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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 116 
Avtackning av t.f. kommunchef samt presentation av tillträdande 
kommunchef 
 
Kf § 117 
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering 
 
Kf § 118 
Allmänhetens frågestund 
 
Kf § 119 
Delgivningar 
 
Kf § 120 Dnr 00001/2013 101
Minskning av partistöd (Medborgarförslag) 
 
Kf § 121 Dnr 00001/2013 101
Turistplan (Medborgarförslag) 
 
Kf § 122 Dnr 00001/2013 101
Uppröjning av Nasaleden (Medborgarförslag) 
 
Kf § 123 Dnr 00001/2013 101
Förbud mot vindkraftverk i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) 
 
Kf § 124 Dnr 00001/2013 101
Utökade intervaller i sophämtningen, hämtning var fjärde vecka 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 125 Dnr 00001/2013 101
Nya kyrkogårdens undergång (Medborgarförslag) 
 
Kf § 126 Dnr 00001/2013 101
Rätt för kommunens vårdtagare att vistas ute i dagsljus varje dag 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 127 Dnr 00218/2013 042
Delårsbokslut 2013-01-01--2013-08-31 - Hela kommunen 
 
Kf § 128 Dnr 00254/2013 007
Revisionsrapport - Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 
 
Kf § 129 Dnr 00218/2013 042
Delårsbokslut 
2013-01-01--2013-08-31 - Kommunens bolag 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

forts. 
 
Kf § 130 Dnr 00212/2013 026
CEMR Jämställdhetsdeklaration (Europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) 
 

Kf § 131 Dnr 00230/2013 049 
Taxa för liftkort vid Prästberget och Vittjåkk 
 

Kf § 132 Dnr 00105/2013 379
Deklarera Arvidsjaur som en vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag) 
 

Kf § 133 Dnr 00229/2013 379
Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft - Vindkraftspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 

Kf § 134 Dnr 00165/2013 379
Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft 
 

Kf § 135 Dnr 00286/2012 052 
Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder 
 
Kf § 136 Dnr 00216/2013 816 
Remiss – Norrbottens kulturplan 2014-2016 
 

Kf § 137 Dnr 00188/2013 007
Ansvarsfrihet för år 2012  
– Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 
 

Kf § 138 Dnr 00257/2013 007
Revisionsrapport - Granskning av Sandbackaskolan 
 

Kf § 139 Dnr 00045/2011 253
Försäljning av Torgkiosken 
 

Kf § 140  Dnr 00235/2013 214
Detaljplan för Spindeln 6 m. fl 
 

Kf § 141 Dnr 00193/2013 102
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt ordinarie 
ledamot/vice ordförande i Arvidsjaur Flygplats AB – Jan Åge Mikalsen 
 

Kf § 142 Dnr 00206/2013 102
Entledigande som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden – Patrik 
Åman 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

forts. 
 
Kf § 143 Dnr 00227/2013 102
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen – Monika Olsson 
 
Kf § 144 Dnr 00129/2013 102
Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB 
– Bill Grundström 
 
Kf § 145 Dnr 00171/2013 102
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test 
& Training AB - Eva Granlund 
 
Kf § 146 Dnr 00171/2013 102
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi 
AB - Eva Granlund 
 
Kf § 147 Dnr 00244/2013 041
Utdebitering av kommunalskatt för år 2014 
 
______ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Avtackning av t.f. 
kommunchef samt 
presentation av 
tillträdande kommunchef 
 

Kf § 116 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Eivor Sandström ajournerar sammanträdet 
för att tacka och överlämna en blomma till t.f. kommunchef Kristina 
Grubbström som tjänstgjort under tiden juli – mitten av oktober 2013. 
Ordföranden tackar särskilt för väl utfört arbete. 
 
Tillträdande kommunchef Kerstin Olla presenterar sig för ledamöterna och 
säger bland annat att hon ser fram emot att arbeta i Arvidsjaur och att hon 
hört mycket gott om orten. Ordföranden hälsar Kerstin Olla välkommen till 
Arvidsjaurs kommun. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av justeringsmän samt 
tid och plats för justering 
 
 

Kf § 117 
 
Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av 
dagens protokoll, samt tid och plats för justering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Patrik Åman och Ulf Starefeldt utses att justera protokollet 
2. Ulf Isaksson och Annica Öberg utses som ersättare 
3. Protokollet ska justeras fredag den 1 november klockan 09.00 i 

förvaltningsbyggnaden.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Allmänhetens frågestund 
 

Kf § 118 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund. 
 
Under allmänhetens frågestund ställdes följande frågor: 
 
Fråga 1 
Ungdomsgården 
Jag är en farmor som önskar att UG öppnas för våra ungdomar i kommunen. 
Att hålla UG öppen några timmar eftermiddag/kväll är en bra investering för 
vår framtid. Jag tycker inte om att halva UG är en förvaringsplats för 
instrument. Vad kommer det att innebära i längden att UG är portad för 
ungdomar? 

I Kalix har ungdomsgården varit stängd i två år. Konsekvenserna där är att 
nätdrogerna ökat. Så vill jag inte det ska bli för våra ungdomar. 

Var finns ungdomarna idag? 
Jag tycker du som politiker ska besöka busstationen efter att skolan har 
slutat – lyssna och se. 

Jag tycker du ska ta en promenad på samhället på kvällarna. 

Mitt förslag är att ni politiker ska ge ungdomarna ett positivt svar och öppna 
ungdomsgården. 
 
Svar av Jerry Johansson, kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktige har beslutat att integrera kommunens ungdoms-
satsningar i en verksamhet. Där ingår ungdomsgården. Galaxens lokaler är 
vikta för ändamålet, men just nu pågår det ett arbete med att anpassa 
lokalerna. Målsättningen är att starta verksamheten så fort som möjligt. 
 
Fråga 2 
Kommunföretagen 
Hittills i år har kommunföretagen backat ca 4 Mkr. Den största förlusten i 
koncernen står Arvidsjaur Test & Training (ATT) för. Sammanslagningen 
av ATT med Trafikskolan ser vi nu facit i räkenskaperna. 
När ska koncernledningen, med kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
främst koncernchef, tillika kommunchefen, sätta ner foten och kräva kraft-
full insats för att ta bort detta av kommunen tärande företag? 
 
Svar av Tom Lundberg, vice ordf Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
Frågeställaren tycker att ATT är ett stort bekymmer. Jag kan garantera att 
styrelsen i Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) följer ATT’s göranden 
och låtanden väl. ATT har övertagit en trafikskola som resultatmässigt inte 
gick så bra och arbetar hårt med att göra den konkurrenskraftig. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 forts, Kf § 118. 
 
Arvidsjaur behöver en Trafikskola. Om inte möjlighet att ta körkort finns på 
orten innebär det att ungdomar och övriga kommuninnevånare fick åka till 
grannkommunerna för att ta körkort eller komplettera ett körkort. Det vore 
olyckligt. 

Vad gäller resultatet så äger ATT en simulator som drar avskrivningar och 
bidrar till bolagets underskott. Det arbetar hårt för att skapa verksamhet runt 
den. Det är en utmaning och AKAB kommer att agera om det inte går. 
 
Svar av Stina Johansson, ordförande ATT 
Jag tycker att diskussionen kring ATT och Trafikskolan är viktig. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att ATT skulle överta driften av 
Trafikskolan. En underskottstäckning beslutades. Den personal som ATT 
tog över har rätt till anställning ett år. Det har inneburit att det inte från 
början gick att anpassa antal anställda efter verksamhet. ATT har arbetat 
mycket med marknadsföring. En del av kunderna finns utanför kommunen. 
Sandbackaskolan har betalat ut stipendier till ungdomar inskrivna i 
nationella program som tar körkort. Under året har stipendiet halverats. ATT 
är också lite låsta i insatserna för marknadsföring. Det är andra regler för ett 
kommunalt bolag än för övriga företag. Det här är en utmaning, att inte veta 
hur prognosen ska se ut plus att halva kundkretsen finns utanför kommunen. 
Vi hoppas och tror, att vi via den marknadsföringsplan som upprättats, 
kommer att kunna bibehålla den service kommuninnevånarna har rätt till. 
Den AFIS-utbildning som skulle bedrivas inom bolaget fick inte så många 
elever som planerat. Därför har ATT nu beslutat att göra sig av med 
simulatorn. 
 
Fråga 3 
Personal 
Vi har hittills i år minskat i population med 11 personer (201301-201306), 
men antalet kommunalt anställda personer har ökat och dessutom har antalet 
heltidsarbetande ökat med hela 6 procent. Från 2000 01 till 2013 06 har 
populationen minskat med över 840 personer, men antal kommunalt 
anställda har ökat med 157 personer. Det går inte längre att skylla på 
ytterligare pålagor och externt tilldelade uppgifter. Man måste få mera pang 
för pengen eller mer verkstad och en rationell samt kostnadseffektiv 
administration. 

När får vi se den nya organisatoriska administrationen ställd mot nytt 
arbetssätt och adekvata uppgifter ställda mot verksamhet? 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Svar av Jerry Johansson, kommunstyrelsens ordförande 
När man tittar på personaltäthet måste man se till helhet. När det gäller 
administrationen i sin helhet så ska man se över den. Idag finns samverkan 
med Trekom Norr på dagordningen. Det finns mycket att vinna på att gå in i 
samverkan med en större kommun. 
 
Fråga 4 
Fastighetsförsäljningar 
Det verkar ske försäljningar av kommunens fastighetsbestånd på ett, i mina 
ögon, väldigt hastigt och ogenomtänkt sätt. Skogen reaförlust på 2,5 Mkr, 
Skolan Moskosel vet vi inte då underlag inte finns för de beslut som tagits 
om värme, sporthall etc. och nu ska torggrillen säljas till högstbjudande utan 
tanke på konsekvenser för enskilda, avtalsrättsliga förehavanden och med 
förbehåll som inte är genomtänkta. Kan det vara så att detta är ännu ett 
tjänstemannabeslut. 

Var finns den avyttringsplan med konsekvensbeskrivningar, avtalsförbehåll 
och påverkan på befintlig service med en relevant totalekonomisk kalkyl 
som påvisar ett plus i sista ledet – ekonomiskt, infrastrukturellt, rationellt 
och serviceinriktat med utvecklingspotential för kommunen och dess 
innevånare? 
 
Svar av Jerry Johansson, kommunstyrelsens ordförande 
Den fastighetspark vi har är resultatet av förvärv som skett bakåt i tiden. Vi 
har helt enkelt för mycket lokalyta. Den kommunala verksamheten ligger 
inte i tegelväggar. Fullmäktige har sagt att kommunen ska följa lagen om 
god ekonomisk hushållning. Kommunen kommer att avyttra fastigheter, i 
första hand där det inte finns någon kärnverksamhet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Kf § 119 
 
* Direktionsprotokoll 2013-06-13--06-14 
- Partnerskap Inland Akademi Norr 
 
* Klimatförändringar i Arvidsjaurs kommun - Planeringsunderlag för 

anpassning till förändrat klimat 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Budget 2014 och plan 2015-2016 Gemensam nämnd för drift av 

personalsystem 
- Skellefteå kommunfullmäktige 2013-04-27 § 88 
 
* Cirkulär 13:44 - Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när 

det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Kund/Brukarundersökning Bygglov 2013 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-09-23 § 91 
 
* Delårsbokslut 2013-08-31 - Socialnämnden 
- Socialnämnden 2013-09-24 § 65 
 
* Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande år 2013 
- Socialnämnden 2013-09-24 § 69 
 
* Samordning av vård inom kommunen (Medborgarförslag) 
- Socialnämnden 2013-09-24 § 72 
 
* Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 

verkställda inom tre månader - 2013 
- Socialnämnden 2013-09-24 § 75 
 
* Cirkulär 13:49 - Preliminära utfall av 2014 års kommunala 

utjämningssystem och LSS-utjämning 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Delårsbokslut 2013-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-02 § 54 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 119, forts. 

 
* Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 

2013-04-30 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-02 § 55 
 
* Pedagogiskt stöd till dagligen busspendlande elever 

Moskosel-Arvidsjaur (Medborgarförslag) 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-02 § 58 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Minskning av partistöd 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 120 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Eftersom det är aktuellt att ta bort habersättningen och 
kontaktpersoner till utvecklingsstörda och funktionshindrade på 
grund av sparkrav, föreslår jag att partistödet tas bort eller reduceras 
och att pengarna öronmärks till habersättning och kontaktpersoner. 
 

Habersättningen upplevs som ”lön” och en sporre till att gå på 
”arbetet”. Försvinner den kan det leda till att många struntar i att gå 
till ”jobbet” och stannar hemma, vilket då leder till att mera personal 
behövs på boendet under dagen. 
 

Hur många ”normalstörda” skulle gå på jobbet utan ersättning? 
 

Att få ha en kontaktperson som inte är personal eller anhörig, har en 
stor social betydelse, då man får en helt annan relation till personen i 
fråga. 
 

Eftersom föreningsbidragen försvunnit för ideella föreningar utan 
ungdomssatsningar, borde även partistödet kunna tas bort eller 
åtminstone minskas till förmån för de utvecklingsstörda. 
 
Älvsbyns kommun har återinfört habersättning som man tidigare 
tagit bort. Arvidsjaurs kommun kan väl inte vara sämre. ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Turistplan 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 121 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Har de senaste 1,5 åren blivit lovad att det ska tas fram en plan för 
hur man vill utveckla turismen i kommunen. Men inget händer och 
eftersom kommunen ligger ”risigt till” kan vi inte jobba i slow-
motion och utan turistplan. 
 
Vill att kommunstyrelsen ger näringslivschefen 30 dagar att ta fram 
planen och sedan kollar att det blir gjort. ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Uppröjning av Nasaleden 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 122 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Vill att kommunstyrelsen tar beslut om att röja upp Nasaleden.  
Abborrträsk natursafari har tagit fram underlag i samarbete med 
Skogstyrelsen som skulle bekosta detta arbete. Kuvert adresser m.m. 
finns hos Näringslivschefen, men på grund av att denne inte vill 
bidra med halva frimärskostnaden för att det gynnade Abborrträsk 
Natursafari lade bolaget ned det. Viktigt arbete på grund av att vi 
säljer vandringar i regionen. 
 

Vill att beslut tas för att sända till markägare och att arbetet 
genomförs. ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Förbud mot vindkraftverk i 
Arvidsjaurs kommun 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 123 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Abborrträsk Natursafari vill att kommunfullmäktige tar beslut att 
inte tillåta vindkraftverk i kommunen – och speciellt i södra delen – 
på grund av att vi har vår naturturismverksamhet där. ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Utökade intervaller i 
sophämtningen, hämtning 
var fjärde vecka 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 124 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Källsortering och kompostering är två rätt enkla saker som vi 
kommunmedborgare kan göra för att hjälpa till att minska mängden 
avfall som förbränns, hamnar på deponi eller på annat sätt måste 
hanteras av den kommunala renhållningen. 
 
Med källsortering och kompostering blir det faktiskt inte så mycket 
som behöver hamna i soptunnan. I vårt hushåll – vi är två vuxna – 
blir det inte mer sopor än att sopkärlet på 80 liter är fyllt till bara 
hälften, om ens så mycket, under de två veckor som går mellan 
hämtningarna. Vi, och säkert många andra hushåll som komposterar 
och källsorterar, ställer alltså ut halvtomma soptunnor för hämtning. 
 
Genom att ge möjlighet för hushållen att välja fyra veckors hämt-
ningsintervall kan antalet start och stopp som sopbilen måste göra på 
sina turer minskas. Hur mycket det innebär i minskad bränsle-
förbrukning och minskade utsläpp vet jag inte, men färre start och 
stopp lär i alla fall inte innebära några försämringar i det fallet. 
 
Det ska löna sig för hushållen att minska sina avfallsmängder. Därför 
bör renhållningstaxan utformas så att den som väljer ett längre hämt-
ningsintervall än två veckor betalar en lägre avgift, förslagsvis halva 
beloppet av det som gäller för hämtning varannan vecka för aktuell 
storlek på sopkärlet. 
 
Renhållningstaxan är kommunens viktigaste styrmedel för avfalls-
hanteringen. Genom att införa möjlighet till sophämtning var fjärde 
vecka, till lägre avgift för hushållet, kan kommunen skapa incitament 
för hushållen att genom källsortering och kompostering minska 
mängden avfall.” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Nya kyrkogårdens 
undergång 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 125 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” På ena sidan vägen ligger den nya brandstationen och på andra sidan 
den nya begravningsplatsen. Den beräknade sannolikheten för att ett 
utryckningsfordon får vänta på att en begravningsprocession skall ta 
sig över vägen är visserligen liten, men det kan hända. Medan 
brandbilen väntar kan någon dö. Och då får vi en ny 
begravningsprocession. Det är det ena. 
 

Det andra är att kyrkogårdar i Arvidsjaurs församling är välbesökta 
och bland besökarna finns både barn och gamla. Risken att bli 
påkörd av en personbil eller lastbil kan vara stötte än risken att 
rammas av ett räddningsfordon. 
 

Jag föreslår att kommunen bygger och bekostar en tillräckligt stor 
och upplyst och väl renhållen viadukt eller kulvert eller undergång 
som förbinder nya kyrkogården med andra sidan. (Samtidigt behövs 
ett väl upplyst övergångsställe: ingen skall tvingas gå genom en 
kulvert mitt i natten.) ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Rätt för kommunens 
vårdtagare att vistas ute i 
dagsljus varje dag 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 126 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” För hälsan behöver varje människa på Arvidsjaurs latitud vistas i 
dagsljus mer än tjugo minuter var dag. Här finns vårdtagare i 
äldrevården som ej vill eller törs säga till den jäktade personalen att 
”jag vill ut i luften en timme”. 
 

Jag föreslår att fullmäktige klart uttalar som sin vilja att de vårdtagare 
som vill och med hjälp kan vistas ute en tillräcklig stund i dagsljus 
också får det. 
 

Sedan finns det flera vägar att ta. Vi har arbetslösa, vi har friska 
bidragstagare och frivilligorganisationer som kan hjälpa till, bara de får 
veta, av till exempel socialnämnden, att deras hjälp är välkommen.” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 
2013-01-01--2013-08-31 
- Hela kommunen  

Kf § 127 Dnr 00218/2013 042
 
Delårsbokslut för perioden 2013-01-01--2013-08-31 för Arvidsjaurs 
kommun har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-01 § 173. 
Prognosen för helår 2013 har ändrats med avseende på poster som blivit 
kända efter det att kommunstyrelsen behandlade ärendet. 
Ändringen avser sidan 15 och 18, ändrade kostnader och intäkter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delårsbokslut 2013-01-01--2013-08-31 för Arvidsjaurs kommun 

godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 
Ks § 208 2013-10-14 
Ks § 173 2013-10-01 

 Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Utlåtande avseende 
delårsrapport 2013-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 
. Sara Eklund 

Kf § 128 Dnr 00254/2013 007
 
Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige 
beslutat om i årsbudget. 
 
Av utvärdering i delårsrappo1ien framgår att resultatet endast delvis är 
förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna lämnar ingen samlad bedömning och motivering till hur väl de 
tre övergripande målen uppnås i verksamhetsperspektivet. Därmed kan inte 
heller revisionen uttala sig om utfallet är förenligt med fullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
 
Ett av huvudsyftena med delårsrapporten är att fullmäktige ska få en 
avstämning om kommunen beräknas uppnå de mål för verksamhet och 
ekonomi som fullmäktige fastställt. Det är revisionens bedömning att 
delårsrapporten inte fullt ut fyller sitt syfte i detta avseende. 
 
Revisorernas granskning visar, att för att utveckla delårsrapporten bör 
framför allt följande prioriteras till kommande år; 

• Förvaltningsberättelsen ska innehålla en överskådlig analys och prognos 
av hur väl verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges mål. 

 
Presidiet har berett ärendet och föreslår att revisorernas synpunkter ska 
beaktas. 
 
Förslag 
 
Lotta Åman (s) 
Bifall till presidiets förslag, med tillägget att kommunstyrelsen ska beakta 
revisorernas synpunkter. 
 
Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med Lotta Åmans förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ska beakta revisorernas synpunkter. 
2. Rapporten läggs i övrigt till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 
2013-01-01--2013-08-31 
- Kommunens bolag  

Kf § 129 Dnr 00218/2013 042
 
Delårsbokslut för perioden 2013-01-01--2013-08-31 för Arvidsjaurs 
kommun bolag har upprättats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delårsbokslut 2013-01-01--2013-08-31 för Arvidsjaurs kommuns 

bolag godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 
Ks § 174 2013-10-01 

 Utdragsbestyrkande 
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CEMR 
Jämställdhetsdeklaration 
(Europeiska deklarationen 
för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal 
och regional nivå  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kerstin Olla 
. Kommunförbundet Norrbotten 
 

Kf § 130 Dnr 00212/2013 026 
 
CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att 
diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i 
internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 
 
Europas kommuner och regioner har inbjudits att underteckna deklarationen, 
att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan 
kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina 
åtaganden enligt deklarationen. 
 
Vid länsträffen för kommunalråd och kommunchefer i november 2012 
beslutades att förbundet ska stödja kommunernas arbete i enlighet med 
deklarationen. 
 
I kommunförbundets verksamhetsplan framgår att kommunerna 
rekommenderas att senast 2013-06-30 
 

 anta deklarationen 
 utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna, som 

genomgår en introduktionsutbildning före 2013-12-31 
 
Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före 2013-12-31. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. CEMR-Jämställdhetsdeklarationen antas. 
2. Uppdra till kommunchefen att utse två ansvariga på ledningsnivå, en 

man och en kvinna, som genomgår en introduktionsutbildning före 
2013-12-31. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 193 2013-10-14 
Förslag till jämställdhetsdelaration 

 Utdragsbestyrkande 
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Taxa för liftkort vid 
Prästberget och Vittjåkk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. AFS 
. Camp Gielas 
 

Kf § 131 Dnr 00230/2013 049
 
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 § 123 taxa för liftkort Prästberget – 
med familjeliftkort gemensamt med Vittjåkk. 
 

Verksamheten vid Prästberget har under de senaste åren varit en del av 
Camp Gielas ansvar. Vittjåkk har under flera år varit utarrenderat till privat 
entreprenör. Avtalet med den private entreprenören har sagts upp från och 
med hösten 2013. 
 

Med anledning av att verksamheten vid Vittjåkk har förändrats tas taxan upp 
för översyn. 
 

Arvidsjaurs Föreningssamverkan, AFS, har sedan 2013-01-01 huvudansvar 
för Prästberget, i samarbete med Camp Gielas. En del i avtalet med 
kommunen är att AFS erhåller intäkterna för liftkortsförsäljningen. 
Av avtalet mellan Arvidsjaurs kommun och AFS framgår att IFK Alpinas 
aktiva som tränar och är ledare ska ha fria liftkort. Detta grundar sig på ett 
kommunfullmäktigebeslut från 2010 12-20 § 191 samt 2012-11-26 § 166. 
 

Det ligger i AFS intresse att ha en prissättning på liftkort som är på en sådan 
nivå att de inte är avskräckande för kunderna. 
 

Förslag 
 

Marcus Lundberg (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till andra beslutspunkten; 
… fria liftkort på Prästberget. 
 

Leif Andersson (c) 
Bifall till Marcus Lundbergs förslag med tillägget … fria liftkort på 
Prästberget i samband med tävling och träning – enligt kommun-
fullmäktiges beslut 2012-11-26 § 66. 
 

Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med Marcus Lundbergs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Prissättning för liftkort på Prästberget och Vittjåkk sätts av 
entreprenören. 

2. I avtal med entreprenören ska det framgå att IFK Alpinas aktiva 
slalomåkare och tränare ska ha fria liftkort på Prästberget. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 123 upphör att gälla. 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 196 2013-10-14 
Skrivelse AFS 2013-09-09 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Deklarera Arvidsjaur som 
en vindkraftsfri kommun 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 132 Dnr 00105/2013 379
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Deklarera Arvidsjaur vindkraftfri kommun nu! 
 
1. Turistföretagen behöver kunna skriva ut att Arvidsjaurs kommun 

är deklarerat vindkraftfri. Detta underlättar deras långsiktiga 
arbete med satsningar och reklammaterial. 

 

2. Fastighetsmarknaden blir stabil, åtminstone i de små byarna och 
tätorten.  

 

3 Andra kommuners invånare som flyr vindkraften och i viss mån 
gruvnäringen bör få veta att Arvidsjaurs kommun är vindkraftfri. 
Människor lämnar, alternativt uttrycker önskemål om att lämna, 
vindkraftkommunerna. Det rör sig om människor med kreativa 
yrken alternativt yngre, friska ofta avtalspensionärer. De är 
naturintresserade och kuststäder och tätorter lockar inte. 
 

Jag träffade en ”vindkraftflykting” i somras. Han och han fru hade 
sett sig om efter en annan inlandskommun i första hand, men inte 
funnit någon som var deklarerat vindkraftsfri. Vår kommun 
lockade men utan deklaration föll det alternativet. De orkade inte 
med ännu en förflyttning utan valde ett annat Europeiskt land vars 
språk de behärskar och bor nu i utkanten av ett 
kulturskyddsområde på landsbygden där de kan odla och ha höns 
och häst.  

 

4 Frågan om mobilmasters strålning har varit på tal länge. Den 
strålningen är ingenting, absolut ingenting mot strålningen från ett 
enda vindkraftverk. Från vindkraftverken leder 
högspänningsledningar. Dessutom har varje vindkraftverk upp till 
100 kg bly vilket långsamt sprids ut över omgivningen. Varje 
vindkraftverk har en sockel av cement. Gjutningen av ett enda 
fundament ger en direktpåverkan på ozonskiktet. I denna 
cementsockel gjuts det in industrimetaller av den typ som bryts i 
finska Talvivaara och som kommer att brytas i Stora Kopparbergs 
gruva Eva-Deposit i Södra Sandträsk, om den nu blir av. 
 

Vindkraft är en parentes, det har Kungliga Vetenskapsakademin 
uttryckt. Det blåser inte alltid. När vinden inte blåser måste 
reglerkraft (vattenkraft) träda in.  

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Ks § 197 2013-10-14 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-10-28 179 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
 

forts. Kf § 132 
 

4.  (forts) Under tiden vindkraften har förtur i näten släpps 
vattenkraften, som vi redan har här, på till ingen nytta alls. 
 

Ju fler vindkraftverk desto fler outbyggda älvar måste offras. Ju 
fler Talvivaara gruvor öppnas och med ökande antal 
vindkraftföretag i konkurs, t ex Uljabuoda, så kommer 
kommunernas kostnader att öka. I slutändan kommer så många 
vindkraftföretag att ha gått i konkurs så många gånger att inga 
lovade ersättningar betalas ut och kommunerna står där med 
saneringen av det miljöfarliga avfall som allt utom plåtstativet är. 

 

Undvik total katastrof, deklarera vindkraftfri kommun nu! 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 § 33 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges 

beslut 2011-10-31 § 124 om Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Ks § 197 2013-10-14 

 Utdragsbestyrkande 
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Avtal om bygdemedel för 
Brattberget Vindkraft 
- Vindkraftspolicy för 
Arvidsjaurs kommun 

Kf § 133 Dnr 00229/2013 379
 
Kraftö Vind utvecklar vindkraftsprojektet Brattberget fem mil söder om 
Arvidsjaur. Området bedöms ha väldigt goda förutsättningar för vindkraft då 
vindmätningar utförts sedan 2010 samt att området inventerats med 
avseende på natur-, fågel- och kulturvärden. 
 
Enligt utställningshandlingen för kommunens vindbruksplan är Brattberget 
utpekat som lämpligt för vindkraft. Då Brattberget inte var med i det första 
samrådet för vindkraftsplanen valde kommunen att inte ta med området i 
antagandehandlingen för kommunens vindbruksplan. 
 
Kraftö Vind har initierat en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till avtal 
om bygdemedel för området, där representanter för kommunen har ingått. 
Avtalsförslag har upprättats. 
 
När kommunfullmäktige behandlade ärendet gällande avtal om bygdemedel 
Brattberget, 2013-07-01 § 105, beslutades om återremiss (enligt 5 Kap 
36 § KomL) för att innan beslut om avtal bygdemedel för Brattberget fattas, 
upprätta och anta en vindkraftspolicy för kommunen. 
 
Jerry Johansson har upprättat skrivelse i ärendet daterad 2013-09-16. 
 
Förslag 
 
Leif Andersson (c) 
Återremiss för att upprätta en vindkraftspolicy för fullmäktige att ta ställning 
till innan avtal träffas om bygdemedel för Brattberget, i enlighet med 
motivering i fullmäktiges beslut 2013-07-01 § 105. 
 
Johan Lundgren (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt; 
Fullmäktige finner att framtagande av vindkraftspolicy inte är aktuellt 
utifrån nuvarande samhällspolitisk diskussion gällande vindkraft, och att 
sådana skrivningar som en vindkraftspolicy kan innehålla, kan uppfattas vid 
olika tolkningar som delvis stridande mot intentioner i plan- och bygglagen. 
 
Eftersom förslag till återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet 
ska avgöras idag eller ej. Hon finner att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 105 2013-07-01 
Yttrande Jerry Johansson 2013-10-16 

 Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 

forts. Kf § 133 
 
Voteringsproposition 
Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. 
 
Efter avslutad omröstning har 18 ja-röster och 11 nej-röster lämnats. Två 
ledamöter är frånvarande. Fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras 
idag. 
Omröstningsresultatet framgår av bifogad voteringslista. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Johan Lundgrens förslag varefter 
hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ingen vindkraftspolicy för Arvidsjaurs kommun upprättas. 
2. Fullmäktige finner att framtagande av vindkraftspolicy inte är aktuellt 

utifrån nuvarande samhällspolitisk diskussion gällande vindkraft, och att 
sådana skrivningar som en vindkraftspolicy kan innehålla, kan uppfattas 
vid olika tolkningar som delvis stridande mot intentioner i plan- och 
bygglagen. 

 
_____ 
 
 
Reservationer 
Leif Andersson (c), Martin Nilsson (c), Bo Lundmark (c), Jerry M 
Johansson (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Lundberg (c), Leif Norén (c), 
Lennart Wigenstam (c), Annica Öberg (m), Ulf Starefeldt (m) samt Lars 
Lindström (fp). 
Samtliga reserverar sig till förmån för Leif Anderssons förslag. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 105 2013-07-01 
Yttrande Jerry Johansson 2013-10-16 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-10-28 182 
 

 

 
 
Avtal om bygdemedel för 
Brattberget Vindkraft 

Kf § 134 Dnr 00165/2013 379
 
Kraftö Vind utvecklar vindkraftprojekt Brattberget fem mil söder om 
Arvidsjaur i Arvidsjaurs kommun. Området bedöms ha väldigt goda 
förutsättningar för vindkraft då vindmätningar utförts sedan 2010 samt att 
området inventerats med avseende på natur-, fågel- och kulturvärden. 
 
Kraftö Vind har initierat en arbetsgrupp där representanter för kommunen 
har ingått. Gruppen har tagit fram förslag till avtal om bygdemedel för en 
framtida vindkraftspark i Brattberget. 
 
Bygdemedel förutsätter att en ekonomisk förening bildas mellan de berörda 
byarna. 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 124 antagit Vindkrafts-
plan för Arvidsjaurs kommun. 
 
Arbetsgruppen (byarna) för bygdemedel har 2013-06-17 inlämnat 
mötesanteckningar från möte som hållits 2013-06-16 angående fördelning 
av eventuella bygdemedel genererade genom etablering av vindkraft. 
 
Kommunstyrelsen har 2013-06-17 § 160 upprättat förslag till beslut vilket 
återremitterades vid fullmäktiges sammanträde 2013-07-01 § 105 
(enligt 5 Kap36 § KomL). 
 
Förslag 
 
Jerry Johansson (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till punkt 4.1 i avtals-
förslaget: … varje år i god tid och innan sista december årligen anvisa hur 
betalning ska ske. 
 
Leif Andersson( c) 
Avslag med hänvisning till antagen vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun. 
 
Propositionsordning 
 
1. Jerry Johanssons förslag 
2. Leif Anderssons förslag 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 105 2013-07-01 
Ks § 160 2013-06-17 
Förslag till avtal 

 
Förslag till stadgar 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. KraftÖ Vind 
. Ekonomi 
 

forts. Kf § 134. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jerry Johanssons förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Avtal om bygdemedel för Brattberget vindkraft antas efter ändring av 

punkt 4.1 under rubriken Betalningsanvisning enligt följande; 
 

Det ankommer på föreningen/kommunen att varje år i god tid och innan 
sista december årligen anvisa hur betalning ska ske. Har inte sådan 
anvisning skett får Bolaget, med befriande verkan, betala på samma sätt 
som skett vid föregående betalningstillfälle. 

 
______ 
 
 
Reservationer 
Leif Andersson (c), Martin Nilsson (c), Bo Lundmark (c), Jerry M 
Johansson (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Lundberg (c), 
Lennart Wigenstam (c), Lars Lindström (fp), Ulf Starefeldt (m) samt 
Annica Öberg (m). 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 105 2013-07-01 
Ks § 160 2013-06-17 
Förslag till avtal 

 
Förslag till stadgar 

Utdragsbestyrkande 
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Regler för bidrag till 
skötsel och underhåll av 
skoterleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till:  ./. Bilaga 
AFS 
Kristina Grubbström 
Skoterföreningarna 
Camp Gielas 
Turistbyrån 
Företagarna 
 

Kf § 135 Dnr 00286/2012 052
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2001-11-19 § 78 att anta regler för 
driftsbidrag till skoterleder i Arvidsjaurs kommun som innebär ett maximalt 
bidrag på 38 000 kr/år. Bidrag ska ges med 3 000 kr/klubb och 270 kr/ mil 
spår. 
 

Skoterturismen ökat kraftigt i kommunen. Trycket från turistföretagen att 
det ska finnas fina preparerade skoterleder ökar i takt med deras event. 
Skoterföreningarna har varken personella eller ekonomiska resurser att 
underhålla alla leder. Det är viktigt att komma fram till en långsiktig lösning 
där man ser skoterturismen som en del av infrastrukturen i kommunen. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-25 § 60 att bilda en arbetsgrupp för att 
ta fram förslag till nya regler för skötsel och underhåll av skoterleder i 
kommunen. Arbetsgruppen har 2013-05-13 yttrat sig i ärendet. Förslaget 
återremitterades av fritids- och kulturutskottet 2013-05-28 § 13 för 
komplettering och förtydligande av bland annat ersättningsnivåer. 
Arbetsgruppen har 2013-09-19 lämnat in kompletteringar. 
 

Förslag 
 

Marcus Lundberg (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt; 
För år 2013 gäller att bidragsansökan ska inlämnas senast 30 november 
och att bidrag ska utbetalas senast 31 december. 
 

Martin Nilsson (c) 
Bjarne Halds förtydligande till regler ska antas. 
 

Två förslag har lagts. Ordföranden ställer förslagen under proposition, 
varefter hon förklarar att kommunfullmäktige bifallit Markus Lundbergs 
förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder antas. 
2. Om det uppstår olika uppfattningar om reglernas innebörd, delegeras 

tolkning av reglerna till kultur- och fritidschefen. 
3. För år 2013 gäller att bidragsansökan ska inlämnas senast 30 november 

och att bidrag ska utbetalas senast 31 december. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2001-11-19 § 78 upphör att gälla. 
_____ 
 

Reservation 
Reservation lämnas av Martin Nilsson (c). 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 199 2013-10-14 
Förlag inlämnat av Bjarne Hald 2013-10-14 

 Utdragsbestyrkande 
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Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder 
 
Alla skoterleder som finns med på skoterkartan skall vara uppmärkta. Det är dock ingen 
garanti för att alla leder är preparerade. Inför varje säsong gör skoterklubbarna 
tillsammans med turistföretagen och turistbyrån en prioritering av vilka leder som skall 
användas utifrån de resurser och behov som finns. 
 
Skoterklubbarnas ansvar 
* Lederna skall vara uppröjda till en bredd av minst två meter. 

* Lederna skall hållas uppmärkta/skyltade enligt Naturvårdsverkets och 
Vägmärkesförordningens rekommendationer.  

* Hålla fortlöpande kontroll av skyltar, särskilt varningsmärken och ledmarkeringar. 
Vid behov skall dessa kompletteras eller bytas ut. 

* Svara för mindre investeringar såsom broar och mindre maskinarbeten på lederna. 

* Svara för renhållning efter leder och uppställningsplatser. 
 
Turistiskt mest nyttjade leder 
Leden körs med pistmaskin från industrihuset - Stenträsket en gång per vecka från 
vecka 2 och till och med påsk av Camp Gielas, skoterklubben står för förarbetet under 
hösten. Förpreparering med pistmaskin görs av Camp Gielas någon gång under hösten 
när skoterklubben gjort sina delar. 
 
Camp Gielas kan, mot ersättning, köra fler gånger när turistföretagare med större 
grupper har behov av detta. Då skall beställning göras enligt ök och ersättningen betalas 
av företagaren själv. Pris sätts per säsong och meddelas av Camp Gielas. 
 
Arvidsjaurs kommun avsätter 20 000 kronor per år för att skoterklubben skall kunna 
köra leden från Stenträsket via Slevliden till Arvidsjaur, räcker till en tur/vecka under 
högsäsong.  
 
Behovet under högsäsong är tre turer per vecka och detta bekostas med sponsorpengar. 
 
Övriga leder 
270 kronor per mil och år samt 3 000 kronor per skoterklubb, efter ansökan. 
Bidrag utgår med budgeterat belopp. 
 
Bidragsansökan 
Bidragsansökan ska vara inlämnad till Arvidsjaurs kommun senast 1 september och 
bidrag betalas ut senast 30 november. 

 
__________ 
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Remiss – Norrbottens 
kulturplan 2014-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Kf § 136 Dnr 00216/2013 816
 
Norrbottens läns landsting, Division Kultur och Utbildning, har skickat ut 
Norrbottens kulturplan 2014- 2016 på remiss.  
 
Norrbottens kulturplan är ett resultat av en snart fyraårig process med årliga 
kommunbesök i länets alla 14 kommuner, möten med kulturansvariga vid 5- 
6 tillfällen per år, 13 arbetsgruppers arbeten med uppdrag utifrån 
målformuleringar i nuvarande kulturplan, dialogmöten med företrädare för 
alla konstområden, för folkbildningen och för de nationella minoriteterna. 
Dessutom har en särskild arbetsgrupp med representation från landstinget 
och av kommunerna utsedda 5 representanter arbetat med framtagandet av 
den nya kulturplanen. Kulturplanens styrgrupp med utsedda 
kommunrepresentanter och alla länsinstitutionschefer förutom från division  
Kultur och utbildning med divisionschefen som ordförande har aktivt följt 
och deltagit i arbetet. Intentionen har varit att framställa en plan som på ett 
övergripande sätt ska framföra analys av nuläge och vara ett verktyg för den 
gemensamma kulturutvecklingen i Norrbotten. 
 
Kulturberedningen med 8 representanter från Kommunförbundet - och 
därmed 8 kommuner - samt 9 representanter från Landstingsstyrelsen har 
kontinuerligt berett Kulturplan 2014- 2016. Kulturberedningen har även 
angivit gemensamma politiska utgångspunkter vid inledningen av arbetet. 
Kulturberedningen har behandlat olika frågor och områden som har direkt 
påverkan och anknytning till Kulturplan 2014- 2016. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun avger yttrande i enlighet med bilaga. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 200 2013 10 14 
Kulturplan för norrbotten 2014-2016 

 Utdragsbestyrkande 
 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-28 § 136. 
 

 
 
 
 
 
 

Remissvar på Norrbottens Kulturplan 2014 – 2016 

Planen är mycket väl genomarbetad och många kulturarbetare och kulturtjänstemän har 
deltagit i arbetet med framtagandet och på så sätt torde den ha en bra förankring i länet. 
Även politiker genom kulturberedningen, där både kommunpolitiker och 
landstingspolitiker från hela länet sitter, har deltagit under processen och givit sina 
direktiv. 

Den beskriver på ett bra sätt det fantastiska kulturliv som faktiskt finns i Norrbotten 
men den visar också på ojämlikheter som finns mellan små och stora kommuner. 
Den stora utmaningen för politiker och tjänstemän blir att få till ett rikt kulturliv som 
kommer alla norrbottningar till godo, inte bara de medborgare som bor i resursstarka 
kommuner. 

I detta arbete har kulturskolorna en viktig roll, speciellt för att nå barn och ungdomar 
men också för att kulturskolan ofta är den enda kulturella institution, vid sidan av 
biblioteken, i de små kommunerna och är på så sätt en motor för kulturlivet.  

Att stärka arrangörsskapet är ytterligare en faktor som är viktig, speciellt i de mindre 
kommunerna där det civila samhällets deltagande är avgörande för ett rikt kulturliv. Att 
på olika sätt stötta och inspirera kan ha stor betydelse för den lilla arrangören som inte 
har så stora resurser, varken ekonomiska eller personella. Man måste också vara öppen 
för nya sätt att engagera det civila samhället i kulturlivet, både genom olika typer av 
konstellationer, enskilda eldsjälar och att hitta sätt att få med de yngre. 

Konsulenternas roll kan inte nog betonas för arbetet med att stärka, inspirera och förnya 
inom olika konstområden i länet. Det behövs tydliga direktiv så att hela länet får 
tillgång till det arbete som konsulenterna står för och att konsulenterna ges 
förutsättningar för att kunna arbeta för hela länet och inte blir uppslukade av de 
kommuner som kommit längst och därmed kan kräva stöd på ett annat sätt än den lilla 
kommunen. 

Arvidsjaurs kommun anser att kulturplanen är ett bra instrument som även kan 
användas som grund för den lokala kulturens utveckling och kan konstatera att arbetet 
med kulturplanen har skapat en bättre gemenskap inom kulturlivet i Norrbotten.  

__________ 
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Ansvarsfrihet för år 2012  
– Kommunalförbundet 
Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet 

Kf § 137 Dnr 00188/2013 007 
 
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional 
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län bildades som svarar för de 
uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form av ett 
kommunalförbund med landstinget och länets samtliga kommuner.  
 
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet 
och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som 
beslutar om ansvarsfrihet. 
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till 
medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. Varje medlems fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 
 
Finansieringen och praktisk hantering av Norrtåg AB och AB Transito 
ansvarar Norrbottens läns landsting för. 
 
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har 
inlämnat årsredovisning 2012 som underlag inför beslut om ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 

beviljas ansvarsfrihet för 2012 års räkenskaper och förvaltning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 201 2013-10-14 
Revisionsberättelse 2012 
Granskningsredogörelse 2012 

 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
Sandbackaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Annette Rylén 
 

Kf § 138 Dnr 00257/2013 007
 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
Sandbackaskolans verksamhet. 
 
Syftet med granskningen har vari t att bedöma om skolans verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 
l syfte att utveckla verksamheten lämnas följande förslag: 
 
• Att nämnden i framtiden tar en mer aktiv roll i den typ av principiella 

beslut som kommunens gymnasiala programutbud innebär. Inte minst 
mot bakgrund av nämndens beslut, om att alla program ska bära sina 
egna kostnader, bör nämnden inför kommande beslut om programutbud 
säkerställa ett beslutsunderlag innehållande väl underbyggda prognoser 
och beräkningar av elevantal och kostnader för respektive program som 
ska erbjudas/starta. 

• Att nämnden fortsätter omstruktureringsarbetet och i detta arbete 
säkerställer att nämndens beslut grundas på tillförlitliga ekonomiska 
beräkningar. 

• Att nämnden i sin internbudget tydliggör hur resurser ska förde las 
mellan de olika verksamheter som inryms i Sandbackaskolans lokaler, 
dvs gymnasieverksamhet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet 2013-10-16 och lämnar 
följande förslag till beslut: 
 

Barn- och utbildningsnämnden ska beakta revisorernas synpunkter och vidta 
nödvändiga åtgärder. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden ska beakta revisorernas synpunkter och 

vidta nödvändiga åtgärder. 
2. Rapporten läggs i övrigt till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av 
Torgkiosken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Artur Boyraz 
. Sundins grill 
. Kerstin Olla 
. Sara Persson 
 

Kf § 139 Dnr 00045/2011 253
 
Torgkiosken ägs och förvaltas av Arvidsjaurs kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13 § 161 att uppdra till 
fastighetskontoret att genom anbud sälja Torgkiosken. 
 
Lokalen är uthyrd till Sundins Grill AB.  Hyresavtalet följer hyreslagen och 
löper på tre år i taget t.o.m. 2016-05-31 med nio månaders uppsägningstid. 
 
En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige 2012-06-25 § 106 för att 
möjliggöra avstyckning och försäljning. 
Annonsering om försäljningen har gjorts på kommunens hemsida och på 
Blocket under tiden 2013-08-06-- 2013-09-15. Tre anbud har lämnats in. 
 
Fastighetschef Sara Persson har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 (Torgkiosken), i huvudsaklig 

överensstämmelse med upprättad skiss, säljs till Artur Boyraz för  
1 601 000 kronor. 

2. Förrättningskostnader och lagfart ska betalas av köparen. 
3. Köparen ska sköta de offentliga toaletterna minst till och med  

2016-05-31 utan ersättning. Om köparen inte fullgör skyldigheten ska 
kommunen kräva vite på 200 000 kronor. 

4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får uppdraget att 
underteckna erforderliga köpehandlingar. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 203 2013-10-28 
Tjänsteyttrande 2013-09-23 
Kostnadsberäkning 2011-06-13 

 
Tjänsteyttrande 2011-05-10 
Värderingsutlåtande 2011-03-22 
Tjänsteyttrande 2010-10-07 

Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Spindeln 6 
m. fl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 
 

Kf § 140 Dnr 00235/2013 214
 
Förslag till detaljplan för Spindeln 6 m.fl. har upprättats. Planens syfte är att 
pröva förutsättningarna att utvidga bostadsmarken inom del av kvarteret 
Spindeln (fastigheten Spindeln 6) mot Olletjärnen. Detta för att möjliggöra en 
fastighetsreglering vid köp av mark från del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 
som i dagsläget är allmän plats och Arvidsjaur 9:18.  
 
Anledningen till det önskade köpet är att fastighetsägaren vill ha tomt ner till 
Olletjärnen, som närliggande grannar har. Bebyggelse av marken är inte aktuell 
utan marken kommer endast att nyttjas som en del av köparens tomt.  
 
Planområdet är beläget i utkanten av centrala Arvidsjaur.  
 
Planen handläggs med normalt planförfarande eftersom allmän platsmark 
berörs. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2013-05-15 § 32 att 
godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och att 
göra planen tillgänglig för granskning. Planförslaget har varit tillgängligt för 
granskning under tiden 10 juli – 1 juli 2013. 
 
Antagandehandlingar (planbeskrivning och plankarta) och gransknings-
utlåtande har upprättats 2013-08-13.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Detaljplanen för Spindeln 6 m.fl. antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mbhn § 75 2013-09-23 
Detaljplanehandlingar Spindeln 6 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
ordinarie ledamot/vice 
ordförande i Arvidsjaur 
Flygplats AB 
– Jan Åge Mikalsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Jan Åge Mikalsen 
. Arvidsjaur Flygplats AB 
. Ralf Lundberg 
. Maria Marklund 
. Reception 
. Löner 
 

Kf § 141 Dnr 00193/2013 102 
 
Jan Åge Mikalsen begär entledigande som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot/vice ordförande i Arvidsjaur 
Flygplats AB. 
 

Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 205 upprättat förslag till beslut. 
 

Förslag 
 

Leif Andersson (c) 
Jan Åge Mikalsen beviljas begärt entledigande. 
Andra beslutspunkten ändras till; 
Fullmäktige överlåter till styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB att utse vice 
ordförande. 
 

Proposition 
1. Bevilja entledigande 
2. Kommunstyrelsens förslag mot Leif Anderssons förslag. 
 

Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beviljat Jan Åge Mikalsen entledigande samt att fullmäktige beslutat att i 
övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 
1. Den som biträder kommunstyrelsens förslag – beslutspunkt nr 2 röstar ja. 
2. Den som biträder Leif Andersson förslag röstar nej. 
 

Efter avslutad omröstning har 14 ja-röster och 15 nej-röster lämnats. Två 
ledamöter är frånvarande. Fullmäktige har beslutat att bifalla Leif 
Anderssons förslag. 
Omröstningsresultatet framgår av bifogad voteringslista. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Jan-Åge Mikalsen beviljas entledigande. 
2. Fullmäktige överlåter till styrelsen för Arvidsjaur Flygplats AB att utse 

vice ordförande. 
_____ 
 
Reservationer 
Eivor Sandström (s), Ulf Isaksson (s), Kristina Taimi (s), Tom Lundberg (s), 
Johan Lundgren (s), Lotta Åman (s), Bernt Vikström (s), Patrik Åman (s), 
Stina Johansson (s), Tycho Johansson (s), Marcus Lundberg (s), Lena 
Karlsson (s), Kristina Taimi (s) och Jerry Johansson (s). 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 205 2013-10-14 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som vice 
ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden – 
Patrik Åman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Patrik Åman 
. Kristina Taimi 
. Reception 
. Löner 
 
 

Kf § 142 Dnr 00206/2013 102 
 
Patrik Åman (s) begär entledigande som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Patrik Åman beviljas entledigande. 
2. Kristina Taimi (s) utses som vice ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 206 2013-10-14 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i kommunstyrelsen 
– Monika Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Monika Olsson 
. Johan Althén 
. Reception 
. Löner 
 

Kf § 143 Dnr 00227/2013 102
 
Monika Olsson (fp) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Monika Olsson beviljas entledigande. 
2. Johan Althén (fp) utses som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 207 2013-10-14 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i Arvidsjaur Test & 
Training AB 
– Bill Grundström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Bill Grundström 
. Arvidsjaur Test & Training 
. Vänsterpartiet 
. Löner 
. Reception 

Kf § 144 Dnr 00129/2013 102 
 
Bill Grundström (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
Arvidsjaur Test & Training AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bill Grundström beviljas entledigande. 
2. Valärendet tas upp till behandling vid fullmäktiges sammanträde 26/11. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 112 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot och vice 
ordförande i Arvidsjaur 
Test & Training AB 
- Eva Granlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
Beslutet skickas till: 
. Eva Granlund 
. Arvidsjaur Test & Training AB 
. Socialdemokraterna 
. Löner 
. Reception 

Kf § 145 Dnr 00171/2013 102 
 
Eva Granlund (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordinarie 
ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB. 
 
Förslag 
 

Lotta Åman (s) 
Eva Granlund beviljas begärt entledigande. 
Annica Öberg (m) utses som vice ordförande. 
Michael Åhman (s) utses som ordinarie ledamot. 
 

Leif Andersson (c) 
Eva Granlund beviljas begärt entledigande. 
Ytterligare en beslutspunkt med följande lydelse; 
Fullmäktige överlåter till styrelsen för Arvidsjaur Test & Training AB att 
utse vice ordförande. 
 
Proposition 
1. Bevilja entledigande 
2. Lotta Åmans förslag mot Leif Anderssons förslag. 
 

Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beviljat Eva Granlund entledigande samt att fullmäktige beslutat att i övrigt 
bifalla Lotta Åmans förslag. 
Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 
1. Den som biträder Lotta Åmans förslag röstar ja. 
2. Den som biträder Leif Andersson förslag röstar nej. 
 

Efter avslutad omröstning har 17 ja-röster och 11 nej-röster lämnats. En 
ledamot avstår från att rösta och två ledamöter är frånvarande. 
Fullmäktige har beslutat att bifalla Lotta Åmans förslag. 
Omröstningsresultatet framgår av bifogad voteringslista. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Eva Granlund beviljas entledigande. 
2. Annica Öberg (m) utses som vice ordförande. 
3. Michael Åhman (s) utses som ordinarie ledamot. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 113 2013-07-01 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-10-28 195 
 

 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot och vice 
ordförande i Arvidsjaur 
Energi AB 
- Eva Granlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Eva Granlund 
. Ulf Isaksson 
. Arvidsjaur Energi AB 
. Löner 
. Reception 

Kf § 146 Dnr 00171/2013 102 
 
Eva Granlund (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordinarie 
ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB. 
 
Förslag 
 

Kristina Taimi (s) 
Eva Granlund beviljas begärt entledigande. 
Ulf Isaksson (s) utses som ordinarie ledamot och vice ordförande. 
 
Leif Andersson (c) 
Eva Granlund beviljas begärt entledigande. 
Ytterligare en beslutspunkt med följande lydelse; 
Fullmäktige överlåter till styrelsen för Arvidsjaur Energi AB att utse vice 
ordförande. 
 
Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunfullmäktige 
beviljat Eva Granlund entledigande samt att fullmäktige beslutat att i övrigt 
bifalla Kristina Taimis förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Eva Granlund beviljas entledigande. 
2. Ulf Isaksson (s) utses som ordinarie ledamot och vice ordförande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 114 2013-07-01 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2012-10-28 196 
 

 

 
 
Utdebitering av 
kommunalskatt för 
år 2014 
 

Kf § 147 Dnr 00244/2013 041 
 
I Kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget. Beslutet ska 
enligt lagen fattas av fullmäktige i oktober. 
 
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 
november, om särskilda skäl föreligger. 
 
Förslag föreligger fastställa skattesatsen vid novemberfullmäktige och hänvisa 
till synnerliga skäl som består i att ekonomikontoret - på grund av mycket hård 
arbetsbelastning samt ny personal - behöver mer tid för att säkerställa att 
korrekta uppgifter ligger till grund för beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Beslut om utdebitering av kommunalskatt för 2014 hänskjuts till 

kommunfullmäktige i november 2013 med hänvisning till synnerliga skäl.
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 209 2013-10-14 

 Utdragsbestyrkande 
 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 15 
2011-2014 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 8 
 Moderata Samlingspartiet (m) 2 
Sammanträde: 2013-10-28 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna (sd) 1 
 Summa 31 
 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g 
 

    § 133  § 141  
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Åsa Ögren (v) 1  X    X  
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X    X  
3 Marcus Lundberg (s) 1  X   X   
4 Lena Karlsson (s) 1  X   X   
5 Ann-Karin Sörmo (c) 1   X   X  
6 Kristina Bäckström  (c) - Jerry M Johansson  X   X  
7 Annica Öberg (m) 1   X   X  
8 Ulf Starefeldt (m) 1   X   X  
9 Håkan Sandgren (v) - Leif Enberg X    X  
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1  X    X  
11 Karl-Gustaf Lindström (s) - Tycho Johansson X   X   
12 Patrik Åman (s) 1  X   X   
13 Martin Nilsson (c) 1   X   X  
14 Bo Lundmark (c) 1   X   X  
15 Leif Andersson (c) 1   X   X  
16 Lars Lindström (fp) 1   X   X  
17 Jan Åge Mikalsen (s) - Frånvarande       
18 Stina Johansson (s) 1  X   X   
19 Hanna Lundgren (s) - Bernt Vikström X   X   
20 Ylva Stråhle Andersson(s) 1  X   X   
21 - (-)         
22 Anne Sandman (sd) - Frånvarande       
23 Kristina Lundberg (c) 1   X   X  
24 Mats Klockljung (c) - Leif Norén  X   X  
25 Tom Lundberg (s) 1  X   X   
26 Lotta Åman (s) 1  X   X   
27 Johan Lundgren (s) 1  X   X   
28 Peter Rydfjäll (s) - Kristina Taimi X   X   
29 - (-)         
38 Jerry Johansson (s) 1  X   X   
39 Eivor Sandström (s) 1  X   X   
40 Ulf Isaksson (s) 1  X   X   
41 Sven-Olov Granlund (c) - Lennart Wigenstam       
 SUMMA 22 7 ersättare 2 frånvarande 18 11  14 15  
 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 15 
2011-2014 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 8 
 Moderata Samlingspartiet (m) 2 
Sammanträde: 2013-10-28 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna (sd) 1 
 Summa 31 
 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g 
 

    § 145  §   
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Åsa Ögren (v) 1  X      
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X      
3 Marcus Lundberg (s) 1  X      
4 Lena Karlsson (s) 1  X      
5 Ann-Karin Sörmo (c) 1  X      
6 Kristina Bäckström  (c) - Jerry M Johansson  X     
7 Annica Öberg (m) 1    X    
8 Ulf Starefeldt (m) 1   X     
9 Håkan Sandgren (v) - Leif Enberg  X     
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1   X     
11 Karl-Gustaf Lindström (s) - Tycho Johansson X      
12 Patrik Åman (s) 1  X      
13 Martin Nilsson (c) 1   X     
14 Bo Lundmark (c) 1   X     
15 Leif Andersson (c) 1   X     
16 Lars Lindström (fp) 1   X     
17 Jan Åge Mikalsen (s) - Frånvarande       
18 Stina Johansson (s) 1  X      
19 Hanna Lundgren (s) - Bernt Vikström X      
20 Ylva Stråhle Andersson(s) 1  X      
21 - (-)         
22 Anne Sandman (sd) - Frånvarande       
23 Kristina Lundberg (c) 1   X     
24 Mats Klockljung (c) - Leif Norén  X     
25 Tom Lundberg (s) 1  X      
26 Lotta Åman (s) 1  X      
27 Johan Lundgren (s) 1  X      
28 Peter Rydfjäll (s) - Kristina Taimi X      
29 - (-)         
38 Jerry Johansson (s) 1  X      
39 Eivor Sandström (s) 1  X      
40 Ulf Isaksson (s) 1  X      
41 Sven-Olov Granlund (c) - Lennart Wigenstam  X     
 SUMMA 22 7 ersättare 2 frånvarande 17 11 1    
 
_____ 
 


	Plats, tid, närvarande
	Ärendeförteckning
	Avtackning av t.f.kommunchef samt presentation av tillträdande kommunchef
	Val av justeringsmän samt tid och plats för justering
	Allmänhetens frågestund
	Delgivningar
	Minskning av partistöd�(Medborgarförslag)
	Turistplan�(Medborgarförslag)
	Uppröjning av Nasaleden�(Medborgarförslag)
	Förbud mot vindkraftverk i Arvidsjaurs kommun�(Medborgarförslag)
	Utökade intervaller i sophämtningen, hämtningvar fjärde vecka�(Medborgarförslag)
	Nya kyrkogårdensundergång�(Medborgarförslag)
	Rätt för kommunensvårdtagare att vistas ute idagsljus varje dag�(Medborgarförslag)
	Delårsbokslut2013-01-01--2013-08-31�Hela kommunen
	Revisionsrapport- Utlåtande avseende delårsrapport  2013-08-31
	Delårsbokslut 2013-01-01--2013-08-31�Kommunens bolag
	CEMR Jämställdhets-�deklaration
	Taxa för liftkort vid Prästberget och Vittjåkk
	Deklarera Arvidsjaur som en vindkraftsfri kommun�(Medborgarförslag)
	Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft - Vindkraftspolicy för Arvidsjaurs kommun
	Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft
	Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder
	Remiss – Norrbottens kulturplan 2014-2016
	Ansvarsfrihet för år 2012 – Kommunal�förbundet Norrbottens länskollektivtrafik- myndighet 
	Revisionsrapport - Granskning av Sandbackaskolan
	Försäljning av Torgkiosken
	Detaljplan för Spindeln 6 m. fl
	Valärenden
	Utdebitering av kommunalskatt för år 2014

