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Kf § 42
Dnr 00102/2022
007
Grundläggande granskning för Gemensam överförmyndarnämnd år 2021
Kf § 43
Dnr 00103/2022
Grundläggande granskning för Gemensam nämnd för drift av
personalsystem år 2021

007

Kf § 44
Dnr 00105/2022
Granskningsrapport för år 2021 - Arvidsjaur Kommunföretag AB
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Kf § 45
Dnr 00106/2022
Granskningsrapport för år 2021 - Arvidsjaurhem AB

007

Kf § 46
Dnr 00107/2022
Granskningsrapport för år 2021 - Arvidsjaur Flygplats AB

007

Kf § 47
Dnr 00108/2022
Granskningsrapport för år 2021 - Arvidsjaurs Energi AB

007

Kf § 48
Dnr 00077/2021
Överföring av medel från 2021 års investeringsbudget till 2022 års
Mål- och resursplan
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Kf § 49
Dnr 00053/2022
051
Riktlinjer för hantering av avgifter för VA utanför verksamhetsområde
Kf § 50
Dnr 00103/2018
Motion – Friskvård för kommunens anställda
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Kf § 51
Dnr 00087/2022
Revisorernas budgetäskande för år 2023
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Kf § 52
Dnr 00123/2022
001
Inrättande av en tillfällig beredning för översyn av arvodesreglemente inför
mandatperioden 2023-2026
_____
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Dnr 00001/2022

101

Mats Aspemo, myndighetschef på Regionala Trafikmyndigheten i
Norrbotten informerar ledamöterna om myndighetens verksamhet och
utvecklingsplaner.
Kommunalförbundet regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
har tre lagstiftningar att förhålla sig till:
• Kommunallag (2017:725)
• Lag (1991:1695) om kommunalförbund
• Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Kollektivtrafiklagen är en speciallag och står därmed ”över” de övriga två
lagarna som är allmän lag. Det innebär till exempel att ingen av förbundets
medlemmar kan välja att stå utanför eller att gå ur förbundet om inte
medlemmarna har kommit överens om en annan organisationsform.
Ny förbundsordning
Våren 2021 beslutade kommunalförbundets medlemmar, Region Norrbotten
och länets 14 kommuner, att tillsätta en gemensam styrgrupp och
arbetsgrupp för att se över och tydliggöra skrivningar i den nuvarande
förbundsordningen med tillhörande samarbetsavtal. Syftet med översynen
har varit att tydliggöra ansvar och roller och att förbättra budgetprocessen
samt styrning en av förbundet. I uppdraget ingick inte att se över den
nuvarande kostnads fördelningsmodellen mellan medlemmarna. Däremot
ingick det i uppdraget att tydliggöra skrivningar gällande hur kostnader och
intäkter fördelas för att bli begripligt för medlemmarna.
Styrgruppen har bestått av tre politiska representanter från regionen och tre
från Norrbottens Kommuner. Arbetet har utförts av två tjänstepersoner med
stöd av jurist från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Remissrunda på förslaget är genomfört. Många synpunkter har lämnats in.
Tidplan är att den nya förbundsordningen ska vara klar sommaren 2023.
Regionala trafikförsörjningsprogrammet
Vad ”vi” vill med kollektivtrafiken står i Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.
Norrbottens första trafikförsörjningsprogram antogs den 1 oktober 2012 och
en revidering av den har skett under 2017. Det reviderade
Trafikförsörjningsprogrammet ger en helhetsbild av kollektivtrafiken i
regionen och beslutas av Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Programmet är under uppdatering.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Mats Aspemo

Utdragsbestyrkande
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Kf § 29, forts.

Det samråd som arbetar med Trafikförsörjningsprogrammet säger ungefär
så här:
- Samordning och samverkan
- Prioritet för arbets- och studiependling
- Snabb och tillgängligt
- Samla all trafik på samma ställe
- Hela länet ska ha kollektivtrafik
- Punktlighet viktig
- Anropsstyrd trafik i större utsträckning
- Använd ny teknik
- Inlandsbanan viktig
Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt dokument med treåriga
verksamhetsplaner. Därför är det viktigt att politikerna inte bara ser det
kommande året utan ser framåt.
Projekt ÅKERbär
I början av 2021 startades projekt ÅKERbär upp under ledning av RKM.
Inom projektet har en ny karta ritats fram för hur kollektivtrafiken i
Norrbotten ska se ut i framtiden och därigenom få till ett attraktivt
trafiksystem som får fler att resa kollektivt och samtidigt minska
kostnaderna.
I ännu högre grad än idag ska länets kollektivtrafik samordnas och
integreras i ett system som hänger ihop utifrån ett resenärsperspektiv.
Projektet innebär att se över vilka fordonsslag som ska användas för olika
delsträckor, hur tidtabeller mellan alla bolag hänger ihop och att optimera
bytespunkterna mellan bolagen. Regionen deltar i arbetet tillsammans med
kommunerna.
Ett så omfattande förändringsarbete kräver mycket kommunikation och
förankring.
All förändring kräver ett första steg!
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Mats Aspemo

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26

46

Kf § 30
Fastställande av
dagordning

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet.
Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande punkter tillförs
dagordningen;
Ulf Isaksson (s)
 Ny punkt – Tillfällig beredning för översyn av arvodesreglemente inför
mandatperioden 2023-2026.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Dagordningen fastställs med det tillägg som föreslagits av Ulf
Isaksson.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 31
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. Jens Eliasson och Kenneth Bäcklund utses att justera protokollet.
2. Kristina Bäckström och Björn Lundberg utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras 2022-04-29 kl. 15.00
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00067/2019

101

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.
Fråga 1
En ny sim- och sporthall ska byggas. Det tycker jag är bra.
Min fråga är dock följande:
Vilken strategi har kommunfullmäktige, vad gäller för vem som skall kunna
nyttja den nya sim- och sporthallen? Detta utifrån den i dagsläget gällande
utformningen av byggnaden.
Fråga 2
I alla kommunala dokument som hittats, har alltid påpekats vikten av att
satsa på kommunens barn och ungdomar.
Vad gäller den kommande sim- och sporthallen verkar detta inte gälla,
stämmer det och i så fall, varför inte?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.
_____

Beslutet skickas till:
. Politiska gruppledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
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Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden
*
-

Protokoll 2022-01-19
Arvidsjaurs Kommunföretag AB

*
-

Protokoll 2022-02-10
Mål- och demokratiberedningen

*
-

Protokoll 2022-03-09
Arvidsjaurs Kommunföretag AB

*
-

Protokoll 2022-02-23
Arvidsjaurs Energi AB

*
-

Protokoll 2022-02-10
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Årsredovisning 2021-12-31 - Socialnämnden
Sn § 21 2022-03-24

*
-

Socialnämndens fördelning av tilläggsbudget 2022
Sn § 23 2022-03-24

*
-

Protokoll 2022-03-17
Mål- och demokratiberedningen

*
-

Protokoll 2022-03-03
Arvidsjaur Flygplats AB

*
-

Protokoll 2022-04-07
Arvidsjaur Flygplats AB

Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kf § 34
Fråga om information via
rörligt media på hemsidan
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Dnr 00051/2022

101

Fullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) ställer följande fråga till
kommunalråd Lars Forsgren och kommunchef Lena Ruth:
Information till medborgarna är en viktig del i demokratin.
Kommunchefen är ansvarig utgivare för hemsidan som, vad jag har
uppfattat, ska vara politisk neutral och opolitisk.
Kommunalrådet har nu en information via rörligt media, presenterad på
kommunens hemsida, kring vad som skett på olika politiska instanser.
Jag lägger ingen värdering i innehållet, utan vill däremot veta om även
övriga politiska partier i fullmäktige kan få samma stöd från kommunens
informationsavdelning med att ta fram film och lämna vår version av vilka
beslut som tagits?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svar lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00051/2022

101

Följande interpellation har lämnats av Bjarne Hald (c) till kommunalrådet
Lars Forsgren (s):
Arvidsjaurs kommun har 2022-03-15 lämnat yttrande till Trafikverket över
remiss ”Upphandling av flygtrafik från oktober 2023 - Utredning inför
beslut om allmän trafikplikt”. Yttrandet är undertecknat av kommunalråden
Lars Forsgren (Arvidsjaur), Isak Utsi (Arjeplog), Kjell Öjeryd (Sorsele),
Lennart Gustafsson (Malå) och Mikael Lindfors (Norsjö).

(TRV 2020/129779)

Ett av ägarnas krav på Arvidsjaur Flygplats AB är:
”Bolaget ska arbeta för att förbättra flygkommunikationen till och från
Arvidsjaur”.
Arvidsjaurs Flygplats AB har beslutat att det ekonomiska målet för
Arvidsjaurs Flygplats ska vara:
• Bolagets resultat efter finansiella poster ska med så låga
kommunala bidrag som möjligt vara noll kronor.
Skrivelsen avslutas med "Arvidsjaurs kommun kräver att det ska vara
direktlinje mellan Arvidsjaur och Arlanda. Ingen mellanlandning får
ske."
På vilket sätt anser kommunalrådet att remissyttrandet till Trafikverket inför
upphandlingen av flygtrafik med allmän trafikplikt från okt 2023 bidrar till
att ägarnas mål med flygkommunikationen till och från Arvidsjaur
förbättras och att detta sker med så låga kommunala bidrag som möjligt kan
förverkligas?
Avser ägarna under 2022 förändra ägardirektiven och målen för Arvidsjaur
Flygplats AB, med anledning av remissyttrandets ev. konsekvenser för
bolaget?
Kommunfullmäktiges beslut
Bilaga ./.

Justerandes sign

1. Interpellationen besvaras i enlighet med bilaga till protokollet.
_____

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-26 § 35.
ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Svar på interpellation
Arvidsjaurs kommuns yttrande över Trafikverkets remiss ”Upphandling av flygtrafik från
oktober 2023 - Utredning inför beslut om allmän trafikplikt”
________________________________________________________________________
Den 11 februari kontaktade Bjarne Hald mig med anledning av att han fått
flygplatsstyrelsens uppdrag att påverka politiken att lämna ett remissvar inför upphandling
av flygtrafik 2022. Han framförde även att intilliggande kommuner i regionen borde
inbegripas i det politiska remissvaret. Det flygplatsstyrelsen ville var att politiken skulle
trycka på var vikten av jetflyg, direktlinje från Arvidsjaur samt att det inte får vara fri
”slingning” från flygbolagen.
Det politiska uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets behov, i det här
fallet av flygtrafik. Utifrån detta har Arvidsjaurs kommun, tillsammans med närliggande
kommuner, tryckt på behovet av direktlinje Arvidsjaur-Arlanda. Detta är helt i linje med
näringslivets behov och önskemål. Av det skälet har kommunerna ställt ett skarpt krav på
en direktlinje mellan Arvidsjaur och Arlanda.
Interpellanten Bjarne Hald har valt att tolka sista meningen i remissvaret att ingen
mellanlandning får ske överhuvudtaget, då syftet i själva verket är att inga
mellanlandningar ska göras mellan Arvidsjaur och Arlanda. Därmed påverkar inte
remissyttrandet flygplatsbolagets ekonomi.
Den 8 mars 2022 har förslaget till remissyttrande mejlats till bland annat Bjarne Hald för
synpunkter och för möjlig dialog med flygplatsens styrelse. Eftersom Bjarne Hald hade
uppdrag av flygplatsstyrelsen att påverka politiken att lämna ett remissvar, så förutsattes att
Bjarne Hald var styrelsens kontaktperson. Bjarne Hald har inte lämnat några synpunkter på
remissvarets innehåll.
Då inga synpunkter lämnades, skickades remissvaret in oförändrat.
Vad gäller ägarnas målsättning och ägardirektiv för 2022 så är de redan fastställda.
Därmed anser jag att interpellationen är besvarad och jag kommer inte att göra några
ytterligare inlägg i den här debatten.

Lars Forsgren
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på fråga om
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Dnr 00051/2022

101

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-22 ställde Lars Ralph (m)
följande fråga:
Det är farligt att köra ut på huvudled från korsande gator när höga
snökarmar och snöhögar skymmer sikten. Farligt både för den som skall
köra ut på huvudleden och för den som redan är på huvudleden och kan bli
påkörd.
• Hur kan kommunen förbättra sikten och minska olycksrisken?
När det är dags för trygghetsvandringar igen har snön smält, men det är nu
som korsningarna är farligast.
• Kan kommunen företa trygghetsbilfärder under vintern för att kontrollera
var situationen bör förbättras?
I arbetsordning för fullmäktige och presidium (Kf 2020-04-21 § 45) står att
en fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot och
lämnas in sex dagar före sammanträdet. Eftersom frågan lämnades
sammanträdesdagen innebar det att den inte kunde besvaras.
Fullmäktige beslutade därför att den skulle besvaras vid fullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Följande svar lämnas:
I kommunens upphandling ingår att korsningar ska siktröjas när plogkarmen
är högre än en (1) meter. Gatuenheten gör kontroller under vintern för att se
att detta följs. Vid dålig sikt påpekas detta för entreprenören.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Lars Ralph

Justerandes sign

1. Frågan är besvarad.
_____

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00122/2022

441

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande innehåll:
” En ny sim- och sporthall skall byggas. Den föreslagna ritningen visar en
simhall med en "vanlig bassäng" och en mindre bassäng som skall kunna
fungera som rehabiliterande varmvattenbassäng. Sedan finns det en liten
plaskbassäng för de allra minsta barnen.
I samtliga av mig funna dokument är den "röda linjen" att kommunen
skall satsa på barn och ungdomar. Detta verkar dock inte gälla i detta fall.
En stor grupp av badande små barn och yngre barn/ungdomar, t ex ej
simkunniga i åldern mellan 2- ca 8 år, riskerar att utestängas från bad, då
det inte verkar finnas något alternativ för dessa. Denna grupp tillsammans
med sina föräldrar är en av de största grupperna besökare i det nuvarande
badhuset.
Den nya sim- och sporthallen skall förhoppningsvis fungera i 2-3
generationer, därför ser jag det som ytterst viktigt att de beslutande i
kommunfullmäktige också prioriterar i enlighet med de riktlinjer som
kommunfullmäktige själva beslutat om.
Politik är att prioritera, därom råder inga tvivel.
I valet mellan en varmvattenbassäng, som inte kommer att kunna hålla
den temperatur som krävs för rehabiliterande effekt, och en
"Äventyrsbad-del" för små barn och yngre ungdomar hoppas jag nu att
denna kommuns folkvalda ledamöter skall fatta det klokaste beslutet.
Detta medborgarförslag skickas därför in då jag finner att så hittills inte
har varit fallet.
Medborgarförslaget är därför ställt till kommunfullmäktiges ledamöter:
Tänk om. Satsa på våra barn och ungdomar ”
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning år 2021
- Hela kommunen
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Dnr 00061/2022

042

Årsredovisning 2021 har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern.
Kommunens resultat för 2021 ger ett överskott med 12,6 mnkr mot
budget.
Verksamhetens intäkter 6,7 mnkr lägre jämfört med budget.
Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen
som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2021 är 8 mnkr,
Utöver det har kommunen betalat ut 7,5 mnkr i kommunala driftbidrag
till flyget, vilket är 5 mnkr som en extra utbetalning på grund av minskad
flygtrafik orsakad av pandemin Covid 19.
Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 0,7 mnkr.
Skatteintäkterna som blev 12,9 mnkr högre än budgeterat, medan de
generella statsbidragen blev 0,8 mnkr högre än budget. Skatteunderlaget
återhämtade sig under 2021 när restriktionerna under våren lättade och
därmed så minskade arbetslösheten.
Verksamhetens kostnader blev 2 mnkr lägre än budgeterat trots att
kommunen gjorde en extra pensionsinlösen med 20,1 mnkr.
Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen är 10,5 mnkr
bättre än budget. Resultatet är 6,3 mnkr bättre än föregående år.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för år 2021.
Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Revisorer
. Ekonomi

Justerandes sign

1. Årsredovisning 2021 för Arvidsjaurs kommunkoncern godkänns.
_____

Beslutsunderlag
Ks § 81 2022-04-05
Årsredovisning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 39
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26

55

Dnr 00097/2021

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”.
Revisorerna vill från årets genomförda granskningar särskilt lyfta följande
iakttagelser;
•

•

•

.Justerandes sign

Kommunstyrelsen har bara delvis säkerställt en god kvalitet i utförandet
av upphandlade entreprenader. Iakttagelsen baseras på att även om
kommunen har flera adekvata styrdokument för detta, så har dessa inte
operationaliserats i mer konkreta rutiner. Det saknas riktlinjer för att
följa upp att entreprenörer efterlever ställda krav.
Socialnämnden har vidtagit flertalet åtgärder i syfte att rätta till de
brister som identifierades i revisionens granskning av nämndens arbete
med våld i hemmet år 2020. Det saknas däremot fortfarande rutiner
utifrån ny handlingsplan och en dokumenterad kartläggning. Det ingår
dock att ta fram dessa i det utvecklingsarbetet som initierats efter
föregående granskning.
Även om barn- och utbildningsnämnden tagit till sig av
Skolinspektionens synpunkter under senare års tillsyn genom att anta en
plan för det systematiska kvalitetsarbetet saknas tydliga mål för
förskolans kvalitet och dess strukturella förutsättningar.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Kf § 39, forts.

Med undantag för ovanstående iakttagelser gör revisorerna följande
bedömningar:
•

•
•

•

Styrelsen, nämnderna och beredningen i Arvidsjaurs kommun i allt
väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll i stort har
varit tillräcklig. Dock har brister noterats i uppföljningen av
internkontrollernas resultat och en avsaknad av vidtagna åtgärder vid
upptäckta brister.
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 kan inte bedömas
revisionellt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Styrelser, nämnder, beredning samt enskilda ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för år 2021.
_____

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Revisorer

.Justerandes sign

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

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 40
Grundläggande
granskning av mål- och
demokratiberedningens
ansvarsutövande år 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00101/2022

007

Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedda lekmannarevisorer har
granskat mål- och demokratiberedningens ansvarsutövande under år 2021.
Beredningen har främst upparbetat och föreslagit en ny politisk
organisation för fullmäktige samt diskuterat elektroniska medborgarförslag
och arvoden för förtroendevalda. Beredningen har också beslutat att
översyn av kommunfullmäktiges övergripande mål ska ske under våren
2022. Ovanstående områden ligger alla inom ramen för beredningens
uppdrag enligt arbetsordningen.
Revisorerna har dock noterat att flertalet förslag till beslut skickas direkt
till kommunfullmäktige, och inte till kommunstyrelsen för yttrande. Det är
inte i enlighet med beredningens arbetsordning eller kommunallagen.
Revisorerna bedömer därför att beredningen delvis haft en tillräcklig
styrning av verksamheten.
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

Kommunfullmäktige

Kf § 41
Grundläggande
granskning för
Norrbottens e-nämnd
år 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00104/2022

007

Revisorerna har granskat Norrbottens e-nämnds verksamhet år 2021.
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.
I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte
framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse
och kontroll av verksamhet respektive ekonomi.
Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning
och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att
nämnden inte följer upp samtliga beslutade kontrollmoment i
internkontrollplanen.
Revisorerna bedömer att nämnden i stort når måluppfyllelse för verksamhet
och ekonomi.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•

Säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att Norrbottens E-nämnd ska följa
revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
____

Beslutet skickas till:
. Norrbottens e-nämnd
. Revisorer

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 42

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00102/2022

007

Grundläggande
Revisorerna har granskat Gemensam överförmyndarnämnds verksamhet
granskning för Gemensam under år 2021.
överförmyndarnämnd
år 2021
Arvidsjaurs kommun ingår den gemensamma överförmyndarnämnden från
och med 2019 tillsammans med kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå,
Arjeplog och Arvidsjaur. Skellefteå kommun är värdkommun.
Utifrån den översiktliga granskningen av överförmyndarnämnden har
revisorerna inte hittat några väsentliga avvikelser. De bedömer att nämnden
i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och
ekonomi. Vidare bedömer revisorerna att nämnden i allt väsentligt når
måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•

Löpande följa upp arbetet med att åtgärda de brister som länsstyrelsen
uppmärksammat i sin tillsyn.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att Gemensam
överförmyndarnämnd ska följa revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
_____

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

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 43
Grundläggande
granskning för Gemensam
nämnd för drift av
personalsystem
år 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00103/2022

007

Revisorerna har granskat Gemensam nämnd för drift av personalsystems
verksamhet år 2021.
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.
I revisorernas översiktliga granskning av gemensam nämnd för drift av
personalsystem har det inte framkommit några väsentliga avvikelser i
nämndens styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorerna
bedömer därför att nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll av
verksamhet och ekonomi.
Revisorerna bedömer vidare att nämnden når måluppfyllelsen för ekonomi.
De kan inte bedöma nämndens måluppfyllelse för verksamheten då det
saknas mål.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:
•

Besluta om mål för verksamheten.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att Gemensam nämnd för drift av
personalsystem ska följa revisorernas rekommendationer.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.
_____

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

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 44

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00105/2022

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2021
granskat Arvidsjaur Kommunföretag AB:s verksamhet under år 2021.
- 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.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Revisionen har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och
om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
I den översiktliga granskningen av bolagets verksamhet har det inte
framkommit några väsentliga brister 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.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna styrelsen för
AKAB att:
•

Löpande följa upp dotterbolagens åtgärder för att uppnå ekonomiska
mål på sikt.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att rapporten läggs med
godkännande till handlingarna.

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2021-04-20

Kf § 44, forts.

Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till presidiets förslag med följande tillägg;
Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska senast vid fullmäktiges
oktobersammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av revisorernas rekommendationer.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med Bjarne Halds
tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska senast vid fullmäktiges
oktobersammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av revisorernas rekommendationer.
_____

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Revisorer

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 45

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00106/2022

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2021
granskat Arvidsjaurhem AB:s verksamhet under år 2021.
- Arvidsjaurhem AB
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Revisionen 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 rapporten läggs med
godkännande till handlingarna.
Beslutet skickas till:
. Arvidsjaurhem AB
. Arvidsjaur Kommunföretag
AB
. Revisorer

.Justerandes sign

Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
_____

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 46

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00107/2022

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2021
granskat Arvidsjaur Flygplats AB:s verksamhet under år 2021.
- 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.
Revisionen 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.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna styrelsen för
Arvidsjaur Flygplats AB att:
•

•

Årligen fastställa en internkontrollplan baserat på en riskbedömning
(vidare perspektiv av flygsäkerheten) och följa upp resultatet i enlighet
med reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning.
Besluta om bolagsspecifika mål utifrån fullmäktiges övergripande mål
och fastställa mätbara indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att rapporten läggs med
godkännande till handlingarna.

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Kf § 46, forts.

Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till presidiets förslag med följande tillägg;
Arvidsjaurs Flygplats AB ska senast vid Arvidsjaur Kommunföretag AB’s
oktobersammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av revisorernas rekommendationer.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med Bjarne Halds
tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Arvidsjaurs Flygplats AB ska senast vid Arvidsjaur Kommunföretag
AB’s oktobersammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av revisorernas rekommendationer.
_____

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

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Kf § 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Dnr 00108/2022

007

Granskningsrapport för år Av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har
2021
granskat Arvidsjaurs Energi AB:s verksamhet under år 2021.
- 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.
Revisionen 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 att bolaget
inte uppnår ägarens avkastningskrav.
Bedömningen är att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Styrelsens interna kontroll
bedöms i stort tillräcklig.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna styrelsen för
Arvidsjaurs Energi AB att:
•
•

Vidta åtgärder för att uppnå avkastningskravet.
Arbeta aktivt med rekrytering av VD.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att rapporten läggs med
godkännande till handlingarna.

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-26
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Kf § 47, forts.

Yrkande under sammanträdet
Bjarne Hald (c)
Bifall till presidiets förslag med följande tillägg;
Arvidsjaurs Energi AB ska senast vid Arvidsjaur Kommunföretag AB’s
oktobersammanträde, redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av revisorernas rekommendationer.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med Bjarne Halds
tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit
desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Granskningsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Arvidsjaurs Energi AB ska senast vid Arvidsjaur Kommunföretag
AB’s oktobersammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av revisorernas rekommendationer.
_____

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

.Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 48
Överföring av medel från
2021 års
investeringsbudget till
2022 års Mål- och
resursplan

67

Dnr 00077/2021

041

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna
året investeringar.
I reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställt av
fullmäktige 2022-02-22 § 12, står följande under punkt 5.6. Överföring av
investeringsmedel;
Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte, men det
förutsätter att de är redovisade som pågående projekt. De investeringsmedel
som inte använts för detta projekt kan budgetmässigt föras över till
nästkommande år och då tydligt särredovisade. Samma gäller projekt som
har en tilltänkt investeringstid över flera år.
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit
budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer
att genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året.
I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen,
som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell
överföring av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska
även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. Övriga
kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag förs inte över.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2021 till 2022
med 8 363 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
2. Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2021 till 2022
med 15 834 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.
_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 65 2022-03-29
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-26 § 48

NÄMND/ENHET

Budget
(tkr)
2021

Investerat

Kvar av

t.o.m. (tkr) budget (tkr)
2021-12-31
2021

Förslag på
överflytt
till 2022
(tkr)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

2 960

1 373

1 587

1 214

SOCIALNÄMND

1 000

204

796

0

MILJÖ-BYGG-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
KOMMUNSTYRELSE, varav:

100

0

100

0

27 447

13 245

14 203

7 149

Central administration

1 650

0

1 650

0

Plan

500

0

500

500

Räddningstjänst

600

223

377

350

IT-enhet

750

0

750

450

Gielas, fritid

150

139

11

0

Kultur

350

55

295

295

Kostenhet

1 992

918

1 074

0

Fastighet

11 905

8 882

3 023

2 031

Gatu- och parkenheten

9 550

3 028

6 523

3 523

SUMMA SKATTEFINANSIERADE
INVESTERINGAR

31 507

14 822

16 686

8 363

AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:

31 265

8 960

22 304

15 834

Stadsnät

6 493

4 901

1 591

1 591

Kultur- och fritid (Prästberget)

9 655

172

9 483

8 278

Vatten och Avlopp

11 697

3 887

7 810

5 825

Avfallsenhet

3 420

0

3 420

140

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE
INVESTERINGAR

31 265

8 960

22 304

15 834

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

62 772

23 782

38 990

24 197

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 49
Riktlinjer för hantering av
avgifter för VA utanför
verksamhetsområde

68

Dnr 00053/2022

051

Verksamhetsområde (VO) är geografiska områden inom vilka kommunen
ansvarar för en viss vattentjänst. De olika vattentjänsterna är vatten,
spillvatten och dagvatten.
Kommunfullmäktige fastställer en allmän VA-anläggnings VO och dess
gränser och kommunen som VA-huvudman är enbart skyldiga att ansluta
hushåll som finns inom VO till de VA-tjänster som VO avser. Finns det
kapacitet i anläggningen kan även fastigheter utanför VO anslutas. Då gäller
varken antagen VA-taxa eller Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV).
Det råder frihet att avtala om vad som helst som parterna är överens om.
För att säkerhetsställa lika och rättvisa kostnader gentemot alla VA-kunder
så bör antagen VA-taxa även ligga till grund för anslutning utanför VO.
Eftersom själva anslutningen utförs olika inom VO respektive utom VO så
föreslås det göras reduceringar av vissa delar i befintliga taxa enligt de
riktlinjer som är framtagna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för hantering av VA-avgift utanför verksamhetsområde antas.
_____

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 67 2022-03-29
Tjänsteskrivelse – Erika Harr, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

RIKTLINJE FÖR HANTERING AV
AVGIFTER FÖR VA UTANFÖR
VERKSAMHETSOMRÅDE
ARVIDSJAURS KOMMUN
Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Styrande dokument

Riktlinje

Kf § 49 2022-04-26

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Giltig till

Kommunstyrelsen

Tills vidare

Dokumentinformation

Dnr 53/2022

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

1(2)

Riktlinje för hantering av avgifter för VA utanför
verksamhetsområde
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-04-26 § 49

Kommunen som VA-huvudman är enbart skyldiga att ansluta hushåll som finns inom
kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområde (VO). Finns det kapacitet kan fastigheter
utanför VO anslutas. Då gäller varken antagen VA-taxa eller Lagen om Allmänna Vattentjänster
(LAV). Det råder frihet att avtala om vad som helst som parterna är överens om. Antagen taxa
bör ligga till grund för en anslutning utanför VO för att säkerhetsställa lika och rättvisa kostnader
gentemot alla VA-kunder.
Anslutning inom VO sker i fastighetens tomtgräns och en anslutning för fastigheter utanför VO
sker i direkt anslutning till allmän ledning och fastighetsägaren ombesörjer resterande
anläggning, drift och avtal med andra fastighetsägare fram till sin tomtgräns.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift och enligt antagen taxa så beräknas
anläggningsavgiften inom VO med fyra olika parametrar. Nedan beskrivs vad de fyra olika
parametrarna innebär och hur de fyra parametrarna ska hanteras vid anslutning utanför VO.
Servisavgiften, §5a, speglar kostnaden för att anordna en servis från en allmän ledning fram till
tomtgräns. Eftersom en anslutning utanför VO innebär att fastighetsägaren själv gräver sin servis
fram till tomtgräns är denna avgift reducerad med 50 % jämfört med ordinarie taxa.
Förbindelsepunktsavgiften, §5b, speglar den grundläggande nyttan av att fastigheten har tillgång
till allmän VA. Nyttan är densamma inom som utom VO vilket innebär att full avgift tas ut även
utanför VO
Tomtyteavgiften, §5c, speglar både kostnad och nytta. Kostnaden handlar om att bidra till
huvudmannens kostnad för att bygga ut det lokala nätet. Ju större en tomt är desto längre sträcka
för huvudmannen att anlägga ledning förbi fastigheten innan man når nästa fastighet. Eftersom
huvudmannen inte har någon kostnad för detta utanför VO så tas inte avgiften ut.
Lägenhets/bostadenhetsavgiften, §5d, speglar den ökade nytta som fastigheten har av en allmän
VA-anläggning. Ju fler enheter som finns på fastigheten desto större nytta. Nyttan är densamma
inom som utom VO vilket innebär att full avgift även tas ut utanför VO.
Sammanställning anläggningsavgift
§5 VA-taxa
a) En avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för
V,S och Df
b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df
c) En avgift per m2 tomtyta
d) en avgift per lägenhet (byggnadsenhet)

Inom VO

Utom VO

100%

50%

100%

100%

100%
100%

0%
100%

Avgiftsreducering enligt §8 hanteras lika både inom och utanför VO.

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

2(2)

Riktlinje för hantering av avgifter för VA utanför
verksamhetsområde
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-04-26 § 49

Anslutning av ett flertal fastigheter utanför VO
Om ett antal fastigheter vill ansluta sig så beräknas anläggningsavgiften enligt ovan (en
servisavgift, en förbindelsepunktsavgift samt lägenhets/bostadsenhetsavgift per fastighet).
Kommunen ansluter enbart föreningar och har föreningen som motpart. För att en förening ska
vara en juridisk part behövs en samfällighetsförening bildas för anläggningen. Vattenmätarbrunn
krävs i förbindelsepunkt och föreningen debiteras den totala förbrukningen.

Vattenmätarbrunn
Om servisledningen, för vatten, från förbindelsepunkt och fram till ansluten fastighet överstiger
100 meter ska vattenmätarbrunn installeras i anslutning till förbindelsepunkten. Detta är för att
fastighetsägaren bekostar allt vatten som passerar brunnen, även sådant vatten som läcker ut på
vägen fram till fastigheten. Fastighetsägaren bekostar vattenmätarbrunn och installation.
Huvudmannen tillhandahåller vattenmätaren. Vattenmätarbrunnen ska godkännas av
huvudmannen.

Brukningsavgifter
Löpande brukningsavgifter, §§14-22, faktureras enligt gällande VA-taxa vid varje
debiteringstillfälle både för anslutning inom samt utom VO. Debitering med vattenmätare ska
alltid ske utanför VO.
För debitering av enbart mottagande av spillvatten (vattenmätare går ej att använda) debiteras
fast förbrukning enligt antagen taxa.

Bilaga 1: Grundmall anslutning utanför verksamhetsområde

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Datum

Bilaga 1

1(2)

AVTAL
Mellan Arvidsjaurs kommun så som huvudman för den allmänna va-anläggningen, nedan
kallad huvudmannen och xx, ägare till fastigheten xx nedan kallad ägaren, är följande avtal
träffat.
1. Inkoppling
Huvudmannen ger ägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen, oberoende av att
fastigheten är belägen utanför den allmänna anläggningens verksamhetsområde. Fastighetens
Vatten/spillvatteninstallation får som en följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen.
Förbindelsepunktens läge anges med Fp på karta i bilaga daterad xxxx-xx-xx.
Ägaren ordnar egen ledning/ledningar fram till förbindelsepunkten. Ledningen bör utföras av
plaströr typ PE med en tryckklass på lägst PN10. Kontroll av arbetet skall utföras av
Arvidsjaurs kommuns personal innan ledningen får anslutas till kommunens allmänna
ledningssystem.
Ägarna svarar för utförande, underhåll och förnyelse av sin ledning.
Ägaren svarar för att framta de medgivanden, tillstånd, servitutsavtal m.m. som reglerar
ledningsansvaret för den befintliga ledningen/ledningarna.
Ägarna får inte utan huvudmannens skriftliga tillstånd låta koppla in fler fastigheter eller fler
byggnader/lägenheter till den allmänna anläggningen.
2. Avgifter (samtliga belopp är inkl moms)
Ägarna skall vid anfordran till huvudmannen erlägga dels anläggningsavgift (engångsavgift) på
xx kr dels brukningsavgifter (periodiska avgifter) enligt huvudmannens vid varje tidpunkt
gällande va-taxa.
Brukningsavgiften baseras sedan på mätning av volym vatten som levererats via
vattenmätarbrunn vid förbindelsepunkten. Mätarbrunn utförs och bekostas av fastighetsägaren.
Mätarbrunnen ska vara tät så inget inläckage sker och vara utrustad med stege. Huvudmannen
skall godkänna val av mätarbrunn innan den anläggs. Installation skall förses med godkänt
skydd mot återströmning enligt kategori 2/EA. Skyddet placeras vid vattenmätare i
mätarbrunn1
3. Allmänna bestämmelser
För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna va-anläggningen gäller
huvudmannens vid varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser, ABVA.
4. Avtalstid
Detta avtal gäller tillsvidare.

1

Är det djurhållning hos fastighetsägaren så behövs det värre återströmningsskydd

2(2)

5. Avtalets upphörande
Ägaren får säga upp detta avtal med en uppsägningsrätt av sex månader. Huvudmannen får,
likaledes med en uppsägningstid av sex månader, säga upp avtalet dels om fastighetsägaren i
väsentligt avseende åsidosätter förpliktelse enligt avtalet såsom genom underlåtenhet att utan
oskäligt dröjsmål betala VA-avgift, dels om VA-anläggningen ändras så att fastigheten inte
utan olägenhet för huvudmannen kan försörjas genom VA-anläggningen. Upphör avtalet gälla
till följd av att huvudmannen säger upp detsamma med anledning av ändring i den allmänna
anläggningen, är ägaren berättigad att återfå anläggningsavgiften med avdrag av 1/30 för varje
helt år som avtalet varit gällande.

6. Fastighetsöverlåtelse
Vid överlåtelse av fastigheten är ägaren skyldig att dels enligt ABVA till kommunen anmäla
överlåtelsen, dels till nya ägaren överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.

För XXXXXXXX

................................................................

xxxx

För Arvidsjaurs kommun

................................................................

xxxxxx
Gatu- & VA-chef

Bilagor:
1. Karta Fp
2. ABVA
3. VA-taxa

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 50
Motion
– Friskvård för
kommunens anställda

69

Dnr 00103/2018

101

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-04-17 lämnade vänsterpartiets
fullmäktigegrupp in följande motion:
Friskvård är aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det är
också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi föreslår följande friskvårdssatsningar för kommunens anställda;
 Höjd friskvårdsersättning till 1 000 kronor.
 Fritt nyttjande av badhuset för anställda.
 Central hälsopott/trivselpeng för hälsobefrämjande aktiviteter till ett
belopp av 30 000 kronor/år.
All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. Friskvårdssatsningarna
får nyttjas av alla anställda med en sammanhängande anställningstid som
är 3 månader eller längre samt med en sysselsättningsgrad om minst 40%.
Förmånen gäller även då den anställde är sjukskriven eller föräldraledig.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 52 att bevilja förlängd
beredningstid.
I dokumentet ”Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och rehabilitering”
regleras kommunens friskvårdssatsningar. Dokumentet har under 2021 setts
över i samråd med arbetstagarorganisationerna och lämnats över till
kommunstyrelsen för antagande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Beslutet skickas till:
. Vänsterpartiets
fullmäktigegrupp

Motionen besvaras enligt följande:
Kommunens friskvårdssatsningar har varit föremål för översyn. I ett
första steg har friskvårdsbidraget höjts till 1000 kronor enligt
motionens förslag. Den arbetstagare som önskar en friskvårdstimme i
veckan kan erbjudas detta istället för friskvårdsbidrag. Utvärdering ska
ske årsskiftet 2022/23.
Förslaget om fritt nyttjande av badhuset lämnas utan åtgärd. Det är fritt
att använda friskvårdspengen till att besöka badhuset.

En hälsopott/trivselpeng kommer att införas från och med 2023.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 68 2022-03-29
Kf 2018-04-17 § 28
Motion

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Kf § 51
Revisorernas budgetäskande för år 2023

70

Dnr 00087/2022

041

Kommunfullmäktiges presidium ska enligt 11 kapitlet, 8 §, i
kommunallagen upprätta ett förslag till budget för revisorernas
verksamhet. Kommunfullmäktiges presidium bereder denna typ av
ärenden direkt till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ska sedan, utan eget ställningstagande, infoga
kommunfullmäktiges presidiums förslag i kommunstyrelsens samlade
budgetförslag inför beslut i kommunfullmäktige i juni.
Kommunrevisionen har lämnat in ett budgetäskande till
kommunfullmäktiges presidium om att 738,0 tkr för år 2023 avsätts för
kommunrevisionens verksamhet.
Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag till budget för
revisionen år 2023:
Budget 2023, tkr Plan 2024, tkr

Revison

738,0

748,0

Plan 2025, tkr

765,0

Kommunfullmäktiges beslut
1. Budget för revisionen fastställs för år 2023 till 738,0 tkr.
____

Beslutet skickas till:
. Revisorer
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 79 2022-04-05
Budgetäskande - Revisorer

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Kf § 52

71

Dnr 00123/2022

001

Inrättande av en tillfällig
Kommunfullmäktige kan vid behov tillsätta tillfälliga beredningar för
beredning för översyn av
särskilda frågor.
arvodesreglemente inför
mandatperioden 2023-2026 I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunfullmäktiges
presidium ansvarar för att föreslå tillsättande och entledigande av de mer
tillfälliga beredningarna.
Vid dagens sammanträde föreslår presidiet att en tillfällig beredning
inrättas för översyn av arvodesreglemente inför mandatperioden
2023-2026.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

En tillfällig beredning inrättas för översyn av arvodesreglementet
inför mandatperioden 2023-2026.
2. Till ledamöter i beredningen utses Bjarne Hald (c), Ulf Isaksson (s)
och Björn Lundberg (s).
3. Bjarne Hald utses som sammankallande.
4. Förslag till arvodesreglemente 2023-2026 ska vara färdigställt den
19 maj, då fullmäktigeberedningen upphör.
_____

Beslutet skickas till:
. Bjarne Hald
. Ulf Isaksson
. Björn Lundberg
. Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Budgetäskande - Revisorer

Utdragsbestyrkande

Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2022-04-26

Plats
nr

Ledamot

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

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

11
4
10
1
2
1
29

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

Ulf Isaksson
Lars Ralph

(s)
(m)

1
1

SUMMA

__________

22

Frånvarande
Susanne Bergström

Margoth Holmqvist

Anders Harr

Frånvarande

Frånvarande

3 ersättare
3 frånvarande
1 tom stol

§
Nej Avst

Ja

Nej Avst

