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Ks § 117
Fastställande av dagordning
Ks § 118
Val av justerare samt tid och plats för justering
Ks § 119
Meddelandeärenden
Ks § 120
Anmälan av beslut i delegerade ärenden
Ks § 121
Dnr 00004/2019
Ekonomisk uppföljning månadsvis

054

Ks § 122
Dnr 000040/2019
Busshållplats vid Magnus Berlinvägens utfart (Medborgarförslag)

531

Ks § 123
Dnr 00156/2019
Granskningsrapport - Kommunstyrelsen år 2018

007

Ks § 124
Dnr 00157/2019
007
Granskningsrapport - Gemensam nämnd för drift av personalsystem år 2018
Ks § 125
Dnr 00158/2019
007
Granskningsrapport - Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning år
2018 (Norrbottens e-nämnd)

Justerandes sign

Ks § 126
Dnr 00111/2019
Granskning av investeringsprocessen

007

Ks § 127
Dnr 00149/2019
Granskning av ekonomiska prognoser

007

Ks § 128
Dnr 00050/2019
Yttrande – Ansökan om vattenregleringsmedel för år 2019
- Abborrträsk Bygdeförening

052

Ks § 129
Dnr 00155/2019
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

004

Ks § 130
Dnr 00139/2019
Komplettering - Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.

002

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 131
Dnr 00263/2018
006
Extra sammanträde med anledning av behandling av preliminär Mål- och
resursplan 2020-22
Ks § 132
Dnr 00081/2019
Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för kommunstyrelsen

041

Ks § 133
Dnr 00148/2019
101
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut gällande omstrukturering av
grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun
Ks § 134
Dnr 00173/2019
Utbetalning av statligt och kommunalt driftstöd 2019
- Arvidsjaur Flygplats AB

998

Ks § 135
Dnr 00183/2019
Extern utredning gällande eventuell. ny organisation/outsourcing av
HR-enheten

109

Ks § 136
Dnr 00183/2019
Insatskapital - Medlemskap och andelar i HBV (Allmännyttans
inköpsfunktion)

109

Ks § 137
Dnr 00249/2018
Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 - Hela kommunen

041

Ks § 138
Remittering

Dnr 00190/2016
009
Dnr 00337/2016
256
Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer
Ks § 139
Dnr 00179/2019
Reglemente för valnämnden

003

Ks § 140
Dnr 00182/2019
Detaljplan för Moskosel 3:52

214

Ks § 141
Dnr 00002/2019
Kommunchefens rapport

101

Ks § 142
Dnr 00035/2019
Rapport från kommunstyrelsens ordförande

101

Ks § 143
Dnr 00001/2019
101
Information om pilotprojektet ”Service i samverkan” - Hela Sverige ska leva
________
Justerandes sign
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Ks § 117
Fastställande av
dagordning

Utöver den dagordning som föreligger föreslås att följande punkter tillförs
dagordningen;
Leif Andersson (c)

Extra sammanträde med anledning av behandling av preliminär Mål- och
resursplan 2020-22
Ylva Stråhle Andersson (s)

Extern utredning gällande ev. ny organisation/outsourcing av HR-enheten
Sara Lundberg (s)
Insatskapital - Medlemskap och andelar i HBV (Allmännyttans
inköpsfunktion)
Kommunstyrelsens beslut
1.

Dagordningen godkänns med tillägg av de punkter som föreslagits av,
Leif Andersson, Ylva Stråhle Andersson och Sara Lundberg.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 118
Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.
3.

Kristina Bäckström utses att justera protokollet.
Martin Nilsson utses till ersättare.
Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 10 juni kl. 15.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 119
Meddelandeärenden

153

Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden
*
-

Resultatrapport och sammanställning av Medborgarundersökning 2018
Sammanställning av Maria Nilsson, näringslivsenheten

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 120
Anmälan av beslut i
delegerade ärenden

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla
Kommunstyrelsens arbetsutskott
II

§§

36-49

2019

§

4-4

2019

§

1-1

2019

Övriga delegeringsbeslut
Kommunchef Ulf Starefeldt
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling samt utlämnande av handling
med förbehåll
Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt
Föreningsstöd till idrottsföreningar

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 121
Ekonomisk uppföljning
månadsvis

155

Dnr 00004/2019

054

Ekonomisk uppföljning till och med 2019-04-30 redovisas.
Prognosen för kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget med
966 tkr. Totalt för kommunen är prognosen positiv, 1,6 Mkr.
Förslag under sammanträdet
Ylva Stråhle Andersson (s)
Barn- och utbildningsnämnden ska till arbetsutskottets sammanträde 27
augusti lämna en avvikelserapportering med åtgärdsplan utifrån den
ekonomiska prognosen som tagits fram efter april månads utfall.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ylva Stråhle Anderssons yrkande
varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut

Bilaga /.

1.

2.

Barn- och utbildningsnämnden ska till arbetsutskottets sammanträde
27 augusti lämna en avvikelserapportering med åtgärdsplan utifrån den
ekonomiska prognos som tagits fram efter april månads utfall.
Informationen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.

_____

Beslutet skickas till:
. Barn- och utbildningsnämnden
. Stefan Millgård
. Kommunfullmäktige
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Uppföljning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 121.

1(4)

Kommunstyrelsens utfall januari -april 2019
Årsbudget
2019

Redovisat

Period-

jan-april 2019 avvikelse

Prognos

Skillnad

2019

budget-prognos

KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM
Kostnader

2 670

439

2 727

Intäkter

-200

-174

-257

NETTO

2 470

265

Kostnader

20 281

2 458

20 281

Intäkter

-8 431

-1

-8 431

NETTO

11 850

2 457

Kostnader

35 564

11 436

35 259

Intäkter

-9 690

-3 551

-10 168

NETTO

25 874

7 885

558

2 470

0

KOMMUNSTYRELSEN

1 493

11 850

0

SAMHÄLLSBYGGNADS

740

25 091

783

FASTIGHETER
Kostnader

30 836

8 597

30 901

Intäkter

-45 036

-15 632

-45 041

NETTO

-14 200

-7 035

36 929

10 196

37 130

Intäkter

-38 092

-12 113

-38 127

NETTO

-1 163

-1 917

32 230

10 869

32 721

Intäkter

-10 363

-2 873

-10 363

NETTO

21 867

7 996

5 227

1 917

5 427

Intäkter

-3 423

-205

-3 461

NETTO

1 804

1 712

9 655

4 351

9 585

Intäkter

-12 107

-6 655

-12 729

NETTO

-2 452

-2 304

2 302

-14 140

-60

AFFÄRSVERKSAMHET
Kostnader

1 529

-997

-166

STÖDFUNKTIONEN
Kostnader

-707

22 358

-491

NÄRINGSLIV
Kostnader

-1 111

1 966

-162

ARB. MARKN o INTEGRATION
Kostnader

1 487

-3 144

692

2(4)
Årsbudget

Redovisat

Period-

Prognos

Skillnad

2019

jan-april 2019

avvikelse

2019

budget-prognos

KULTUR
Kostnader

12 765

4 947

12 895

Intäkter

-3 003

-2 076

-3 133

NETTO

9 762

2 871

8 782

2 913

8 782

-410

-187

-410

8 372

2 726

8 826

3 093

8 309

Intäkter

-858

-83

-711

NETTO

7 968

3 010

-354

7 598

370

72 152

17 666

6 385

71 186

966

383

9 762

0

FRITID
Kostnader
Intäkter
NETTO

65

8 372

0

RÄDDNINGSTJÄNST
Kostnader

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

3(4)
Budget

Utfall

Utfall

Prognos

Avvikelse

2019

2019

2018

2019

(Rätt tecken)

Jan-april

Jan-april

KS

72 152

17 666

20 520

71 186

Bun

151 434

55 705

55 764

154 470

Soc

182 473

62 215

62 404

181 521

MBHN
Summa nämnder
Löneökning
Bidrag lärarlönelyft

-

966
-

3 036
952

2 484

302

456

2 558

-

74

408 543
8 000

135 888

139 144

409 735
7 200

-

1 192
800

1 700

-

150

1 850

-

-

Pensioner mm

7 500

2 838

2 498

7 500

-

Avskrivningar

16 600

5 600

5 350

16 600

9 720

Skatteintäkter

-

315 096

-

105 895

-

102 202

-

324 816

Utjämningsbidrag

-

119 423

-

41 170

-

44 708

-

111 853

-

7 570

Välfärdspengar

-

3 003

-

750

-

3 000

-

3

Räntenetto

-

1 300

-

4

-

1 300

-

Resultat

-

29

78

-

1 634

1 605

169
-

3 320

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ut att göra ett resultat som är 230 tkr under budget på gemensamfunktion på
grund av lägre personalkostnader och lägre verksamhetskostnader.
Kollektivtrafik, vägar och mark ser ut att göra ett resultat som är ca 390 tkr under budget eftersom
kommunstyrelsen har fått in 400 tkr mer i intäkter pga. markförsäljning.
Kostenheten följer i stort budget, ser ut att göra ett resultat på ca 80 tkr under budget pga. högre
intäkter.
Fritid och kultur håller sin budget. Stödfunktionen prognostiserar ett underskott på 425 tkr.
Räddningstjänsten och resurscentrum har positiva prognoser.
Barn- och utbildningsnämnden
Underskottet för barn- och utbildningsnämnden består till största del av samma orsaker som förra
månadens prognos.
Det är många anledningar, men de största anledningarna till det prognostiserade underskottet är:
- Kostnaderna för nattis
- Ringelskolan har problem att hålla personalbudgeten med de sparkrav som lagts på 2019 års
budget trots de omorganiseringar som genomförs, då största delen av besparingsåtgärderna inte
kan genomföras förrän till hösten.
- Minskade bidrag från Migrationsverket, främst på Sandbackaskolan
- Inbetalningarna från Migrationsverket blev lägre än det som bokats upp på 2018, vilket gjort att
man fått ta detta på 2019.
- Minskade intäkter i form av interkommunala ersättningar till Sandbackaskolan
Socialnämnden
Prognosen pekar just nu mot ett visst överskott med totalt ca. 900 tkr, trots att det i denna prognos
finns med kostnaden för projekt kvalitetsledningssystem som inte är finansierat, utan nämnden har
budgeterat för att gå minus 1 mkr under 2019.
Det innebär att utan den kostnaden skulle nämnden troligen prognostisera mot ett överskott
motsvarande 1,2 mkr.
När man tittar på kostnaderna samma period under 2018 så har kostnaderna totalt minskat
motsvarande 500 tkr. Vet också att kostnaderna brukar vara höga under första kvartalet och halvåret
för socialnämndens verksamheter. Det som oroar är att våra SÄBO går back mest beroende på lägre
intäkter, det har varit vakanser på våra boenden under den här perioden.

4(4)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Personalkostnaderna följer budget. Som det ser ut får nämnden något lägre intäkter på miljösidan (ca
130 tkr) och bygglov (ca 100 tkr), men det kompenseras delvis med lägre verksamhetskostnader.
Prognosen visar att nämnderna har ett underskott med 1,2 Mkr, löneökningarna blir 800 tkr lägre än
budgeterat.
Senaste prognosen för skatteintäkter och statsbidrag visar på 2,1 Mkr bättre än budget.
Totalt visar den här prognosen att kommunen får ett positivt resultat 2019.
_____

Sammanträdesprotokoll
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

Ks § 122

156

Dnr 000040/2019

531

Busshållplats vid Magnus Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll;
Berlinvägens utfart
(Medborgarförslag)
”Jag önskar att en busshållplats inrättas i anslutning till bostadsområdet vid
Magnus Berlinvägens utfart på riksväg 95, mellan riksvägen och gång- och
cykelbanan. Avstigning på motsatt sida.
Motivering: Att underlätta för äldre och andra boende och arbetande i
området som ska åka med Komfortbussen och andra bussar.”
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 § 11 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Tjänsteskrivelse har inlämnats av Erika Resin, samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslagsställaren informeras om följande;
En busshållplats vid Magnus Berlinvägens utfart finns med på
Länstrafikens lista över prioriterade busshållplatser. Trafikverket är
väghållare av riksväg 95 och ansvarar därmed för byggande av en
busshållplats.
Kommunens ansvar är att bevilja bygglov för en busshållplats, om
ansökan från Trafikverket inlämnas.

2.

Med hänvisning till ovanstående är medborgarförslaget besvarat.

_____
Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Erika Resin
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2019-06-04

Ks § 123
Granskningsrapport
- Kommunstyrelsen år
2018

157

Dnr 00156/2019

007

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt
måluppfyllelse. Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig
karaktär.
I revisorernas grundläggande granskning av styrelsen har det inte
framkommit några allvarliga brister.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:




Säkerställa att verksamheterna vet vad som ska kontrolleras och vilka
risker som är förknippade med kontrollmoment i internkontrollplanen.
Säkerställa att samtliga verksamheter bryter ned nämndmålen till egna
mål och följer upp dem till nämnden.
Följa upp rätt nämndmål och säkerställa att de är mätbara utifrån
bedömningsintervallet.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att lämna rapport över
verksamhetsmål och uppföljning inom kommunstyrelsens
verksamheter i samband med beredning av delårsrapportering
2019-01-01-08-31.

_____
Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ks § 124
Granskningsrapport
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem år
2018

158

Dnr 00157/2019

007

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt
måluppfyllelse. Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig
karaktär.
Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2009-11-01, tillsammans med
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner i den gemensamma nämnden
benämnd Gemensam nämnd för drift av personalsystem. Skellefteå är
värdkommun.
Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de
samverkande kommunerna. Utöver vad som följer av lag skall nämnden
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med reglementet och
samverkansavtalet, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för
samarbetet.
I revisorernas grundläggande granskning av gemensam nämnd för drift av
personalsystem har det inte framkommit några allvarliga brister.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas gemensam nämnd för drift
av personalsystem att:



Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt



Anta verksamhetsmål utifrån värdkommunens målstyrningsmodell.
Specificera hur och när kontroller enligt internkontrollplan ska
genomföras.
Säkerställa att samtliga beslut tillställs de samverkande kommunerna.

Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att besvara
revisionsrapporten.
Redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde 2019-10-28.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Ks § 125
Granskningsrapport
- Gemensam nämnd för
utveckling av eförvaltning år 2018
(Norrbottens e-nämnd)

159

Dnr 00158/2019

007

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt
måluppfyllelse. Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig
karaktär.
Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med
Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner i den
gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för utveckling av eförvaltning. Luleå kommun är värdkommun.
Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna
för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället
vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som
nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga uppdraget ska
syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strategin för esamhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med
e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar
nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med
organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer.
I revisorernas grundläggande granskning av Gemensam nämnd för
utveckling av e-förvaltning har de hittat brister i den interna kontrollen
samt uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas gemensam nämnd av
e-förvaltning att:
 Upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer.
 Följa upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och årsredovisning
på nämndnivå.
 Beslut om mått för att göra målen uppföljningsbara och mätbara.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

160

Ks § 125, forts.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att;

2.

- upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer
- följa upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och
årsredovisning på nämndnivå.
- redovisa förslag på mått för att göra målen uppföljningsbara och
mätbara
Redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde 2019-10-28.

_____

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Del av underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-04

Ks § 126
Granskning av
investeringsprocessen

Blad

161

Dnr 00111/2019

007

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-04

Blad

162

Ks § 126, forts.

I samband med fullmäktiges behandling av rapporten vid sammanträde
2019-04-23 § 44, beslutades att de styrdokument som nämns i rapporten
ses över med beaktande av revisorernas synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att tillse att de styrdokument
som nämns i revisionsrapporten ses över.
Arbetet ska vara färdigställt under första kvartalet 2020.

_____

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 44 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-04

Ks § 127
Granskning av
ekonomiska prognoser

Blad

163

Dnr 00149/2019

007

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs
kommun granskat kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs
ändmålenligt och med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas
dels på den prognossäkerhet nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste
åren. Vidare visar granskningen att de i stor utsträckning saknas
kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser.
Med anledning av granskningen lämnar revisorerna ett förslag på hur
kommunen med olika metoder kan försöka öka träffsäkerheten i sina
prognoser.
Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram
prognoser
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna
 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de
passar olika verksamheters kostnads- och intäktsposter
Presidiet har berett ärendet. De föreslår att kommunstyrelsen tar
revisorernas rekommendationer i beaktande i det fortsatta arbetet med
ekonomiska prognoser.
I samband med fullmäktiges behandling av rapporten vid sammanträde
2019-04-23 § 45, beslutades att kommunstyrelsen ska ta revisorernas
rekommendationer i beaktande i det fortsatta arbetet med ekonomiska
prognoser.

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchef Ulf Starefeldt får i uppdrag att beakta revisorernas
rekommendationer i det fortsatta arbetet med ekonomiska prognoser.
2. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 45 2019-04-23
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

Ks § 128
Yttrande – Ansökan om
vattenregleringsmedel för
år 2019
- Abborrträsk
Bygdeförening

164

Dnr 00050/2019

052

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 § 28 antagit riktlinjer för bidrag ur
vattenregleringsmedel.
Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar
beslut. Kommunstyrelsen avger remissvar utifrån riktlinjerna.
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna förslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott när det gäller ansökningar som hör till
punkt B i riktlinjerna.
B. Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i
kommunen
1. Vattenregleringsmedel ska användas för tillväxtbefrämjande aktiviteter för
allmänna och gemensamma intressen i hela kommunen. 50 % av de årligen
tilldelade medlen reserveras för detta syfte.
2. Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs
kommun och/eller som arbetar för att värna kommunens kulturhistoriska arv kan
ansöka om finansiering ur dessa medel om de är inregistrerade och har ett
organisationsnummer.
3. Målsättningen ska vara tillväxt i någon form. Ansökningar där de sökta
vattenregleringsmedlen utgör hela eller en del av den nationella offentliga
medfinansieringen för ett större projekt med annan extern finansiär har prioritet.

En ansökan har inlämnats av Abborrträsk Bygdeförening för upprätthållande
av skid- och skoterspår.

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen
. Abborrträsk Bygdeförening

Länsstyrelsen har skickat ansökan på remiss till kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att lämna yttranden över
ansökningar gällande vattenregleringsmedel. Länsstyrelsen har satt sista
datum för yttrande för aktuell ansökan till 23 juli. Inget arbetsutskott är
inplanerat innan sommaruppehållet. Beslut om yttrande hänskjuts därför
denna gång till kommunstyrelsen för att yttrandet ska kunna överlämnas till
länsstyrelsen innan remisstidens utgång.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Följande yttrande lämnas till Länsstyrelsen:
Abborrträsk Bygdeförening beviljas vattenregleringsmedel
(bygdemedel) med 19 500 kronor för inköp av sladdutrustning för
upprätthållande av skid- och skoterspår.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen
Ansökan

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-04

Ks § 129
Arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan

Blad

165

Dnr 00155/2019

004

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen
ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna
handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna
handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå
från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den
som söker information kan göra sig en föreställning om vilka
handlingstyper som alstras.
I arkivvård ingår även att avgränsa arkivet genom att fastställa vilka
handlingar som skall vara arkivhandlingar, samt att verkställa föreskriven
gallring i arkivet. Enligt arkivreglementet för Arvidsjaurs kommun (Dnr
10.92) ska varje myndighet inom kommunen upprätta en plan som
beskriver myndighetens handlingar och hur
dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Den hantering av handlingar
som föreskrivs i dokumenthanteringsplanen är bindande för verksamheten.
Tillsammans ger arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen
kontroll och överblick över myndighetens allmänna handlingar. Det är till
nytta för det interna arbetet och underlättar allmänhetens insyn i
kommunens arbete.
Kommunstyrelsens beslut

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsens
verksamheter

Justerandes sign

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
antas.
2. Kommunstyrelsens beslut 2003-12-08 § 230 upphör att gälla
(arkivbeskrivning).
3. Kommunstyrelsens beslut 2001-10-01 § 143 samt 2002-06-10 § 83
upphör att gälla (dokumenthanteringsplan).
_____

Beslutsunderlag
Förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

Ks § 130
Komplettering Underskrifter på
kommunens bankkonton
m.m.

166

Dnr 00139/2019

002

Med anledning av vissa personalförändringar måste behörighet till
underskrifter för Arvidsjaurs kommuns räkning å konton på bank, postgiro,
kvittering av postförskottsförsändelser m.m. tas upp för nytt beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall
ske enligt följande:
Teckna konto å kommunens bankräkning i löpande förvaltning
Ekonomichef
Birgitta Häggström
Redovisningsledare
Elisabeth Wingård
Ekonom
Linn Hellman
Assistent
Emelie Lindkvist
Assistent
Amanda Holmqvist
Assistent
Soukaina Intidam
Assistent
Anna Lindqvist
Administratör
Ann-Britt Laestander
Administrativ assistent
Sofie Östervald
Administrativ assistent
Maria Isaksson, t.o.m. 2019-08-30
Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig)
Den person som står som mottagare / adressat
Reception
Daniel Oskarsson
Reception
Magnus Svensson
Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig)
Sekreterare
Liselott Sandström
Sekreterare
Inga Sandström
Förvaltningsekonom
Marina Voronova
Receptionist
Daniel Oskarsson
Receptionist
Magnus Svensson

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

167

Ks § 130, forts.

Deklarationsombud hos Skatteverket
Ekonomichef
Birgitta Häggström
Redovisningsledare
Elisabeth Wingård
Ekonom
Linn Hellman
Assistent
Amanda Holmqvist
Assistent
Soukaina Intidam
Assistent
Anna Lindqvist
HR-chef
Åsa Fjällman
Systemförv/löneadm
Lisa Lindberg
Löneadministratör
Isabelle Vesterlund
Löneadministratör
Göran Westerlund
Överförmyndarverksamhetens handlingar - Kvittering assurerade och
rek. värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig)
Den person som står som mottagare / adressat
Överförmyndarhandläggare Vakant
Sekreterare
Liselott Sandström
Sekreterare
Inga Sandström
Receptionist
Daniel Oskarsson
Receptionist
Magnus Svensson
2.

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 § 95 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Berörda
. PostNord
. Sparbanken Nord
. Ica Supermarket Arvidsjaur

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Ks § 131
Extra sammanträde med
anledning av behandling
av preliminär Mål- och
resursplan 2020-22

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

168

Dnr 00263/2018

006

Leif Andersson (c) föreslår ett extrainsatt sammanträde med anledning av
behandling av Mål- och resursplan för åren 2020-2022.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen sammanträder 10 juni kl. 08.00 för behandling av
Mål- och resursplan 2020-2022.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Ks § 132
Preliminär mål- och
resursplan 2020-2022 för
kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

169

Dnr 00081/2019

041

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och
planen fastställs sedan i oktober/november.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som;
• befolkningsprognoser
• volym-och prisberäkningar
• eventuella lagändringar
• planerade större verksamhetsförändringar
• förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget
för de kommande tre åren.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 230 att inför arbetet med måloch resursplan 2020-2022 att beräkning av nämndernas ramar ska utgå med
utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI
(Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.
Arbetsutskottet behandlade 2019-04-23 nämndernas förslag till mål- och
resursplaner för kommande år. Inlämnade förslag överskred budgeten
varför arbetsutskottet gav nämnderna i uppdrag att lista förändringar,
beskriva nettokostnaden som avgår och som tillkommer för 2020.
Redovisning skedde av respektive nämnd vid ett extrainsatt utskottssammanträde 2019-05-13.
Vid arbetsutskottets sammanträde2019-05-21 redovisades
budgetsituationen för 2020. Utifrån inlämnade förslag på driftsbudget från
nämnderna måste kommunen spara 6,7 mkr för att nå en nollbudget.
Kommunstyrelsens beslut
Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen
. Ulf Starefeldt
. Birgitta Häggström

Justerandes sign

1.

Behandling av ärendet återupptas vid extrainsatt sammanträde 10 juni.

______

Beslutsunderlag
Förslag till preliminär mål- och resursplan för kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

Ks § 133
Uppföljning av
kommunfullmäktiges
beslut gällande
omstrukturering av
grundskoleverksamheten i
Arvidsjaurs kommun

170

Dnr 00148/2019

101

Ett ärende har initierats om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
gällande genomlysning av grundskolan. Genomlysningen utmynnade i att
fullmäktige fattade ett beslut om omstrukturering. Anledningen var flera
års sjunkande betyg, för såväl åk 6 som åk 9.
Av kommunallagens 6 kapitel §§ 1–3 framgår bland annat att;
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska
personer.
Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga
nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in
de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 § 102 att inom ramen för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt begära en skriftlig redovisning av barnoch utbildningsnämnden av hur nämnden verkställt fullmäktiges beslut
gällande omstrukturering.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi har lämnat en
redovisning.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Informationen överlämnas till kommunfullmäktige.

_____

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Au 2019-04-24

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2019-06-04

Ks § 134

171

Dnr 00173/2019

998

Utbetalning av statligt och Arvidsjaurs Flygplats AB har lämnat in en ansökan om utbetalning av
kommunalt driftstöd 2019 kommunalt och statligt driftstöd för år 2018.
- Arvidsjaur Flygplats AB
Kommunalt driftstöd
Det finns 2 500 tkr avsatta för driftstöd till Arvidsjaurs Flygplats AB i 2019
års budget. Avräkning av stödet görs senast under mars nästa år.
Statligt driftstöd
Kommuner med icke statlig flygplats med upphandlad flygtrafik kan ansöka
om årligt statligt bidrag för att täcka delar av underskott i flygplatsens drift.
Syftet med driftbidraget är att bidra till att säkerställa en interregional
flygtrafikförsörjning i hela landet. Driftbidraget beräknas enligt en
fördelningsmodell som bygger på ett antal kostnads- och intäktsfaktorer som
tilldelas schablonvärden för att avspegla flygplatsernas verkliga kostnader
och intäkter.
Bidraget kan aldrig bli högre än det verkliga underskottet. Tanken är att
modellen ska vara transparent och enkel i sin utformning och samtidigt ge
incitament till effektivisering av flygplatsdriften
Det statliga driftsbidraget betalades tidigare ut direkt till flygplatsen enligt
enkelt ansökningsförfarande. Från och med 2016 betalas det statliga bidraget
betalas ut, efter ansökningsförfarande, till den kommun i vilken flygplatsen
har sitt säte. Det statliga driftstödet uppgår för 2019 till 8 703 tkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB
betalas ut efter särskilt beslut av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Beslutet skickas till:
. Ralf Lundberg
. Anne Enoksson
. Ekonomi

1.
2.
3.

Arvidsjaurs Flygplats AB beviljas utbetalning av statligt och
kommunalt driftstöd med totalt 11 203 Tkr för år 2019.
Driftsstödet ska betalas ut per omgående.
Pengarna tas ur kommunstyrelsens driftbudgetram.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ansökan om utbetalning av driftstöd – flygplatschef Ralf Lundberg

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Ks § 135

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

172

Dnr 00183/2019

109

Extern utredning gällande Ylva Stråhle Andersson (s) initierar vid dagens sammanträde ett ärende
eventuell ny organisation/ gällande eventuell ny organisation/outsourcing av HR-enheten, för bästa
outsourcing av HRkvalité och kostnadseffektivitet.
enheten
Kommunstyrelsens beslut
1.

2.

En extern utredare/konsult ska anlitas med uppdrag att förutsättningslöst utreda eventuell ny organisation/outsourcing av HR-enheten,
för bästa kvalité och kostnadseffektivitet.
Arbetet ska starta omgående och vara färdigställt före 2019 års utgång.

_____

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt
. Upphandling

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 136
Insatskapital
- Medlemskap och andelar
i HBV (Allmännyttans
inköpsfunktion)

Dnr 00184/2019

049

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De
genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade
till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180
ramavtal får medlemsföretagen/organisationerna dagligen hjälp med att
förvalta och utveckla verksamheten.
Specialistkompetensen finns inom områdena bygg, VVS, energi och
säkerhet. Utöver ramavtal erbjudes skräddarsydda upphandlingar och
konsultation i upphandlingsfrågor samt en rad kringtjänster som
trepartsavtal och fakturahantering.
För att kunna nyttja HBV’s tjänster krävs att kommunen går in som medlem
och tecknar fyra andelar á 10 000 kronor (HBV’s stadgar).
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

Arvidsjaurs kommun går in som medlem i HBV – Allmännyttans
inköpsfunktion.
Kommunen ska teckna fyra (4) andelar á 10 000 kronor i HBV.

_____

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Upphandling

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 137
Preliminär mål- och
resursplan 2020-2022
- Hela kommunen

174

Dnr 00249/2018

041

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och
planen fastställs sedan i oktober.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar,
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 230 att inför arbetet med måloch resursplan 2020-2022 ska beräkning av nämndernas ramar utgå med
utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI
(Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.
Arbetsutskottet behandlade 2019-04-23 nämndernas förslag till mål- och
resursplaner för kommande år. Inlämnade förslag överskred budgeten
varför arbetsutskottet gav nämnderna i uppdrag att lista förändringar,
beskriva nettokostnaden som avgår och som tillkommer för 2020.
Redovisning skedde av respektive nämnd vid ett extrainsatt utskottssammanträde 2019-05-13.
Vid arbetsutskottets sammanträde2019-05-21 redovisades
budgetsituationen för 2020. Utifrån inlämnade förslag på driftsbudget från
nämnderna måste kommunen spara 6,7 mkr för att nå en nollbudget.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Behandling av ärendet återupptas vid extrainsatt sammanträde 10 juni.

______

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till Mål- och resursplan 2020-2022

Utdragsbestyrkande
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Ks § 138
Remittering

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr 00190/2016
Dnr 00337/2016

009
256

Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer
Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m):
Släpp tomterna fria
Jag föreslår
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina
tomter.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 68 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 74 att återremittera ärende
med förtydligande av;
- förutsättning för försäljning av tomterna utan kommunalt VA
- förlängning av arrendetider
- ev. hinder för försäljning
- arrendelagens skrivning om besittningsrätt
- vad säger arrendelagen om förtur till arrendatorerna vid en ev.
försäljning
- under arbetet ska dialog föras med arrendatorerna
Planingenjör Britta Lundgren och samhällsbyggnadschef Åsa Andersson
har inlämnat skrivelse i ärendet, där man föreslår att kommunen fortsätter
att arrendera ut arrendetomterna och att de 5-åriga arrendetiderna bibehålls
med hänvisning till den starka besittningsrätten för bostadsarrendatorer.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-30 § 119 att återremittera ärendet
för att:
- göra en kostnadsbedömning om vad ett friköp av tomterna skulle kosta
hänsyn taget till VA, detaljplan och annat som kan tillkomma
- ta in uppgift om hur många stugägare som är villiga att köpa tomterna
- belysa vad konsekvenserna blir om inte alla arrendatorer vill köpa
- kalla till samråd när ovanstående har klarlagts
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 § 112 att bordlägga ärendet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2019-05-07 § 112
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Motion

Utdragsbestyrkande

Muntlig föredragning av Britta Lundgren

ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Ks § 138, forts.

Yrkande under sammanträdet
Marcus Lundberg (c)
Återremiss till arbetsutskottet för dialog med berörd sameby.
Proposition
Eftersom yrkande om återremiss har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar hon att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för dialog med berörd
sameby.

______

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsens arbetsutskott
. Britta Lundgren

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks 2019-05-07 § 112
Tjänsteskrivelse Britta Lundgren
Motion

Utdragsbestyrkande

Muntlig föredragning av Britta Lundgren
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Ks § 139
Reglemente för
valnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

177

Dnr 00179/2019

003

Kommunfullmäktige beslutade 1992-12-07 § 87 att anta reglemente för
valnämnden.
Med anledning av bland annat ny vallag har reglementet reviderats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Reglemente för valnämnden antas.
Kommunfullmäktiges beslut 1992-12-07 § 87 upphör att gälla.

_____

Beslutet skickas till:
. Ralf Lundberg
. Anne Enoksson
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente

Utdragsbestyrkande
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Ks § 140
Detaljplan för
Moskosel 3:52

Blad

178

Dnr 00182/2019

214

Planområdet ligger i byn Moskosel och är detaljplanelagt sedan tidigare med
allmänt ändamål och prickmark (mark som icke får bebyggas).
Moskosel 3:52 är en tidigare kommunägd fastighet i byn Moskosel som
fram till 2013 nyttjades huvudsakligen för skolverksamhet. Fastigheten är i
gällande detaljplan avsedd för allmänt ändamål vilket innebär att
byggnaderna på fastigheten enbart kan användas för statlig eller kommunal
verksamhet. Fastigheten såldes till privata ägare 2018 och för att möta de
planer som finns för området behöver detaljplanen ändras från allmänt
ändamål till lämplig användning.
Syftet med detaljplanen är att övergå från allmänt ändamål till kvartersmark
som kan möjliggöra att bedriva en verksamhet som bland annat erbjuder
möteslokaler, övernattningsmöjligheter, events, festivaler, ekologisk odling
och restaurangverksamhet. Detaljplanen ska även skapa planmässiga
förutsättningar för etablering av camping med stugor samt platser för
husvagnar och tält. För att uppnå syftet med detaljplanen regleras
markanvändningen inom planområdet till C-centrum/B-bostäder/
N-camping/R-besöksanläggning/L-odling´/G-drivmedelsförsäljning.
Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen avviker inte från kommunens
översikts- och tillväxtplan.
Planen upprättats med utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden
2019-03-12 till 2019-04-07 och har funnits tillgänglig för granskning under
tiden 2019-04-17 till 2019-05-08.
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt
granskningsutlåtande har upprättats 2019-05-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Detaljplan för Moskosel 3:52 antas.

_____
Justerandes sign

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, Mbhn’s ordförande Anders Harr
Detaljplanehandlingar

Utdragsbestyrkande
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Ks § 141
Kommunchefens rapport

Dnr 00002/2019

Blad

179

101

Kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande;
Arvidsjaur kan bli bas för Sjöfartsverkets nya helikopterverksamhet
Sjöfartsverket har lämnat en utredning till regeringen med förslag att antalet
räddningshelikoptrar ska öka med tre till fyra stycken.
I utredningen föreslås även att en ny helikopterbas etableras i Norrlands
inland.
Ärendet ligger hos näringslivsdepartementet. Kommunen kommer att
uppvakta såväl departementet som Sjöfartsverket för att etableringen ska
ske i Arvidsjaur.
Intranät
Kommunen är i stort behov av ett intranät. Just nu pågår översyn om vilka
möjligheter som finns för att underlätta den interna informationen.
SCB’s medborgarundersökning
SCB’s medborgarundersökning har sammanställts och delgetts till berörda.
Ledningsgruppen ska utifrån utfallet lämna förslag till åtgärder.
Samverkansavtal
Arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal närmar sig slutet. Nu vidtar
arbete med LOK och rutiner.
Ekonomiinternat för ledningsgruppen i Malå 12-13/6
Personal
Utredningsfunktion, GDPR - Åsa Händel kommer att vara tjänstledig
fr.o.m. 1/9 för att prova nytt jobb.
Arkivhantering - Jimmy Andersson har anställts som projektledare i ett
samarbetsprojekt inom Region 10. Han kommer att se över
deltagarkommunernas arkiv och arkivdokumentation. Jimmy kommer även
att ta över ansvaret för GDPR under ordinarie befattningshavarens
tjänstledighet.
Omorganisation Resurscentrum och Näringslivsenheten
Redovisning av risk- och konsekvensanalyser rörande Resurscentrum och
Näringslivsenheten sker denna vecka. Information enligt MBL § 19
genomförd såväl skriftligt som muntligt. MBL § 11 kommer att hållas
senast under v 24.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 142
Rapport från
kommunstyrelsens
ordförande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04

180

Dnr 00035/2019

101

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg informerar om följande:
Regionala rådet
Landshövdingen kallar kommunal- och regionråd, kommunchefer samt
företrädare inom kyrkan, försvaret m.fl. samhällsfunktioner angående
totalförsvar.
Möte med samebyarna
Klimatförändringar gör att man inte räknar med att kunna göra flytt till
kusten då betet där försvåras av att nedersta markskiktet fryser igen. Detta
kan innebära att det blir än mera aktuellt att liksom i fjällkommuner tvingas
att införa förbudszoner under vissa perioder.
Förvaltningsråd bildat för Gallejaur och Stiftelsen Systrarna Karlsson
En statusmarkering när Länsstyrelsen tar ledartröjan över utvecklingen i
kulturreservatet.
Seminarium Regioners utveckling SKL
Arvidsjaur sticker ut som relativt lyckosam kommun såsom varande i
perifert område med låg arbetslöshet och relativt god kommunal ekonomi,
enligt en forskarrapport.
Ny ägare till Lundströms El
Nordelektro heter firman med verksamhet sedan tidigare i
Skellefteåområdet. De nya ägarna har varit på besök.
Landsbygdsråd
Tillstyrkande av landsbygdsprojekt.
Landsbygdskonferens hålls till hösten i Moskosel.
Varmvattensbassängsgruppen
Gruppen kallade till kvällsmöte där de tog upp frågan om att kommunen ska
tillhandahålla badvakt. Svaret som gavs är att det inte är ekonomiskt
möjligt.
Träff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i Luleå
Vid samtal med arbetsförmedlingens representant sades att Arvidsjaur inte
blir ett s.k. kallt kontor till att börja med på grund av att personalen på det
lokala kontoret för närvarande inte kan övertas av Arbetsförmedlingen
kundtjänst. En tanke är att slå ihop Arvidsjaur och Arjeplog.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Ks § 142, forts.

Presentation av företagsklimatet
Arvidsjaur är på plats 280 av 290 kommuner, vilket är dystert. Överlag är
politikernas uppfattning om företagsklimatet högre än företagarnas.
Nya tag får tas när ny näringslivsorganisation har satts och nyanställd
näringslivsstrateg är på plats.
Presentation av Vattenfall
Diskussioner runt testindustri, vindkraft och laddstolpar.
Representation
Länsmiddag Luleå och Veterandagen AJB Arvidsjaur.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna

Kommunstyrelsen

Ks § 143
Information om
pilotprojektet ”Service i
samverkan”
- Hela Sverige ska leva

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-04
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Dnr 00001/2019

101

Bertil Degerlund från Hela Sverige ska leva informerar om pilotprojektet
”Service i samverkan”;
Service i samverkan är ett pilotprojekt i elva av Sveriges kommuner.
Arvidsjaurs kommun är den enda medverkande kommunen i norrbotten.
Projektet syftar till att utveckla samverkan runt service på landsbygden.
I varje kommun ska det finnas en plan för service på landsbygden. Planen
ska innefatta något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post,
apotek eller betaltjänster.
De nya modellerna från de elva deltagande kommunerna ska dokumenteras
och presenteras på spridningskonferensen den 16 oktober 2019, tillsammans
med en framtagen kunskapsbank för spridning och implementering. Hela
Sverige ska leva kommer också att bilda en servicegrupp som arbetar vidare
med servicefrågan och spridning efter projektets slut.
Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska
leva och Sveriges kommuner och landsting. Nio stycken lokala
processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett
processledarnätverk som leds av en projektkoordinator.
I Arvidsjaur har redan en serviceplan har tagits fram med hjälp av Hela
Sverige ska Leva. Planen är antagen av fullmäktige.
Ett av målen i projektet är att upprätta serviceplaner i kommunerna, ett mål
som Arvidsjaur redan har uppnått genom servicepunkter i två byar. Ett
annat är att skapa servicepunkter. Ytterligare ett mål som Arvidsjaur har
uppnått.
En servicelösning i Moskosel är ett arbete som pågår just nu. En ekonomisk
förening som arbetar framåtskridande är bildad i byn. Medel har utgått från
Tillväxtverket till Moskosels ekonomiska förening för att föreningen ska
kunna starta arbetet. Även Länsstyrelsen har skjutit till pengar.
_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022
Sammanträde: 2019-06-04
Ordinarie ledamöter:
Namn

Närvarande Ja

1 Sara Lundberg

1

2 Marcus Lundberg

1

3 Ylva Stråhle Andersson

1

4 Johan Lundgren

-

5 Britt-Inger Hedman

-

6 Margoth Holmqvist

1

7 Leif Andersson

1

8 Kristina Bäckström

1

9 Martin Nilsson

1

10 Lennart Wigenstam

1

11 Marius Helland Vassbotn

1

Nej Avst Ja

Nej Avst Ja

Nej Avst

Nej Avst Ja

Nej Avst Ja

Nej Avst

Ersättare:
Namn

Närvarande Ja

1 Lena Karlsson

1

2 Kristina Taimi

-

3 Linda Stenvall

-

4 Marcus Davidsson

-

5 Kenneth Bäcklund

1

6 Håkan Sandgren

-

7 Mats Klockljung

-

8 Ingrid Lundqvist

-

9 Ann-Karin Sörmo

-

10 Samuel Wigenstam

-

11 Jens Eliasson

-
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