattefinansierade investeringar ligger på 6,7
mnkr, och affärsdrivande investeringar ligger på
2,4 mnkr.

Prognosen för årets investeringar är 53,6
mnkr mot budgeterade 62,8 mkr. Reglemente
för investeringar har omarbetats och
investeringar som inte är bokförda som
pågående arbeten skall avslutas vid årsskiftet.
Småbelopp ska inte heller omdisponeras till
nya projekt utan de får man ansöka om i
nästkommande investeringsbudget.

Stenmur vid Ravenjaur

Foto: Kent Norberg
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Kommunens driftredovisning
Perioden 2021-01-01 - 2021-08-31,
inkl. interna poster per nämnd
Budget
2021

Nämnder och styrelser tkr
Kommunstyrelsen, KF
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö, bygg och
hälsoskyddsnämnden
Summa nämnder och styrelser
Interna poster
Pensioner
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Redovisat
2021-08-31

Prognos för
2021

Prognos
utfall mot
budget

Redovisat
2020-08-31

Bokslut
2020

86 128
174 480
189 741

48 979
104 243
116 727

91 989
171 960
183 704

-5 861
2 520
6 037

37 117
99 156
124 668

68 330
158 239
184 656

2 259

668

1 858

401

614

1 836

452 608

270 617

449 511

3 097

261 555

413 061

-3 361
9 500

-7 636
4 770

-9 000
9 500

5 639
0

-5 920
5 630
12 009

-4 611
28 885
18 104

458 747

267 751

450 011

8 736

273 274

455 439

Nämnderna, utfall och prognos
Samlad prognos från nämnderna visar ett
positivt resultat med 3,1 mnkr.
Kommunstyrelsen -5,8 mnkr. Underskotten
beror främst på kostenheten, uteblivna intäkter
Camp Gielas på grund av Corvid19 och att
gränsen till Norge var stängd samt
räddningstjänsten.
Det är både kostnader för personal och
verksamhet som är lägre än budget.
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden + 0,4
mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för
verksamheten.

Socialnämnden 6,0 mnkr. Främsta orsaken är
ökade riktade statsbidrag på grund av Covid19.
Nämnden har ökade kostnader inom IFO på
grund av ökat försörjningsstöd och framförallt
institutionsvård unga.
Interna poster är främst internräntan, men även
intäkter från sociala avgifterna för att betala
pensionen. Pensionerna håller budget, även om
den nya ripsräntan visar på ökade kostnader
med 1,8 mnkr.

Avskrivningarna ingår from och med 2021 i
nämndernas ramar, vilket är största förklaringen
till att Kommunstyrelsen har en ökad budget
Barn och utbildningsnämnden +2,5 mnkr. Ökade mot tidigare år.
riktade statsbidrag är främsta orsaken till det
positiva resultatet.
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Storgatan.

Foto: Kent Norberg

Kommunala bolag
Ekonomiskt utfall 2021-01-01 - 2021-08-31,
inkl. koncerninterna poster, före dispositioner och skatt

Utfall tkr

Budget Redovisat
2021 2021-08-31

Prognos
för 2021

Prognos
utfall mot
budget

Redovisat
2020-08-31

Bokslut
2020

Arvidsjaurs Kommunföretag
AB
Energibolaget AB
Arvidsjaurs flygplats AB
Arvidsjaurhem AB
Fastighetsföretaget AB

0
1 300
-951
8 283
0

60
-70
-2 329
5 980
0

0
1 257
-6 443
8 475
0

0
-43
-5 492
192
0

87
-31
335
6 420
0

102
-373
1 379
9 743
0

Summa Kommunala bolag

8 632

3 641

3 289

-5 343

6 811

10 851

Arvidsjaurs Energi prognostiseras göra ett
bättre resultat mot förra årets bokslut pga
ökad försäljning och lägre
reparationskostnader. Prognosen är 1,3mnkr
vilket är i nivå med budgeterat.
Arvidsjaur Flygplats Verksamheten har varit
väldigt påverkad av Covid19, med mindre
flygtäthet varje vecka och väsentligt mindre
resenärer inom främst chartertrafiken.
Prognosen för året är förlust på ca -6,4 mnkr
med bidrag från kommunkoncernen på 3,8
mnkr.

Arvidsjaurhem prognostiserar en vinst före
skatt på 8,5 mnkr. Antalet outhyrda lägenheter
ligger på en något lägre nivå jämfört med
föregående år. Årets resultat är lägre kostnader
för reparationer och underhåll på grund av
Covid19. Skadedjursproblemet är betydligt
bättre än föregående år med endast ett par
kända fall detta år.
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Arvidsjaurs kyrka.

Foto: Kent Norberg

Balanskravsutredning

God ekonomisk hushållning

Utifrån nuvarande prognos kommer
balanskravsresultatet att uppnås under 2020,
vilket kan göra det möjligt att avsätta till
Resultatutjämningsreserven (RUR). Disponering
av prognostiserat överskott får beslutas i
samband med årsbokslutet.

Verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Grundläggande är att verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt
samt att varje generation ska bära kostnaden
för den service den konsumerar och inte
belasta kommande generationer med
kostnader eller åtaganden.

Kommunen har möjlighet att avsätta medel
till RUR om överskottet överstiger 2% av
skatteintäkter och generella statsbidrag. RUR
skall användas till att utjämna resultaten i en
konjunkturcykel. I Arvidsjaur har 31,8 mkr
avsatts till RUR tidigare år.

Kommunfullmäktige har fastställt fem
finansiella mål, där samtliga uppnås, även
soliditetsmålet.
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Måluppfyllelse
Kommunen har fem finansiella mål, alla är uppfyllda. Soliditeten utan ansvarsförbindelsen för
pensioner uppgår till 68,6 %, målet är uppfyllt.
Redovisning av måluppfyllelse
1.

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna
och generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller 2 %.

2.

Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än
skatteunderlagets utveckling.

3.

Soliditeten ska uppgå till minst 63 % innan 2022.

4.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskilda skäl
finansieras med externa medel.

5.

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte
försämras mer än normalt.

Camp Gielas

Foto: Kent Norberg
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Nordsjön vid Fjällbonäs

Foto: Birgitta Holstein Marklund

Övrig måluppfyllelse
God måluppfyllelse innebär att nämnderna har
uppfyllt de flesta målen vilket betyder att de är
gröna eller gula och att nämnderna arbetar
vidare med att uppfylla sina mål inom
perspektiven Medborgare/kund,
Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare.

Socialnämnden klarar AFF det men ÄO och IFO
saknar lämpliga uppdragstagare. MBHN har
mätt handläggningstiden för bygglovsärenden.
Kommunstyrelsen har delvis uppfyllt målet med
att träffa näringslivet, och olika branscher.

Nämnderna har brutit ner de fyra övergripande
målen i sina mål-och resursplaner.
Medborgare/kund: två av fyra nämnders mål är
uppfyllda. Socialtjänsten har inte kunna göra
denna mätning på grund av Covid19. Miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden (MBHN) har
haft en enkät kring bygglovsverksamheten som
har nöjda medborgare. Barn- och
utbildningsnämnden (BoU) har mätt möjligheten
för vårdnadshavare att vara delaktig i elevernas
kunskapsutveckling med nöjda vårdnadshavare.
Kommunstyrelsen kan inte mäta sitt mål
eftersom enkäten nöjd medborgare inte utförs
förrän under hösten 2021.
Utveckling/tillväxt: En nämnd uppfyller målet
och för två nämnder är det delvis uppfyllt. BoU
har inte kunnat mäta detta på grund av Covid19

Ekonomi: Två av fyra nämnder uppfyller målet,
ett går bara att mäta på helår. BoU uppnår
målet med att eleverna klarar kunskapskraven,
Socialnämnden verkställer alla SÄBO ärenden
inom lagstadgad tid. Kommunstyrelsen
investeringsvolym prognostiserar med att delvis
uppnå målet.
Arbetsgivare: Två av fyra nämnders mål är delvis
uppfyllda, och två går inte att mäta.
Socialnämnden och Kommunstyrelsen har delvis
uppfyllt utbildningsmålet.
Vi bedömer att de flesta målen kommer att
uppnås när resultaten av enkäter och
undersökningar är klara. Målen ses över och
justeras löpande, dock mins en gång per
mandatperiod. En större genomarbetning av alla
enheters mål kommer att göras hösten 2021 för
att sedan införas och börja rapporteras i det nya
ledningssystemet Stratsys.
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ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

Kf § 132
Nybyggnation av sportoch simhall

174

Dnr 00083/2021

299

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 86 att en förstudie ska utföras i
linje med förslag till mål och vision daterad 2019-09-09 för en ny sim- och
sporthall. Den var budgeterad i mål- och resursplanen till 150 miljoner.
Enligt kommunstyrelsens beslut ska det också ingå i översynen att se över
om det går att hitta lösningar för rehabilitering i varmt vatten.
Projektarbetet
En totalentreprenör upphandlades för att redan från en tidig början få rätt
kompetens och för att i samverkan med kommunen göra utredningar, förslag
och kostnadsbedömningar. Anbudet vanns av NCC Sverige AB.
En politisk styrgrupp har utsetts. Projektgrupp bestående av tjänstemän från
samhällsbyggnadskontoret har arbetat tillsammans med NCCs
representanter.
Målet är att ta fram en sim- och sporthall som är av hög kvalitet för att
säkerställa en lång livslängd samt låg driftskostnad till en rimlig
investeringskostnad som kan inrymmas inom Arvidsjaurs kommuns
ekonomiska förutsättningar.
Genomförandet ska utföras i samverkan med upphandlad totalentreprenör
och är tänkt att genomföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet
när som helst under fas 1och 2.
Fas 1 - Arkitektskisser, lokalisering, kostnadsbedömning (Programhandling)
Fas 2 - Projektutveckling, Systemhandlingar, Förfinad budget/riktpris och
avtal.
Fas 3- Detaljprojektering, Byggnation, Drifttagande
Projektet är nu i fas 1. Arbetsgruppen har utfört möten med referensgrupper,
Centrumbadets personal samt skola för att få in synpunkter, behov och
önskemål. Förslagen har sedan bearbetats och redovisats för referensgrupperna.
Projektgruppen har tillsammans med Liljevalls arkitekter utrett
möjligheterna för att uppföra en ny sport- och simhall i nära anslutning till
befintlig anläggning. Placeringen är fördelaktig för både kommunens
verksamheter och besöksnäringen.
Projektledningen har haft samrådsmöten med styrgruppen samt
kommunchef och ekonomichef.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sara Persson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

175

Kf § 132, forts.

Programhandlingarna består av ritningar och en programbeskrivning samt en
budgetbedömning. Handlingarna beskriver ett basutförande med en
simbassäng och en sporthall samt ett alternativ med en simhall med
multibassäng (option 1) och ett alternativ med en sporthall med en extra
spelplan (option 2).
Vid presentation av projektet för kommunens politiker 2021-09-21, kom det
fram önskningar om att komplettera handlingarna med en driftkalkyl.
Dessa färdigställdes i början av oktober.
Yrkanden under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av ytterligare en
beslutspunkt med följande lydelse: ”I framtagandet av systemhandlingar ska
solceller finnas med i beräkningsgrunderna”.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag. Han
förklarar efter avslutad proposition att kommunfullmäktige beslutat bifalla
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Bjarne Halds tilläggsyrkande.
Efter avslutad proposition konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat tillstyrka yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Projektet går vidare till fas 2 med att ta fram systemhandlingar,
bygglovshandlingar samt framtagande av riktpris och kontrakt för
basutbud samt option 1 och option 2, enligt programhandlingar
daterade 2021-09-14.
2. I framtagandet av systemhandlingar ska solceller finnas med i
beräkningsgrunderna.
_____

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning Sara Persson
Ks § 200 2021-10-12
Tjänsteskrivelse, Sara Persson

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

Kf § 133
Begäran om extra
driftsbidrag/förlusttäckning
- Arvidsjaur Flygplats
AB

176

Dnr 00230/2021

998

Pandemin har slagit hårt mot landets flygplatser. Svenska regionala
flygplatser (SRF), som företräder 33 stycken icke-statliga flygplatser, har i
skrivelser till infrastrukturministern 2021-08-31, konstaterat att dess ickestatliga flygplatser går med ett ökat underskott med 330-350 mnkr under
innevarande år. SRF uttrycker ett tydligt behov av statligt stöd till berörda
flygplatser i likhet med föregående år. Detta är i dagsläget högst osäkert om
staten kommer att tillföra de icke-statliga flygplatserna vilket innebär stora
ekonomiska svårigheter i årets resultat och möjligheter till återgång.
Arvidsjaur Flygplats AB beräknar ett underskott i nuläget till 7 mnkr enligt
senaste prognos.
Styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB anhåller att Arvidsjaurs kommun
beviljar extra driftsbidrag/förlusttäckning på maximalt 7 mnkr. Om staten i
likhet med föregående år tillskjuter medel för täckande av underskott under
året, ska givetvis kommunens beviljade medel för extra driftsbidrag minskas
med samma summa.
Arvidsjaur Flygplats AB har vid varje kommunstyrelsesammanträde från
2021-02-09 redovisat ekonomi och verksamhet med anledning av bolagets
prognosavvikelser. Redovisningarna är en del av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Arvidsjaur Flygplats AB beviljas ett extra driftsbidrag/förlusttäckning
för år 2021 med upp till maximalt 7 miljoner kronor.
2. I det fall staten tillskjuter medel eller att bolaget på annat sätt
tillhandahåller externa medel ska dessa avräknas.
3. Kostnaden belastar årets resultat.
_____

Beslutet skickas till:
. AKAB
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 201 2021-10-12
AKAB § 46 2021-09-29
Skrivelse från AFAB

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

Kf § 134

177

Dnr 00222/2021

706

Avgifter för hälso- och
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hemsjukvård.
sjukvårdsinsatser i ordinärt Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14 § 68 om Arvidsjaurs kommuns
avgift för bland annat hemsjukvård. Denna har inte reviderats sedan dess.
boende - Hemsjukvård
Avgift för hemsjukvård regleras inte i Region Norrbottens reglemente, då de
inte utför hemsjukvård.
Hälso- och sjukvårdsenheten har genomfört en översyn av avgiften för
hemsjukvård och föreslår en revidering av avgiften från 250 kr till 500 kr
per påbörjad månad.
Socialnämnden föreslog 2021-09-30 § 64 att kommunfullmäktige ska
besluta om en höjning av avgiften.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för hemsjukvård antas med 500 kr per påbörjad månad.
2. Avgiften gäller från och med 2022-02-01.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 68 upphör att gälla.
_____

Beslutet skickas till;
. Socialnämnden

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 202 2021-10-12
Sn 2021-09-30 § 64

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 135
Grundläggande
granskning av
kommunstyrelsen 2020
- Återkoppling till
kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

178

Dnr 00102/2021
Dnr 00114/2021

007
007

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen. 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.
I den översiktliga granskningen av kommunstyrelsen har revisionen inte hittat
några väsentliga avvikelser i styrelsens styrning och kontroll av verksamhet.
De bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig styrning.
Revisorerna bedömer att styrelsens kontroll av verksamhet och ekonomi delvis
är tillräcklig. De bedömer att styrelsen delvis når måluppfyllelse för
verksamheten. Måluppfyllelsen för ekonomi bedöms som god.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att
vidta åtgärder för att åtgärda upptäckta brister i genomförda kontroller i
interkontrollplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 43 åtgärder med anledning av
revisorernas rekommendationer ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde 2021.
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna följande redovisning till
kommunfullmäktige:

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Revisorer

Med anledning av revisorernas rekommendation har kommunstyrelsen
vidtagit följande åtgärder;
• Utbildning i internkontroll genomförs 5/10 2021.
• Internkontrollplanen läggs in i det digitala verksamhetssystemet
för planering och uppföljning ”Stratsys” och integreras därmed
i planerings- och riskarbetet vilket ger en enklare uppföljning
och en synlighet och tillgänglighet som är nyckelfaktorer för
beslutsfattande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns.
_____
.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 203 2021-10-12
Kf 2021-04-20 § 43
Revisionsberättelse

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Kf § 136
Grundläggande
granskning av
socialnämnden 2020
– Återkoppling till
kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

179

Dnr 00114/2021

007

Revisorerna, utsedda av fullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen. 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.
I revisorernas översiktliga granskning av socialnämnden har de inte hittat
några väsentliga avvikelser i nämnden styrning och kontroll av verksamhet
respektive ekonomi. Revisorerna bedömer att nämnden i all väsentligt har
en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi. Revisorerna bedömer
att nämnden delvis har en tillräcklig kontroll över verksamhet och
ekonomi.
Revisorerna bedömer att nämnden når måluppfyllelse för verksamhet och
ekonomi. De har dock noterat att de verksamhetsmål som nämnden baserar
sin måluppfyllelse på delvis skiljer sig nämndens inför året beslutade mål.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 43 åtgärder med anledning av
revisorernas rekommendationer ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde 2021.
Socialnämnden har beslutat att överlämna följande redovisning till kommunfullmäktige:
Målarbetet är en ständig process som just nu ses över i samband med
införandet av det nya ledningssystemet Stratsys. Systemet hjälper till med
att tydliggöra mål samt uppföljning av dessa på ett tydligare sätt.
Dessutom kommer socialnämnden att få en tydlig bild på hur
utvärderingen av deras uppsatta mål ser ut.

Beslutet skickas till:
. Socialnämnden
. Revisorer

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Redovisningen godkänns.

_______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 204 2021-10-12
Sn 2021-09-30 § 54
Kf 2021-04-20 § 43

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2021-10-26

Kf § 137
Grundläggande granskning
av barn- och
utbildningsnämnden 2020
- Återkoppling till
fullmäktige

180

Dnr 00104/2021

007

Kommunfullmäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i
”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” under år 2020.
Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller för styrelser,
nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram
fastställer respektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och
uppföljning av mål och resurser.
För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål
och inriktningar på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt
”Reglemente för intern kontroll”. Vidare ska reglementet säkerställa en
tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi.
Revisorerna har översiktligt granskat nämndens styrning av verksamhet och
ekonomi baserat på efterlevnaden av fullmäktiges reglemente för
verksamhets/ekonomistyrning och kommunallagen. Utifrån
granskningsresultatet rekommenderas nämnden att
• säkerställa att samtliga kontroller i internkontrollplanen utförs och följs
upp
• analysera resultat för att kunna vidta eventuella åtgärder.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 43 åtgärder med anledning av
revisorernas rekommendationer ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde 2021.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att överlämna följande redovisning
till kommunfullmäktige:

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Revisorer

Med anledning av revisorernas rekommendation har barn- och
utbildningsnämnden vidtagit följande åtgärder;
• Berörd personal inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde kommer att delta i den utbildning i intern
kontroll som genomförs 5/10 2021.
• Internkontrollplanen läggs in i det digitala verksamhetssystemet
för planering och uppföljning ”Stratsys” och integreras därmed i
planerings- och riskarbetet vilket ger en enklare uppföljning och
en synlighet och tillgänglighet som är nyckelfaktorer för
beslutsfattande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 205 2021-10-12
Bun § 74 2021-09-28
Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

Kf § 138
Antal ledamöter i
kommunfullmäktige
mandatperioden 2023-26

181

Dnr 00223/2021

009

Om en kommun vill ändra antalet ledamöter i fullmäktige ska beslutet fattas
före utgången av februari månad valåret. KomL 5:7
För kommuner med färre än 8 000 röstberättigade är minsta antalet tillåtna
ledamöter 21.
I samband med översyn av den politiska organisationen för mandatperioden
2023-2026 har Mål- och demokratiberedningen diskuterat frågan om en
förändring av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
kommande mandatperiod.
Mål- och demokratiberedningen förordar att 25 ledamöter i
kommunfullmäktige mandatperioden 2023-2026.
Yrkanden under sammanträdet
Marcus Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, 23 ledamöter.
Bjarne Hald (c)
21 ledamöter
Jens Eliasson (l)
21 ledamöter
Britt-Inger Hedman (v)
29 ledamöter
Propositionsordning
Följande propositionsordning lästes upp och godkändes:
• Mål- och demokratiberedningens förslag utgör huvudförslag.
För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag ställs
1. Bjarne Halds och Jens Eliassons yrkanden mot Britt-Inger Hedmans
yrkande
2. det yrkande som vinner under punkt 1 mot Marcus Lundbergs
yrkande. Det yrkande som vinner utgör motförslag till huvudförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på Bjarne Halds och Jens Eliassons
yrkande mot Britt-Inger Hedmans yrkande varefter han förklarar att
kommunfullmäktige bifallit Bjarne Halds och Jens Eliassons yrkande.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 206 2021-10-12
Mål- och demokratiberedningens beslut

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Kf § 138, forts.

Därefter ställer ordföranden Bjarne Halds och Jens Eliassons yrkande mot
Marcus Lundberg yrkande och finner att kommunfullmäktige har bifallit
Marcus Lundbergs yrkande.
Kommunfullmäktige har således beslutat att Marcus Lundbergs yrkande
utgör motförslag till huvudförslaget.
Till sist ställer ordföranden mål- och demokratiberedningens förslag mot
Marcus Lundberg yrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige
beslutat enligt Marcus Lundbergs yrkande.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer först proposition på vart och ett av förslagen för att utse
motförslag till huvudförslaget. Efter avslutad votering förklarar han att
Marcus Lundbergs yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot Marcus Lundbergs yrkande.
Efter avslutad votering finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat
enligt Marcus Lundbergs yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun ska från mandatperioden
2023-2026 bestå av 23 ordinarie ledamöter.
2. Beslutet tillförs kommunfullmäktiges arbetsordning.
_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen i Norrbotten
. Samtliga politiska partier
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 206 2021-10-12
Mål- och demokratiberedningens beslut

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 139
Anmälan om entledigande
från uppdrag som ledamot i
styrelsen för Arvidsjaur
Flygplats AB
- Christer Lundberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00211/2021

Christer Lundberg begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB.’
En styrelseledamots uppdrag i ett aktiebolag upphör i förtid om
styrelseledamoten anmäler till styrelsen (den egna) och den som utsett
honom (fullmäktige) att uppdraget ska upphöra samt att anmälan görs till
Bolagsverket. Det behövs således inget beslut av fullmäktige för att
uppdraget ska upphöra.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan från Christer Lundberg om uppdragets upphörande är
mottagen.
_____

Beslutet skickas till:
. Christer Lundberg
. Arvidsjaur Flygplats AB

Justerandes sign

102

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 140
Val av ordinarie ledamot i
styrelsen för Arvidsjaur
Flygplats AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00211/2021

102

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde tagit emot Christer
Lundbergs anmälan om att hans uppdrag som ordinarie styrelseledamot i
Arvidsjaur Flygplats AB upphör.
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot i Arvidsjaur
Flygplats AB.
Nominering
Björn Lundberg
Håkan Ederlöv.
Proposition
Ordföranden ställer Björn Lundbergs nominering under proposition varefter
han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Håkan Ederlöv utses som ordinarie styrelseledamot i Arvidsjaur
Flygplats AB.
_____

Beslutet skickas till:
. Håkan Ederlöv
. Arvidsjaur Flygplats AB
. Arvidsjaur Kommunföretag AB
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 141
Val av ordinarie ledamot i
socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00124/2021

102

Kommunfullmäktige beviljade 2021-04-20 § 134 Stefan Holmberg (s)
entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 115 att bordlägga ärendet för
behandling vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde.
Nominering
Kenneth Lindmark (s)
Susanne Lindberg.
Proposition
Ordföranden ställer Kenneth Lindmarks nominering under proposition
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Susanne Lindberg (s) utses som ordinarie ledamot i socialnämnden.
_____

Beslutet skickas till:
. Susanne Lindberg
. Socialnämnden
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 115 2021-06-21

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 142

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00243/2021

Entledigande som ordinarie Farhad Sahandi (c) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i barn- och
ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
- Farhad Sahandi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Farhad Sahandi beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Farhad Sahandi
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

102

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 143
Val av ordinarie ledamot i
barn- och
utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00243/2021

102

Farhad Sahandi (c) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot efter Farhad Sahandi.
Nominering
Bjarne Hald (c)
Susanne Bergström.
Proposition
Ordföranden ställer Bjarne Halds nominering under proposition varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Susanne Bergström (c) utses som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
_____

Beslutet skickas till:
. Susanne Bergström
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 144

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00178/2021

Entledigande som ersättare Jorun Sandqvist (c) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och
barn- och utbildningsnämnden.
utbildningsnämnden
- Jorun Sandqvist
Kommunfullmäktiges beslut
1. Jorun Sandqvist beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Jorun Sandqvist
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

102

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 145
Val av ersättare barn- och
utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00178/2021

102

Jorun Sandqvist (c) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Nominering
Bjarne Hald (c)
Martin Nilsson.
Proposition
Ordföranden ställer Bjarne Halds nominering under proposition varefter han
förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Martin Nilsson (c) utses som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
_____

Beslutet skickas till:
. Martin Nilsson
. Barn- och utbildningsnämnden
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 146
Entledigande från
uppdraget som ordförande
i kommunfullmäktige
- Peter Rydfjäll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

Peter Rydfjäll (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordförande i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Rydfjäll beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

102

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 147
Val av ordförande i
kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

102

Peter Rydfjäll (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande i
kommunfullmäktige.
I det fall entledigande beviljas, har fullmäktige att utse ny ordförande efter
Peter Rydfjäll.
Yrkande under sammanträdet
Björn Lundberg (s)
Valärendet hänskjuts till fullmäktiges sammanträde 23 november.
Proposition
Ordföranden ställer Björn Lundbergs yrkande under proposition varefter
han förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valärendet hänskjuts till fullmäktiges sammanträde 23 november.
_____

Beslutet skickas till:
. Socialdemokraterna
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 148
Entledigande från
uppdraget som ordinarie
ledamot i
kommunfullmäktige
- Peter Rydfjäll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

Peter Rydfjäll (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Rydfjäll beviljas begärt entledigande.
2. Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
_____

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

102

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 149
Entledigande från
uppdraget som ordinarie
ledamot i direktionen för
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens
län
- Peter Rydfjäll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

Peter Rydfjäll (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Rydfjäll beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

102

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 150
Val av ordinarie ledamot i
direktionen för Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens
län

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

102

Peter Rydfjäll (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län.
Nominering
Björn Lundberg (s)
Lars Ralph.
Proposition
Ordföranden ställer Björn Lundbergs nominering under proposition varefter
han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med densamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lars Ralph utses som ordinarie ledamot i direktionen för Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län.
_____

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph´
. RKM
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 151
Entledigande från
uppdraget som
stämmoombud för
Arvidsjaurs
Kommunföretag AB
- Peter Rydfjäll

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26
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Dnr 00237/2021

Peter Rydfjäll (s) begär entledigande från sitt uppdrag som stämmoombud
för Arvidsjaurs Kommunföretag AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Rydfjäll beviljas begärt entledigande.
_____

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll
. Arvidsjaur Kommunföretag AB

Justerandes sign

102

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 152
Val av stämmoombud för
Arvidsjaurs
Kommunföretag AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-10-26

196

Dnr 00237/2021

102

Peter Rydfjäll (s) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
stämmoombud för Arvidsjaurs Kommunföretag AB.
I det fall entledigande beviljas, har fullmäktige att utse nytt stämmoombud
efter Peter Rydfjäll.
Nominering
Björn Lundberg
Lars Ralph.
Proposition
Ordföranden ställer Björn Lundbergs nominering under proposition varefter
han förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Lars Ralph utses som stämmoombud för Arvidsjaurs Kommun
företag AB.
_____

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph
. Kommunstyrelsens kansli
. Arvidsjaur Kommunföretag AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Närvaro- och voteringslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2021-10-26

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

Omröstning

§
Ja

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

Kenneth Bäcklund
Britt-Inger Hedman
Bernt Vikström
Kenneth Lindmark
Samuel Wigenstam
Jonas Granberg
Kristina Bäckström
Bjarne Hald
Linus Laestander
Ingrid Tagesdotter
Kristina Taimi
Linda Stenvall
Jens Eliasson
Lars Lindström
Gudrun Wikberg
Leif Andersson
Björn Lundberg
Ruscha Lindmark
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
Susanne Lindberg

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

1
1
1
-

31
32

Martin Nilsson
Lennart Wigenstam

(c)
(c)

1
1

39
40
41

Peter Rydfjäll
Lars Ralph

(s)
(m)

1

Anders Harr

21

5 ersättare
2 frånvarande
1 tom stol

SUMMA

Frånvarande

Susanne Bergström
Dan Hällgren

Anna Lindholm

Frånvarande

---

Ulf Isaksson

11
4
10
1
2
1
29

§
Nej Avst

Ja

Nej Avst

