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Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 
 

Samuel Wigenstam, Kristina Bäckström, Ann-Karin Sörmo och Lotta Åman. 
 

Kristina Lundberg t.o.m. § 134. 
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Dan Hällgren, Gudrun Vikberg och Stefan Holmberg. 

 

 

 

 

Övriga närvarande Ulf Starefeldt, kommunchef 

Liselott Sandström, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Stefan Holmberg och Bjarne Hald. 

 

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2018-12-06 kl. 16.00 

plats och tid 
 

    

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström  Paragrafer: 129-152 

 

    

 Ordförande Peter Rydfjäll 

 

      

 Justerande Stefan Holmberg  Bjarne Hald 

 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Förvaringsplats för Kommunstyrelsens kansli 

protokollet 
 

 

Underskrift   
 Liselott Sandström 
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Ärendeförteckning 

101 

101 

Kf § 129 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Kf § 130 Dnr 00256/2017 

Svar på frågor som ställdes under allmänhetens frågestund 30 oktober 

Kf § 131 Dnr 00256/2017 

Interpellation om inrättande av nationell idrottsutbildning alpin gren (NIU) 

Kf § 132 Dnr 00256/2017                                                101

Svar på interpellation angående bokningssystemet vid bokningar av flyg till 

och från Arvidsjaur 

Kf § 133 Dnr 00266/2018 009 

Motion - Inför ”Meröppet bibliotek” i Glommersträsk 

Kf § 134 Dnr 00280/2018 006 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2019 

Kf § 135 Dnr 00115/2018 041 

Mål- och resursplan 2019-2021 – Hela kommunen 

Kf § 136 Dnr 00243/2018 024 

Partiell inlösen av pensionsskuld 2018 

Kf § 137 Dnr 00115/2018 041 

Dnr 00124/2017 041 

Omfördelning av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till 2019 

till projekt om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan 

Kf § 138 Dnr 00093/2018 001 

Överförmyndarorganisation mandatperioden 2019-2022 

Kf § 139 Dnr 00093/2018 001 

Reglemente för Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd 

Kf § 140 Dnr 00093/2018 001 

Ansvarsfördelning av uppgifter med anledning av inträde i Skellefteå 

överförmyndarnämnd 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Kf § 141 Dnr 00226/2018 024 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL18) 

 

Kf § 142 Dnr 000252/2018 106 

Avtal mellan samverkande kommuner 2019-01-01--2020-12-31 

- Gemensam nämnd för drift av personalsystem 

 

Kf § 143 Dnr 00127/2018 007 

Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun 

 

Kf § 144 Dnr 00250/2018 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Kf § 145 Dnr 00265/2018 805 

Regler för föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 

 

Kf § 146 Dnr 00307/2017 009 

Motion – Försäljning av Camp Gielas 

 

Kf § 147 Dnr 00240/2018 214 

Detaljplan för Ryttaren 3 

 

Kf § 148 Dnr 00253/2018 214 

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och 9:5 Camping, stugby och tillfällig 

vistelse 

 

Kf § 149 Dnr 00267/2018 001 

Översyn av posten som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

 

Kf § 150 Dnr 00267/2018 001 

Översyn av Mål- och demokratiberedningen 

 

Kf § 151 Dnr 00281/2018 003 

Tillägg till arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges 

presidium 

 

Kf § 152 Dnr 00263/2018 006 

Sammanträdesplan 2019 - Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning Kf § 153 Dnr 00246/2018 102 

Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 

- Pernilla Hellberg Granberg 

 

Kf § 154 Dnr 00247/2018 102 

Entledigande som ordinarie ledamot i mål- och demokratiberedningen 

- Bjarne Hald 

 

Kf § 155 Dnr 00247/2018 102 

Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Bjarne Hald 

 

Kf § 156 Dnr 00247/2018 102 

Entledigande som ersättare i socialnämnden - Bjarne Hald 
 

_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Kf § 129 

 

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Bjarne Hald och Stefan Holmberg utses att justera protokollet. 

2. Patrik Nilsson och Karin Lindgren utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras 6/12 kl. 16.00. 
 

_____ 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på frågor som 

ställdes under 

allmänhetens frågestund 

30 oktober 

Kf § 130 Dnr 00282/2014 101 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-30 ställde allmänheten 

följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s): 

Fråga 1 

Vart går de 8,9 Mkr som kommit in med flyktingarna? 

Lotta Åman har lämnat följande svar: 

Summan som nämns stämmer inte överens med kommunens bokföring. 

De pengar som kommer till flyktingverksamheten går till 

flyktingverksamheten. Socialtjänst och skola som är berörda av 

verksamheten får även de en liten del av pengarna. Blir det något så går 

det in som en del i kommunens resultat. 

Fråga 2 

Varför sparas det på de ungdomar som är inskrivna i 18plus-verksamheten? 

Lotta Åman har lämnat följande svar: 

I och med det sparbeting som lagts för 2019 och framåt, måste alla 

verksamheter ses över. 18plus är en del inom kommunstyrelsens 

sparbeting. Glädjande är att en del pengar kunnat återföras till 

resurscentrum som ansvarar för 18plus-verksamheten. Detta innebär att 

konsekvenserna av besparingarna inte blir så drastiska. 18plus kommer 

mest sannolikt att fasas ut i och med att ungdomarna fyller 21 år. 

18plus är en förlängning av HVB-placeringar av ensamkommande unga, 

s.k. förlängd vårdkedja. Verksamheten 18plus beräknas upphöra under

2020 eftersom placering av ensamkommande unga till Arvidsjaurs

kommun i princip har upphört.

Fråga 3 

Processen att sälja tomterna vid Båthusviken började för 12 år sedan. 

Samrådet som lovades i höst har aldrig blivit av. Varför har processen tagit 

så lång tid? 

Lotta Åman har lämnat följande svar: 

2005 inkom en förfrågan om friköp av en arrendetomt vid Arvidsjaursjön. 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-12-05 att inte sälja arrendetomterna vid 

Arvidsjaursjön. Därmed avslutades det ärendet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Kf § 104 2018-10-30 

Utdragsbestyrkande
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Kf § 130, forts. 

Svar på fråga 3, forts. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19 § 196, att ta fram en detaljplan för 

området för att reglera byggandet och ge möjlighet för stugägarna att höja 

standarden genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Ett 

förslag till detaljplan togs fram under hösten 2014. Efter mötet med 

arrendatorerna och den enkät som skickades ut till samtliga 

bostadsarrendatorer beslutade dock kommunstyrelsen 2015-03-24, § 74 att 

avsluta arbetet med detaljplan för Båthusviken utan åtgärd samt att 

kommunen skulle fortsätta arrendera ut arrendetomterna. Därmed avslutades 

det ärendet. 

Under 2016 inkom en motion och ett medborgarförslag om att sälja tomterna 

vid Båthusviken. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattade 

kommunstyrelsens beslut 2015-03-24 § 74 som tydligt i frågan om framtiden 

för arrendetomterna och föreslog därför att motionen respektive 

medborgarförslaget skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade dock 

2017-04-06 § 93 att återremittera ärendet. Av beslutet framgick också att 

dialog skulle föras med arrendatorerna.  

2018-08-15 lämnade samhällsbyggnadsförvaltningen in ett nytt 

tjänsteutlåtande som svar på återremissen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

bjöd därför in samtliga arrendatorer vid Båthusviken till ett möte 2017-11-13 

där ett utkast till tjänsteutlåtande beskrevs och arrendatorerna gavs möjlighet 

att ställa frågor och lämna synpunkter. 

På mötet inkom ett förslag från en arrendator om att en enkät borde 

genomföras gällande vilka som kan tänkas köpa tomt och samtidigt ansluta 

sig till kommunalt VA samt med möjlighet att komma med kommentarer. En 

sådan enkät skickades sedan ut och svaren finns sammanställda i 

tjänsteutlåtandet som förvaltningen lämnade in 2018-08-15.  

Något möte under hösten 2018 har aldrig utlovats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inväntat den politiska behandlingen av 

inskickat tjänsteutlåtande. 2018-10-30 behandlades samhällsbyggnads-

förvaltningens tjänsteutlåtande av fullmäktige. Fullmäktige beslutade 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. Detta arbete kommer att 

påbörjas nu. 
_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Kf § 104 2018-10-30 

Utdragsbestyrkande
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Interpellation om 

inrättande av nationell 

idrottsutbildning alpin 

gren (NIU) 

Bilaga ./. 

Beslutet skickas till: 

. Interpellanten 

Kf § 131 Dnr 00256/2017 101 

Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) har lämnat följande 

interpellation (KL 5 kap, 59-64 §§) till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Kristina Taimi (s): 

I lokalmedia och på sociala medier har det redovisats att ”det nu är klart” med 

en alpin linje inom ramen för NIU vid Sandbackaskolan i Arvidsjaur. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande: 

1. När togs beslut att starta denna utbildning?

2. Vem tog beslutet?

3. Finns det någon dokumenterad redovisning av vilka ekonomiska

konsekvenser som denna nya utbildning får för andra förvaltningar och

verksamheter i kommunen?

4. Har det gjorts och dokumenterats en Risk och konsekvensanalys

a) avseende ekonomiska konsekvenser om intäkterna från

interkommunala avgifter inte motsvarar de intäkter som budgeterats.

b) avseende risker för grundskolans verksamhet om budget inte håller.

Interpellationsdebatt 

I debatten deltog Bjarne Hald (c), Kristina Taimi (s), Jens Eliasson (l), 

Marcus Lundberg (s) och Britt-Inger Hedman (v). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen besvaras i enlighet med bilaga till protokollet.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Interpellation 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-27 § 131. 1(2) 

Svar på interpellation ställd av Bjarne Hald avseende inrättande av 

nationell idrottsutbildning alpin gren (NIU) 

Beslut om att ansöka om utbildningen togs av barn- och utbildningsnämnden 2017-05-

29. Beslut om att inrätta utbildningen som ett program vid Sandbackaskolan finns på

dagordningen till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-10.

Beräkningar av ekonomiska konsekvenser för andra kommunala förvaltningar är i viss 

mån gjorda. Arvidsjaurhem kan komma att få en del av sina lägenheter uthyrda. Om 

80% av eleverna erbjuds boende i kommunala lägenheter så kommer kommunen 

intäkter att vara i enlighet med tabellen nedan: 

HYRA 

Sammanställning 

År Intäkt 

2018 0 

2019 144 000 

2020 408 000 

2021 600 000 

2022 744 000 

2023 696 000 

Summa 2 592 000 

Läggs de interkommunala ersättningarna och hyresintäkterna ihop och kostnaderna för 

NIU dras bort, blir det ett kommunnetto enligt nedanstående tabell, vilket innebär att 

det kan bli en avkastning till kommunen från och med 2020. 

Kommunnetto 

Netto 
(interk.ers/hyra-kostn.) 

År Intäkt 

2018 -378 400

2019 -1 115 200

2020 802 800 

2021 1 933 800 

2022 2 535 800 

2023 2 562 800 

Summa 6 341 600 

Storleken på detta beror naturligtvis på antalet elever som genererar elevpeng och 

intäkter av interkommunala avgifter. 

För kultur- och fritid, samhällsbyggnad, socialförvaltningen och stödfunktionen finns 

ingen anledning att spekulera i ekonomiska konsekvenser, annat än att det inte kommer 

att bli en belastning för dessa förvaltningar. 



2(2) 

Den ekonomiska kalkyl som gjorts kan i sig ses som en slags risk- och 

konsekvensanalys. I den finns beräkningar med olika utfall. Utbildningens framtid är 

beroende av antal sökande elever. Finns inte ett elevunderlag så kommer utbildningen 

inte att påbörjas. Tränare är anställd t.o.m. 2018-12-31. Några garantier för 

elevunderlaget fyra år framåt finns inte. 

Elever från Arvidsjaur som antas till utbildningen kommer inte att generera någon 

interkommunal ersättning. Om de inte skulle ha tillgång till Arvidsjaurs NIU så skulle 

dessa elever mest troligt söka sig till ett annat alpint NIU på annan ort. Effekten av det 

är att Arvidsjaurs kommun skulle få betala både interkommunal avgift till mottagande 

kommun och inackorderingsersättning till eleven/eleverna. Detta skulle belasta 

ekonomin mer än förlusten av interkommunala avgifter från elever utifrån, jämfört med 

att ”Arvidsjaurelever” får plats på utbildningen. 

Under många år har Sandbackaskolan genererat överskott till övrig verksamhet. I den 

kalkyl som är gjord och de ekonomiska överväganden som är gjorda inför uppstart av 

NIU, har inte grundskolans budget ingått i beräkningen som någon slags säkerhet eller 

buffert till gymnasieskolan. 

Kristina Taimi 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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Svar på interpellation 

angående boknings-

systemet vid bokningar av 

flyg till och från 

Arvidsjaur 

Beslutet skickas till: 

. Interpellanten 

Kf § 132 Dnr 00256/2017 101 

Kommunfullmäktigeledamoten Lars Ralph (m) ställde följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s) vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-10-30: 

Vad gör kommunalrådet för att påverka och försäkra sig om att det snarast 

går att boka flygbiljetter till och från Arvidsjaur på nätet på svenska?  

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen ska besvaras vid 

dagens sammanträde. 

Interpellationsdebatt 

Ingen debatt hölls med anledning av interpellationen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen besvaras enligt följande:

Flygoperatören, som trafikerar Arvidsjaurs flygplats, har i dagsläget ingen

svensk hemsida och har heller inte för avsikt att närmaste tiden införskaffa

en sådan. Detta beror på att nuvarande avtal med Trafikverket endast

gäller t.o.m. 25 oktober 2019.

Kostnaden för att upprätta en hemsida med bokningsmotor kostar

cirka 1,0 Mkr. Däremot om flygoperatören skulle vinna nästa upphandling

så kommer man omedelbart att sätta upp ett bokningssystem och hemsida

på svenska.

I februari 2019 blir det klart vilken operatör som kommer att trafikera

Arvidsjaur från och med 26 oktober 2019.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Kf § 106 2018-10-30 

Interpellation 

Utdragsbestyrkande
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Motion - Inför ”Meröppet 

bibliotek” i 

Glommersträsk 

 

Kf § 133 Dnr 00266/2018 009 

 

Fullmäktigeledamöterna Mats Klockljung (c) och Kristina Taimi (s) har 

lämnat in följande motion: 

 

Biblioteket är en fantastisk och demokratisk inrättning. Den serverar ”all 

världens” kunskap och insikter i form av böcker eller andra medier och det 

som inte finns där just då, går ofta att beställa. Nya tankar föds, nya världar 

öppnas. Det barn som lärt sig att läsa och låna böcker har en vana som följer 

med hela livet. 

 

Att läsa böcker är överlägset den viktigaste parametern för ett barn att klara 

sin skolgång. 

 

Bland annat därför är det också så viktigt för de boende i Glommersträsk att 

få behålla sitt bibliotek. Många har ändå tagit biblioteket för givet, boken har 

fått vika undan för andra medier och därför har antalet utlån minskat.  

Därför kom beslutet i kommunstyrelsen att biblioteket skulle hållas öppet en 

gång i veckan, på onsdagar mellan klockan 8.30-11 från det tidigare onsdag 

eftermiddag och kväll. Det är en logistiskt motiverad lösning eftersom 

bibliotekarien i Glommersträsk ska vidare till Arvidsjaur. 

 

Nackdelen är självklart att tiden bara passar dem som är i Glommersträsk på 

onsdagsmorgnar. En stor del av glommersborna får inte möjlighet att låna och 

har kanske inte heller möjlighet att låna i Arvidsjaur. Antalet lån kan därför 

befaras vara fortsatt lågt, så att det till slut inte anses vara ekonomiskt 

försvarbart att behålla det öppet ens under dessa två och en halv timma. 

 

Men ett inlägg på facebook från Lycksele öppnade för en ny idé. I Lycksele 

tillämpas ”Meröppet” under tider då biblioteket är obemannat. Idén är enkel 

och beskrivs så här på bibliotekets hemsida:  

Under meröppet kan du låsa upp entrédörren med hjälp av din 

nyckeltagg och din PIN-kod. Se till så att dörren stängs ordentligt efter 

dig när du går in och ut ur biblioteket. 

Nyckeltaggen är personlig och får inte lämnas över till någon annan 

person. Det är också viktigt att du inte släpper in någon annan. En 

vuxen bekant eller anhörig som vill följa med under meröppet måste 

ordna med egen behörighet. Barn får självklart följa med förälder eller 

målsman. 
 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

Kf § 133, forts. 

För att meröppet ska fungera är det viktigt att du plockar undan efter 

dig och lämnar biblioteket i det skick du önskar finna det. Tänk på att 

dina besök registreras via loggen och att du är ansvarig för om 

någonting händer när du är här. Biblioteket ansvarar inte för 

kvarglömda eller förlorade föremål. 

Under meröppet kan du i lugn och ro botanisera bland hyllorna, 

studera, läsa tidningar och tidskrifter samt använda internet på din 

egen dator eller bibliotekets datorer. 

Det allra första meröppna biblioteket, visar det sig, öppnade 2009 i Veberöd i 

Skåne och har fått efterföljare på 56 (!) små eller större bibliotek runt om i 

Sverige, bland annat i Kiruna. 

Det är alltså en välbeprövad metod och borde lätt kunna införas även i 

Glommersträsk, gärna berikad med bokcirklar, föreläsningar och 

författarbesök, bokpresentationer etc. som kan gynna både läsande och 

utlåning. En demokratisk poäng är att det är allmänheten som svarar för 

verksamheten. 

Biblioteket är medborgarnas och bör tillgängliggöras för medborgarna! 

Vi föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att låta undersöka 

möjligheten att göra biblioteket i Glommersträsk till ett Meröppet bibliotek. 

------------------------ 
Fotnot: Mer att läsa finns i rapporten ”Meröppet – mer än bara öppet” av Eric Gramming 
https://www.hb.se/PageFiles/134293/EricaGramming_Mer%C3%B6ppet_2016.pdf 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Motion 

Utdragsbestyrkande

https://www.hb.se/PageFiles/134293/EricaGramming_Mer%C3%B6ppet_2016.pdf
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Annonsering av 

kommunfullmäktiges 

sammanträden år 2019 

Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsens kansli 

Kf § 134 Dnr 00280/2018 006 

Den 1 januari 2018 slopades det lagstadgade kravet (KL) om annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras under 2018 i 

lokaltidningarna samt via Anslagstavlan på kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning om annonsering av fullmäktiges 

sammanträden utöver den annonsering som sker via hemsidan. 

Yrkanden under sammanträdet 

Lars Ralph (m) 
Oförändrad annonsering vilket innebär annonsering i lokaltidningarna samt 

på kommunens hemsida. 

Lena Karlsson (s) 
Annonsering ska ske på kommunens hemsida, Arvidsjaurs facebook, 

informationsskärmar vid infarterna till Arvidsjaur, biblioteket samt samlad 

annons i Kommuninfo. 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till Lars Ralphs och Lena Karlssons yrkanden. 

Propositionsordning 
1. Lars Ralphs yrkande utgör huvudförslag.

2. Lena Karlssons yrkande ställs mot Bjarne Halds yrkande.

3. Vinnande förslag ställs mot huvudförslaget.

Proposition 
Ordföranden ställer först proposition på Lena Karlssons och Bjarne Halds 

yrkanden, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla 

Bjarne Halds yrkande. 

Därefter ställs proposition på Lars Ralphs och Bjarne Halds yrkanden. Efter 

avslutad proposition meddelar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 

enligt Bjarne Halds yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska under 2019 annonseras i

lokaltidningarna, på kommunens hemsida, på Arvidsjaurs facebook, på

informationsskyltar vid infarterna till Arvidsjaur, på biblioteket samt i

samlad annons Kommuninfo.
_______ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Mål- och resursplan 

2019-2021 

– Hela kommunen

Kf § 135 Dnr 00115/2018 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/november. 

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. 

Skatteintäkterna baseras på antalet skrivna i kommunen 1 november. 

Alla medborgare som är skrivna i kommunen från det datumet bidrar till 

kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år. 

Nya preliminära befolkningssiffror har kommit under hösten som visar en 

större befolkningsminskning vad som tidigare prognostiserats. I skrivande 

stund är befolkningsnettot på -112 personer. Slutlig information om 

befolkningssiffror 1 november lämnas från skatteverket till kommunen 

under senare delen av november månad. 

Befolkningsminskningen innebär att kommunen att skatteintäkterna 

minskar. Med anledning av detta har budgetramarna för 2019 justerats. 

Preliminär mål- och resursplan antogs av fullmäktige 2018-06-18. 

Kommunstyrelsen har 2018-10-09 § 214 tagit fram förslag till nya ramar, 

med utgångspunkt från ändrade förutsättningar i skatteunderlaget; 

Tkr 

Kommunfullmäktige 2 647 

Kommunstyrelsen 69 393 

Barn- och utbildningsnämnden 152 846 

Socialnämnden 182 473 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2 484 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 229 2018-11-12 

Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen 

Utdragsbestyrkande
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Kf § 135, forts. 

 

Yrkande under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 
Ärendet bordläggs för att i handlingarna kompletteras med centerpartiets 

budgetförslag. Ärendet tas upp för beslut vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 4 december. 

 

Eftersom förslag om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska bordläggas. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs för att i handlingarna kompletteras med 

centerpartiets budgetförslag. Ärendet tas upp för beslut vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 4 december. 

 

_____ 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 229 2018-11-12 

Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen 

Utdragsbestyrkande 
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Partiell inlösen av 

pensionsskuld 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

Kf § 136 Dnr 00243/2018 024 

 

I delårsbokslutet för år 2018 redovisade Arvidsjaurs kommun en utfästelse 

om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 158 Mkr inkl 

löneskatt. När åtagandet förfaller till betalning kommer det att i 

accelererande takt medföra betydande kostnadsökningar för kommunen. 
 

För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en 

s.k. partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern 

försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala 

åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde. 
 

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen. Inlösen innebär att 

man låter årets resultaträkning belastas av kostnader som i annat fall skulle 

belastat kommande års resultat. Inlösensförfarandet innebär också att 

kommunen själv, för ett år i taget, avgör omfattningen av den på den 

tidigarelagda betalningen och därmed kostnaden. 
 

Den partiella inlösen 2018 föreslås finansieras genom ett förväntat positivt 

resultat tillsammans med avsatta medel för löneökningar som inte utnyttjats. 

Vid delårsbokslutet hade Arvidsjaurs kommun ett positivt resultat på 30,3 

mkr. Nämnderna har lagt en prognos på 2 mkr till årets utgång, vilket 

betyder att man ska göra av med 28 mkr utöver skatteintäkterna på 4 

månader, vilket inte är sannolikt. 
 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger ekonomisk 

effekt redan kommande år. Inlösen av pensioner för personal som 

fortfarande arbetar får effekt den dag personen går i pension.  
 

Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att 

kostnaden belastar 2018, under förutsättning av fullmäktiges beslut. 

Kommunen har tecknat ett avtal med KPA för inlösen av pensionsskulden. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medge att partiell inlösen får ske för 2018 med pensionsutfästelser 

intjänade före 1998 med högst 20 mkr av pensioner för anställda födda 

år 1955-07 – 1958-05. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges bemyndigande att verkställa 

beslutet. 
 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 231 2018-11-12 

Tjänsteskrivelse Nina Ask 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2018-11-27 178 
 

 
 

 

 

Omfördelning av 

investeringsmedel från 

2018 års investerings -

budget till 2019 till projekt 

om- och tillbyggnad av 

Tallbackaskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ./. Bilaga 

 

Beslutet skickas till: 

. Marina Voronova 

. Sara Persson 

 

Kf § 137 Dnr 00115/2018 041 

 Dnr 00124/2017 041 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 73 att tillföra 15,5 mkr för 

om/tillbyggnation av Tallbackaskolan för år 2019. 
 

De budgeterade medlen med 15,5 mkr var beräknade i ett tidigt skede och 

med en närmare kalkylering beräknas totalkostnaden till ca 20 mkr för 

om/tillbyggnad. I denna kostnad ingår total översyn och förbättringar av 

brandskyddet med ny brandcellsindelning och nytt brand- och 

utrymningslarms samt ny led- belysning i alla rum som berörs av 

ombyggnationerna. Upphandling för om- och tillbyggnaden pågår. 
 

Prognosen för investeringar för 2018 för hela kommunen (2018-08-31) visar 

på att 12,5 mkr inte kommer att nyttjas.  
 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medel på 4,5 mkr tillskjuts från 

uteblivna investeringar 2018 till 2019 års investeringsbudget för att kunna 

genomföra projektet som planerat under 2019. 
 

Yrkande under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 600 Tkr för styr- och 

ledningssystem (Stödfunktionen) inte ska ingå i omfördelningen. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bjarne 

Halds ändringsyrkande varefter han förklarar att kommunfullmäktige 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget omfördelas till 

2019 - projekt ”Om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan” - 

i enlighet med bilaga till protokollet. 

_____ 

 

 

Reservationer 

Bjarne Hald (c) anför reservation till förmån för eget yrkande. 

Gudrun Wikberg (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c), Dan Hällgren (c), 

Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c) och Martin Nilsson (c) anför 

reservation till förmån för Bjarne Halds yrkande. 
Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 232 2018-11-12 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-27 § 137. 1(2) 
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Överförmyndar- 

organisation 

mandatperioden 

2019-2022 

 

Kf § 138 Dnr 00093/2018 001 

 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller organisation 

överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. 

 

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet. Verksamheten 

styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, 

föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen. 
 

Inför mandatperioden 2019-22 har en utrednings gjorts med fem alternativ 

om hur överförmyndarverksamheten i kommunen kan organiseras. 

Kommunfullmäktige beslutade att förfrågan skulle gå till närliggande 

kommuner om att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Samtal har förts med Skellefteå kommun. I Skellefteå kommuns 

överförmyndarnämnd ingår, förutom värdkommunen Arjeplogs, Malå och 

Norsjö kommuner. Den gemensamma överförmyndarnämnden ingår i 

Skellefteå kommuns organisation (värdkommun). Nämnden består av åtta 

ledamöter och åtta ersättare. 

 

I dagsläget står respektive kommun för sin överförmyndarverksamhets 

omkostnader och arvoden till ställföreträdare. Respektive kommun står 

också för sina arvoden mm till nämndens ledamöter. Därtill finns en 

fördelning av gemensamma administrationskostnader för nämnden som 

innebär att Skellefteå kommun står för hälften och de övriga kommunerna 

delar på hälften. Denna kostnad beräknas till cirka 10 000 kronor/kommun 

(2017). 

 

På uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden har verksamheten 

i Skellefteå kommun utformat ett förslag till tjänsteavtal som ska förtydliga 

samarbetet mellan kommunerna samt även reglera kostnaderna kring detta. 

 

2018-08-29 skickade Arvidsjaurs kommun en formell begäran till Skellefteå 

kommun om att ingå i Skellefteås gemensamma överförmyndarnämnd. 

Skellefteå kommun har i sin tur skickat förfrågan till de kommuner som 

ingår i överförmyndarnämnden om hur de ställer sig till Arvidsjaurs 

kommuns medverkan. 
 

Presidiet har 2018-10-16 berett ärendet och lämnat förslag till beslut. 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 233 2018-11-12 

Samverkan inom överförmyndarfrågor, Skellefteå kommun 

Utredning av överförmyndarorganisationen 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Skellefteå kommun 

. Arjeplogs kommun 

. Norsjö kommun 

. Malå kommun 

. Presidiet 

Kf § 138, forts. 

 

Yrkande under sammanträdet 
 

Jens Eliasson (l) 

Bifall till utveckla alternativ 2 i utredningen om överförmyndarorganisation, 

med lydelse; 
 

”Fullmäktige beslutar att organisera överförmyndaren under en egen 

nämnd med ett antal ledamöter, förslagsvis tre. Av dessa utser fullmäktige 

en ordförande samt övriga blir dennes ersättare.” 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jens 

Eliassons yrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Arvidsjaurs kommun ska teckna erforderliga avtal för inträde i Skellefteå 

gemensamma överförmyndarnämnd från och med mandatperioden 2019. 
 

_____ 

 

 

 

Reservationer 

Jens Eliasson (l) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Elin Lundström (l) reserverar sig till förmån för Jens Eliassons yrkande. 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 233 2018-11-12 

Samverkan inom överförmyndarfrågor, Skellefteå kommun 

Utredning av överförmyndarorganisationen 

Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för Skellefteå 

gemensamma 

överförmyndarnämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

. Skellefteå kommun 

. Arjeplogs kommun 

. Norsjö kommun 

. Malå kommun 

. Presidiet 

Kf § 139 Dnr 00093/2018 001 

 

Arvidsjaurs kommun har begärt inträde i Skellefteå gemensamma 

överförmyndarnämnd. 

 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde, § 138, beslutat att teckna 

avtal med Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd. 

 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till godkännande av reglemente för 

överförmyndarnämnden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Reglemente för Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd 

godkänns. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 233 2018-11-12 

Förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande 
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Ansvarsfördelning av 

uppgifter med anledning 

av inträde i Skellefteå 

överförmyndarnämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

. Peter Rydfjäll 

. Lars Ralph 

. Kommunen repr. i överför 

  myndarnämnden 

. Ulf Starefeldt 

. Marko Lepistö 

Kf § 140 Dnr 00093/2018 001 

 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde, § 138, beslutat att teckna 

avtal om inträde i Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd.  

 

Skellefteå kommun har inom sin organisation tillgång till expertkunskap 

inom bl a juridik samt att ärendemängden gör att handläggare snabbt bygger 

upp en gedigen erfarenhetsbank. 

 

För att samarbetet ska kunna fördjupas behövs en tydlighet om vilka 

uppgifter värdkommunen och de deltagande kommunerna ansvarar för. 

Skellefteå kommun har tagit fram en gränsdragningslista över uppgifter. 

 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfördelning för de 

uppgifter som åvilar Arvidsjaurs kommun. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Fullmäktiges presidium ska, med stöd av överförmyndarhandläggaren, 

ansvara för att följande uppgifter utförs; 
 

• Inför varje år skall respektive verksamhet i överförmyndarnämnden 

redovisa sin budget till nämnden. April och augusti ska 

samverkanskommunerna i samband med statistikredovisningen redovisa 

verksamheternas ekonomiska utfall. 

• Handläggare i resp. kommuner föredrar sina egna ärenden i nämnden. 

• Ansvara för information på den egna hemsidan kring den gemensamma 

nämnden. 

• För att underlätta samarbete vid frånvaro och handläggning, bör 

verksamheterna ha samma verksamhetssystem med gemensam databas. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Samverkan inom överförmyndarfrågor, Skellefteå kommun 

 

Utdragsbestyrkande 
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Bestämmelser om 

omställningsstöd och 

pension till 

förtroendevalda  

(OPF-KL18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. HR-enheten 

. Samtliga partier 

. Ekonomi 

Kf § 141 Dnr 00226/2018 024 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 34 att anta bestämmelser om 

pension till förtroendevalda (OPF-KL).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat nytt förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL18). 

 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. 

OPF-Kl18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

 

Yrkande under sammanträdet 

 

Lennart Wigenstam (c) 

Återremiss för att se över hur avtalets ekonomiska konsekvenser över tid. 

 

Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar 

ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL18) antas i sin helhet. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör pensionsmyndighet. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 24 upphör att gälla. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 160 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Reservation 
Lennart Wigenstam (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 235 2018-11-12 

Förslag till omställningsstöd och pension 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-27 § 141. Sid 1 (13) 

 

 

 

 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 

förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF- KL18 antas lokalt av 

fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser 

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
  



 Sid 2 (13) 

Kapitel 1 

 
Inledande bestämmelser 

 

§ 1 Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- 

KL18. 

 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från 

tid till annan beslutar. 

  



 Sid 3 (13) 

Kapitel 2 

 
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- 

och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2 Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 

bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 

och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 

den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 

året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 

nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 

ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 
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§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. Det första årets utbetalning av ekonomiskt 

omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas 

årligen ett prisbasbelopp från samordning. 

 
§ 7 Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 

omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på 

annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör 

den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter 

det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- 

och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 
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För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 

och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 

pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 

eller kostnadsersättning. 

 
§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 

på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 
 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 
 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form 

av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 

kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
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§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 

respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

 
§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift. 

 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 

§ 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

  



 Sid 9 (13) 

§ 10 Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- 

eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens 

utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller 

för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 

föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder 

en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

 
§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 

betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 

förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar. 

 
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 

förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 

och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

 
§ 13 Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 

bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 

och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 

skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 

inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer 

än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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Kapitel 4 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 2 Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 

avlider: 

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet. 

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 

slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 

inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 

rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 

barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat 

med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 

månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 

tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 

omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 

enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund 

ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 

och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 

försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 

utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 

utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 

efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 

första stycket FAL. 

 

___________ 
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Befintliga avtal har reviderats inför ny mandatperiod. 

 

Nytt förslag till avtal har upprättats med giltighetstid 2019-01-01 till och 

med 2020-12-31. Ett nytt avtal ska upprättas i oktober 2020. 

 

Gemensamma nämnden för drift av personalsystem har översänt 

avtalsförslaget till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem godkänns. 

2. Avtalet gäller för perioden 2019-01-01--2020-12-31. 

3. Fullmäktiges beslut 2017-02-28 § 20, vad gäller godkännande av avtal, 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 236 2018-11-27 

Förslag till avtal 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Presidiet 

. Revisorer 

 

 

Kf § 143 Dnr 00127/2018 007 

 

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 64 Revisionsreglemente för 

Arvidsjaurs kommun. 

 

Förslag till revidering av reglementet har upprättats. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Revisionsreglemente för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 64 upphör att gälla 

2018-12-31. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 237 2018-11-27 

Förslag till revidering i reglementet 

Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(5) 
 

Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27§ 143 

 

 
Revisorernas roll 
 

§ 1 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 

styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 

om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 

tillräcklig. 
 

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens 

företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  
 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 

redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 

tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i 

sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 

företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser. 

 

Revisionens formella reglering 
 

§ 2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 

utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst i kapitel 12. 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 

lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 
 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 

uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 

principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala 

företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 

förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den 

goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal 

verksamhet” 

(Sveriges Kommuner och Landsting). 
 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 

regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig 

upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de behöver 

vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.  

 

  



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(5) 

Revisionsreglemente 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27§ 143 

Revisorernas antal och organisation 

§ 3

Kommunen har fem (5) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 

fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 5

Revisorerna fördelar inom sig revisorsuppdragen i de kommunala bolagen i det antal som

fastställs för varje enskilt företag.

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i kommunala stiftelser i det antal som 

fastställs för varje enskild stiftelse. 

§ 6

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande

och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande/ordförande och leda

gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 7

Fullmäktige väljer revisorer för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna

under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och

avlämnat revisionsberättelsen.

Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

För mandatperiodens fjärde år gäller att alla påbörjade fördjupningar under året tidsmässigt 

ska planeras så att de kan behandlas av kommunfullmäktige i februari månad nästkommande 

år. 

Revisorernas uppgifter 

§ 8

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 9

Kommunfullmäktiges presidium svarar för beredning av revisorernas budget.

§ 10

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och

revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.
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Revisionsreglemente 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27§ 143 

 

 
§ 11 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 

regler som gäller för en kommunal nämnd. 

 

§ 12 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av presidiet. 

 

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

 

Revisorernas sakkunniga biträden 
 

§ 13 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för 

att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpar revisorerna 

kommunens upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling efter dialog 

med kommunfullmäktiges presidium. 

 

Lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 

behövs för att fullgöra granskningen enligt god sed för detta slag av granskning. 

Lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling efter dialog med 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

§ 14 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt 

till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 

lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer 
 

§ 15 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 

sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 

sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder 

till dessa sammankomster. 

 

§ 16 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

 

§ 17 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
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Revisionsreglemente 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27§ 143 

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 

revisorerna justerar den. 

§ 18

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla

revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av

ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering 

§ 19

Revisionsberättelsen ska årligen lämnas till fullmäktige senast en månad efter att

kommunstyrelsen avlämnat årsredovisning.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 

granskning. 

§ 20

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunfullmäktige senast en

månad efter att kommunstyrelsen avlämnat delårsrapport.

§ 21

Revisorerna redovisar löpande resultatet av de sakkunnigas rapporter samt

lekmannarevisorernas bedömningar till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt

rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium för beredning

så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till

fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 

fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 22

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin

förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana

ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när 

de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt. 
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Revisionsreglemente 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27§ 143 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om 

att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 

avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med 

anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för 

att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas arkiv 

§ 23

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige

fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet 

§ 24

Reglementet gäller från 2019-01-01 och fram till dess fullmäktige fattar annat beslut.

__________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisor = revisor utsedd av fullmäktige att granska kommunala nämnder och deras 

  verksamheter. (12 Kap KL) 

Lekmannarevisor = revisor utsedd av fullmäktige att granska verksamheten i 

     kommunala bolag. (10 Kap 5§ KL) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kommunfullmäktige 2018-11-27 186 

Reglemente för 

kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsen 

. Berörda 

Kf § 144 Dnr 00250/2018 003 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 

har ett övergripande ansvar för kommunen, dess koncerns utveckling och 

kommunens ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen, uppföljningen och 

utvärderingen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för 

samordningen inom koncernen. Samordningsansvaret innefattar även 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också utöva uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i företagsform. 

Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 

och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 

samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas 

verksamhet och arbetsformer. 

Styrelsens och nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå 

direkt av lag. Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och 

bygglagen. 

Till följd av ändringar i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) föreslås 

vissa revideringar i dokumentet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för kommunstyrelsen antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 100 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 238 2018-11-27 

Förslag till reglemente 

Tjänsteskrivelse Åsa Händel 

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Reglemente 

Kommunstyrelsen 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Reglemente Reglemente Kf 2018-11-27 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 250/2018 

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt styrelsen och 

nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 

lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Utöver detta ansvarar styrelsen för de uppgifter 

som framgår av kommunallagen (KL 2017:725) och annan lagstiftning. 

§ 1   Styrelsens uppgifter

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen leder och samordnar planeringen, löpande förvaltningen och uppföljningen av 

kommunens utveckling och ekonomi i alla avseenden. 

Styrelsen ska i sin ledningsfunktion ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

I ledningsfunktionen ingår även att inom kommunen särskilt följa; 

• Socialtjänsten, och verka för att socialtjänstens mål uppfylls.

• Hälso- och sjukvården, samt verka för en god hälso- och sjukvård.

• Skolväsendet, och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls.

• Miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö.

• Verksamheten i gemensamma nämnder och kommunalförbund där kommunen ingår.

Styrelsen ska i sin styrfunktion leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Styrelsen ska i sin uppföljningsfunktion följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 

fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

§ 2   Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för kommunens

- bevakning av intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och

byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra ärenden som är

jämförliga med dessa

- bibliotek

- bostadsanpassningsbidrag

- byggnads- och anläggningsverksamhet

- ekonomifunktion, personalfunktion, informationsverksamhet och IT-verksamhet

- fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, värmeverk, parkmark och grönområden, om

inte driftansvaret överlämnats till annan nämnd

- högskoleverksamhet

- flyktingmottagning, (med undantag av myndighetsutövning - utredningar och beslut om

placeringar - inom mottagande av ensamkommande barn)

- fritids- och kulturverksamhet

- förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte överlåtits till annan nämnd

- kommunens centrala informationsverksamhet

- kommunens samlade måltidsverksamhet

- konsumentfrågor

- kulturskola

- renhållningsfrågor

- räddningstjänst, och fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänsten enligt lagen om

skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor med därtill hörande

förordningar. Styrelsen fullgör även övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den som

svarar för räddningstjänsten

- samiska förvaltningsområde

- samordning av central upphandling enligt kommunens inköpspolicy

- samordning av samhällsbetald trafik

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt turism och ansvarar för åtgärder för att allmänt

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen

- tekniska förvaltning

- upptagande av lån som kommunfullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar utfärda

erforderliga handlingar

- utformningen av kommunfullmäktiges handlingar

- utfärdande av handlingar som behövs med anledning av kommunfullmäktiges beslut om

borgen eller annan ansvarighet

- övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap, bostadsförsörjning,

varuförsörjning m.m.
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Ledningsfunktion och styrfunktion 

§ 3   Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 

nämndernas kompetens. 

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 4   Styrelsen ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,

3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,

4. ha personuppgiftsansvar och registeransvar för kommunens personaladministrativa system,

ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,

kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och

förtroendemannaregister,

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som

behövs,

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet

med vad fullmäktige särskilt beslutar,

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter

som utförs av privata utförare,

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra till en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

Företag och stiftelser 

§ 5   Styrelsen ska

1. ha uppsikt över kommunens bolag och dess verksamheter.
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 6   Styrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning enligt

kommunfullmäktiges föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att

kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i tid samt att åtgärder vidtas för

indrivning av skulder.

2. upprätta förslag till budget i enlighet med KL samt se till att bokföring och redovisning sker i

enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal

bokföring och redovisning.

4. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser enligt särskilda föreskrifter från

fullmäktige.

5. vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har

intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall

där det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen.

Ekonomisk förvaltning 

§ 7   Kommunstyrelsen har även hand om övrig ekonomisk förvaltning.

       I uppgiften ingår bland annat; 

1. Förvalta och underhålla fast och lös egendom, och till de delar sådant ansvar är överlämnat till

annan nämnd, se till att uppgiften fullgörs.

2. Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

3. Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner för intern kontroll.

4. Sköta egen donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera medel som

ingår i donation vilka förvaltas av den nämnden.

5. Avskrivning av fordringar.

6. Ansvara för att samordning i upphandling sker samt bevaka att riktlinjer för upphandling och

inköp följs.

7. Fatta beslut och teckna avtal i kommungemensamma inköpsfrågor.

8. Ansvar för kommunens statistik.

§ 8   Omfördelning av medel

Styrelsen äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till styrelsen, inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda 

investeringsobjekt. 

Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra generella 

beslut som verksamheten som fullmäktige fastställt. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 9   Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden

1. Organisation av verksamheter som styrelsen ansvarar för.

2. Organisation när det rör fler än en förvaltning i kommunen.

3. Lämna uppdrag om ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt KL, i vad

som avses i Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47)

4. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

5. Köp, försäljning, byte, och avtal om fastighetsreglering – allt inom beloppsram av 1,5

mkr och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt som fullmäktige

fastställer.

6. Upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra

riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag

av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie

sammanträde med fullmäktige.

8. För en tid av högst tio år utarrendera hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som

kommunen äger.

9. På begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.

10. Initiativ till detaljplaner. Beslut om uppdrag, samråd och utställning av översiktliga

planer.

11. Avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

12. Tillstånd att använda kommunens vapen.

13. I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan med för kommunen bindande

verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och

sluta annat avtal.
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Personalpolitik 

§ 10   Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och har det

        övergripande arbetsgivaransvaret i kommunen, och har därmed hand om frågor 

        som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

I detta ingår: 

1. Arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalärenden.

2. Övergripande löne- och pensionsärenden.

3. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

4. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller

11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra

nämnders verksamhetsområden.

5. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

6. Besluta om stridsåtgärd.

7. Tillse att förhandling sker enligt kommunens samverkansavtal.

8. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

9. Bevaka att personalarbetet i kommunkoncernen bedrivs enligt de policys och riktlinjer

som fastställts av kommunfullmäktige.

10. Vara anställningsmyndighet för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef,

näringslivschef och personalchef.

11. Svara för gemensam personalstatistik.

Uppföljningsfunktion 

§ 11   Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,

4. i delårs- och helårsrapportering redovisa till fullmäktige hur samtliga kommunens

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är

under budgetåret,

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda

program och direktiv,

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och

medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte

slutligt handlagts av fullmäktige,

7. före den 1 april delge kommunfullmäktige de beslut som fullmäktige tagit och som ej är

verkställda.
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

Särskilda uppgifter 

§ 12   Processbehörighet

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 

fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 

beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

§ 13   Krisledning och höjd beredskap

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

§ 14   Arbetslöshetsnämnd

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

§ 15   Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 

antaget arkivreglemente. 

§ 16   Anslagstavla och webbplats

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

§ 17   Författningssamling

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

§ 18  Uppgifter enligt speciallagstiftning

Styrelsen är fondstyrelse för Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen Rolf 

Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 144 

§ 19   Utskott

Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin 

utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. 

§ 20   Styrelsens arbetsformer

Arbetsformerna regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma 

bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 

__________ 
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Regler för föreningsstöd 

till aktiva och verksamma 

föreningar 

Beslutet skickas till: 

. Katarina Landstedt 

Kf § 145 Dnr 00265/2018 805 

Kommunfullmäktige biföll 2018-06-18 § 91 en motion från social-

demokraterna och vänsterpartiet om att återinföra bidrag till aktiva och 

verksamma föreningar. 

Motionen bifölls och reglerna för föreningsstöd har setts över. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Dokumentet ”Föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar”

antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 106 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 240 2018-11-27 

Förslag till förändrade regler 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 145

Regler för föreningsstöd 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Regler Kf 2018-11-27 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 265/2018 
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Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun 

Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 25 år: 

 Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och ungdom
och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller
ledarledd.

Ekonomiskt stöd till samlingslokaler och annan verksamhet: 

 Sökande ska äga eller ha ett långsiktigt hyresavtal.

 Kommunstyrelsen ansvarar för budgetering, fördelning och utbetalning av det ekonomiska
stödet och att utvärdering genomförs.

 Det ekonomiska stödet betalas ut vid ett tillfälle per år.

 Förändringen förslås träda i kraft from 1/1 2019

Tillhandahållandet av anläggningar: 

 Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kommunstyrelsen.

 Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar är möjligt. Ersättningen skall anpassas
efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall också tas till om
verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden.

Tillhandahållande av lokaler och andra stöd: 

 Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt, till alla ideella föreningar enligt särskilda
regler antagna i kommunfullmäktige.

 Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation.

Riktlinjerna 

Föreningsstödet skall användas för att 

 uppnå kommunens fritidspolitiska mål.
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Regler för föreningsstöd 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 145 

Reglerna 

Vem kan få föreningsstöd 

För att en ideell förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara 
uppfyllda: 

* Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.

* Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet
deltar i föreningens verksamhet.

* Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.

* Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:

- ekonomiska föreningar

- politiska föreningar

- elevföreningar (gäller ej skol - IF)

- trossamfund

- stödföreningar (supporterklubbar m fl.)

- föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet

Stödformer 

Följande stödformer tillämpas: 

Tillgång till kommunala lokaler och anläggningar 

 Ideella föreningar skall erbjudas tillgång till vissa av kommunens lokaler och anläggningar utan
kostnad. Särskilda regler gäller.

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet 
65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 17,5% till övrig barn- och 
ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd. 

 Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan
erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala
bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.

 De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar sina aktiviteter till
kommunstyrelsen på samma sätt som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6
åringarna på samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp. Dessa
summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av varje
förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med detta som grund.

 Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd
baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kommunstyrelsen.

Ekonomiskt stöd för samlingslokaler och annan verksamhet: 

 17,5% av budgetsumman avsätts till samlingslokaler och annan verksamhet.
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Regler för föreningsstöd 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 145 

Ansökan om ekonomiskt stöd 

Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 30 april innevarande 
verksamhetsår. 

Ansökan skall innehålla: 

 föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive balansräkning

 utvärdering av föregående verksamhetsår

 uppgifter om föreningen enligt den blankett som används

 verksamhetsplan

Det kontanta stödet utbetalas senast 31 maj. 

Utvärdering 

Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att 
föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet 
avräknas från kommande års stöd. 

___________ 
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Motion – Försäljning av 

Camp Gielas 

Kf § 146 Dnr 00307/2017 009 

Centerpartiet har genom Bjarne Hald lämnat in följande motion 

Bakgrund: 

Centerpartiet i Arvidsjaur har i ett flertal motioner och i samtliga 

budgetförslag sedan 2014 föreslagit en försäljning av Camp Gielas. 

Vid kommunfullmäktige den 24:e februari 2015 beslutades att Camp Gielas 

inte skulle försäljas. Bland annat motiverades detta med att kommunen i 

Camp Gielas förfogar över en "guldgruva" och att kommunens ambition är 

att utveckla Arvidsjaur som vintersportort. Som exempel nämndes en ökad 

tillströmning av skidträningsläger, både avseende längd och alpin 

skidåkning och att säsongen skulle kunna förlängas med införskaffande av 

snökanoner. 

Centerpartiet i Arvidsjaur delar i grunden uppfattningen att Arvidsjaur har 

potential som en vintersportort, men anser att för att nå detta krävs att det 

avdelas resurser främst ekonomiska till investeringar i Camp Gielas stugby 

anläggning, skidspåren och Prästberget för att det skall bli ett 

konkurrenskraftigt alternativ till andra vintersportanläggningar. Prästberget, 

skidspåren och befintliga skoterleder har en stor utvecklingspotential, även i 

konkurrens med pågående utbyggnader i såväl Kåbdalis som i Jäkkvik. 

Det har nu gått ytterligare två år och läget på Camp Gielas och skidspåren är 

likartade med 2014, den enda investeringen i princip som gjort är byte av tak 

på stugorna och lite målning. Ingen har sett effekterna av den "guldgruva" 

som Camp Gielas ansågs vara. 

Förändrade förutsättningar: 

Läget är nu helt förändrat från 2014 och 2015. En entreprenör har fått 

tillstånd att köpa mark för att uppföra en helt ny Camping- och 

stugbyanläggning inom en kilometer från Camp Gielas. Detta är mycket 

positivt för utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. 

Någon konsekvensanalys avseende vad detta innebär för värdet på Camp 

Gielas eller attraktionskraften i framtiden för Camp Gielas har inte 

redovisats. Ej heller hur en ny anläggning påverkar marknadsvärdet för 

Camp Gielas inför en ev framtida försäljning. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 241 2018-11-12 

Tjänsteskrivelser av Katarina Landstedt, Lars-Håkan Andersson och Nils-

Åke Asplund samt Nina Ask 

Utdragsbestyrkande
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Kf § 146, forts. 

Investeringar i syfte att utveckla Camp Gielas har inte skett under de 

ekonomiskt goda åren 2015 och 2016. Ingenting är inplanerat 2018 och 

ingenting talar för att ekonomin 2019 och framåt kommer att vara i nivå med 

de goda åren 15 och 16, tvärtom, kommer det att finnas ett mycket begränsat 

utrymme. 

Den största inhemska besöksnäringen vintertid är skoteråkare. Under vissa 

vintermånader passerar flera hundra skoterekipage under helgerna 

Arvidsjaur. Samtidigt så kommer Kommunfullmäktige i november att 

besluta om en budget där stödet till preparering av skoterleder tas bort helt! 

Vår bedömning är att med ökad konkurrens, såväl av en ny camping som ev. 

utbyggnad av Vittjåkk, innebär behov av investeringar i Camp Gielas i syfte 

att klara konkurrensen och därmed minst behålla nuvarande nivå i 

beläggning. Resurser som inte kommer att finnas inom överskådlig framtid. 

Därav följer att en försäljning till en privat entreprenör som har ekonomiska 

resurser för att göra nödvändiga investeringar ska ske snarast i syfte att g 

bästa möjliga ekonomiska utfall. 

Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar mot denna bakgrund att: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att: 

- snarast försälja Camp Gielas, utom sporthallen

- i försäljningen ska möjligheten att ta över, drift och ev. ägande av

Prästberget och skidspåren vara en option

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 178 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Tjänsteskrivelse har inlämnats av fritidschef Katarina Landstedt, rektor Lars-

Håkan Andersson, bitr rektor Nils-Åke Asplund samt ekonomichef Nina 

Ask. 

Yrkande under sammanträdet 

Bjarne Hald (c) 

Återremiss för att 

- kommunstyrelsen i sin beredning av ärendet ska ha tillgång till samtliga

handlingar som underlag för beslutet

- ta fram en risk- och konsekvensanalys med anledning av att en ny stugby

är under uppbyggnad. Fokus ska bl.a. ska läggas på vilka investeringar som

måste göras för att säkra konkurrenskraften.

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 241 2018-11-12 

Tjänsteskrivelser av Katarina Landstedt, Lars-Håkan Andersson och Nils-

Åke Asplund samt Nina Ask 

Utdragsbestyrkande
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Bilaga ./. 

Beslutet skickas till: 

. Katarina Landstedt 

Kf § 146, forts. 

Eftersom förslag till återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 

ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Bjarne Halds yrkande 

Efter avslutad votering har kommunfullmäktige med 18 ja-röster och 

8 nej-röster bifallit kommunstyrelsens förslag. 

Två ledamöter är frånvarande. En stol är tom. 

Omröstningslista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås.

_____ 

Reservationer 

Bjarne Hald (c) anför reservation till förmån för eget yrkande. 

Gudrun Wikberg (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c), Dan Hällgren (c), 

Lennart Wigenstam (c), Jonas Granberg (c) och Martin Nilsson (c) anför 

reservation till förmån för Bjarne Halds yrkande. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 241 2018-11-12 

Tjänsteskrivelser av Katarina Landstedt, Lars-Håkan Andersson och Nils-

Åke Asplund samt Nina Ask 

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Ryttaren 3 

Beslutet skickas till: 

. Britta Lundgren 

Kf § 147 Dnr 00240/2018 214 

Ett förslag till detaljplan för Ryttaren 3 har upprättats. 

Planområdet omfattar fastigheten Ryttaren 3 som är i privat ägo och del av 

Arvidsjaur 6:1 som ägs av Arvidsjaurs kommun. 

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för utökning av en 

småhusfastighet, inom vilken utnyttjandegrad, placering och utformning 

regleras för huvud- och komplementbyggnad. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och planens genomförande 

bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2018-

08-27 till 2018-09-10.

Förslag till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 

2018-09-24 till 2018-10-08. 

Antagandehandlingar samt granskningsutlåtande har upprättats 2018-10-14. 

Ordföranden i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har på delegation 

fattat beslut om att godkänna granskningsutlåtandet som upprättats samt att 

föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Detaljplan för Ryttaren 3 antas.

_____ 

Jäv 

Anna Quist (s) 

Marcus Lundberg (s) avstår från att delta i beslutet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 242 2018-11-12 

Tjänsteskrivelser Anders Harr 

Detaljplanehandlingar 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-27 192 

Detaljplan för del av 

Arvidsjaur 9:4 och 9:5 

Camping, stugby och 

tillfällig vistelse 

Beslutet skickas till: 

. Britta Lundgren 

Kf § 148 Dnr 00253/2018 214 

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 – Camping, 

stugby och tillfällig vistelse har upprättats. Föreslaget planområde är beläget 

strax söder om centrala Arvidsjaur. 

Syftet med föreslagen detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för 

etablering och utveckling av camping och stugor med tillhörande 

aktivitetsytor, restaurang samt servicebyggnader inom del av fastigheterna 

Arvidsjaur 9:4 och 9:5. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för 

anläggande av strandpromenad och bryggor för att öka attraktiviteten och 

tillgängligheten till vattnet. 

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen men ligger i linje med 

översiktsplanens ambitioner om att skapa attraktiva turistboenden samt ett 

attraktivt samhälle. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan. Planen upprättas med utökat förfarande. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 

2018-08-14 till 2019-09-07.  

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 

2018-10-05 till 2018-10-26.  

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 

granskningsutlåtande har upprättats 2018-11-07. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande har i delegeringsbeslut 

2018-11-07 godkänt granskningsutlåtandet och föreslår kommunfullmäktige 

anta detaljplanen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och 9:5 Camping, stugby antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Ks § 243 2018-11-12 

Tjänsteskrivelse Anders Harr 

Detaljplanehandlingar 

Utdragsbestyrkande 
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Översyn av posten som 2:e 

vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kommunstyrelsens kansli 

 

Kf § 149 Dnr 00267/2018 001 

 

Kommunfullmäktige utsåg 2018-10-30 § 102 ordförande och 1:e vice 

ordförande i kommunfullmäktiges presidium. 

 

Kommunfullmäktige beslutade även att frågan om val av 2:e vice 

ordförande skulle återremitteras för att se över uppdraget i organisation och 

arvodesreglemente. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. 2:e vice ordföranden stryks ur den politiska organisationen. 
 

_____ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 246 2018-11-12 

Utdragsbestyrkande 
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Översyn av Mål- och 

demokratiberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

. Politiska partier 
 

Kf § 150 Dnr 00267/2018 001 

 

Kommunfullmäktige kan inrätta fasta och tillfälliga beredningar. 

 

En berednings arbetsuppgift är att utifrån olika områden och frågor försöka 

söka upp och förstå de problem, behov och utmaningar som finns i 

samhället och i mötet med medborgaren synliggöra dessa. 

 

Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och 

medborgarna. Genom beredningarna får politikerna möjlighet att ha en mer 

aktiv roll att ta initiativ, väcka frågor samt delta i utredningar och analyser 

inom olika områden. 

 

Kommunfullmäktige har under ett par mandatperioder haft en fast 

beredning, Mål- och demokratiberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att Mål- och 

demokratiberedningen tas bort ur den politiska organisationen och att 

kommunfullmäktige istället inrättar tillfälliga beredningar vid behov. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslaget skickas på remiss till de politiska partierna. 

2. Remissvar ska lämnas till kommunstyrelsens kansli 

senast 1 februari 2019. 
 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsordning för 

kommunfullmäktige och 

kommunfullmäktiges 

presidium 

Beslutet skickas till: 

. Politiska partier 

Kf § 151 Dnr 00281/2018 003 

Ett tillägg till arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium har 

gjorts. 

Tillägget gäller yttranderätt för kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges

presidium antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 88 upphör att gälla.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
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presidium 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(9) 

Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151

Kommunfullmäktige 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antal ledamöter   (KL 5 kap 1-4 §§) 

Fullmäktige har 29 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

Ordförande och vice ordförande   (KL 5 kap 6 §) 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e ordförande (presidium).  

Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december. 

Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 

fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 

tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter. 

Tid och plats för sammanträdena   (KL 5 kap 7 - 8 §§) 

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för minst fyra sammanträden. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första 

gången i oktober månad. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena.  

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall 

innehålla uppgift om det eller de, ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordförandena efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträdet skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 

beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda 

sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.  
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151

Fullmäktige sammanträder i kommunens förvaltningsbyggnad. Ordföranden får efter samråd 

med vice ordförandena bestämma en annan plats för sammanträde. Ett sammanträde per år kan 

hållas i någon av kommunens byar. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall 

införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst 

sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

Kallelse till sammanträde med fullmäktige - med uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden, som ska behandlas (föredragningslista) - ska vara åtföljd av tillhörande 

handlingar i den omfattning fullmäktiges ordföranden bestämmer. Sådan fullständig kallelse 

ska sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige. Kallelsen skickas elektroniskt senast 

fem (5) dagar före sammanträdet. Kallelsen publiceras på kommunens hemsida om ordföranden 

inte beslutar annat. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet. 

Inlämnade interpellationer, enkla frågor och motioner ska vara tillgängliga för samtliga 

ledamöter och ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 

fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 

senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast 

när och var sammanträdet skall fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om 

det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 

sådant fall låter ordföranden dock underrättade ledamöter och ersättare som inte är närvarande 

när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare   (KL 5 kap 12-17 §§) 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

skall snarast anmäla detta till ersättare. 

Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för 

en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som 

är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall in och tjänstgöra under ett 

pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske 

under pågående handläggning av ett ärende. 

Det som sagts under denna rubrik om ledamot, gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

Upprop 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet.  

I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.  

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare   (KL 5 kap 61 §) 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättas väljer fullmäktige två ledamöter, en från majoriteten och en från 

oppositionen, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden 

bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i 

kungörelsen.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 

återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena   (KL 4 kap 18 § första st. o 19 § samt 5 kap 53 och 56 §§) 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller styrelse vars verksamhetsområde ett 

ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet. Ordföranden och vice ordförandena i en 

fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt. 

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen 

och årsredovisningen.  

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

revisorernas egen förvaltning. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Yttranderätt vid sammanträdena, forts. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning som det behövs, kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna 

samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller 

för utomstående sakkunniga. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

I det fall kommunstyrelsens ordförande inte är ledamot av kommunfullmäktige, har 

kommunstyrelsens ordförande rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 

Kommunstyrelsens ordförande har även rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Kommunchefen får yttra sig i laglighetsfrågor i enskilda ärenden samt i presidiefrågor. 

Detsamma gäller för kommunfullmäktiges sekreterare. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i vilken han 

eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt att begära replik om 

inlägget har riktat sig mot ledamoten eller något som hans eller hennes parti framfört tidigare i 

debatten. Replikrätten innebär att den som begär replik och den replikerade får utnyttja två 

repliker om vardera en minut. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då 

begäran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden 

rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes 

anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhällig.  

Yrkanden ska inlämnas skriftligt. 

Deltagande i beslut   (KL 4 kap 20 § första stycket) 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden 

innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 

beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Omröstningar   (KL 4 kap 20 § andra stycket och 5 kap 42, 43, 44, 46, 47 §§) 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 

justera protokollet. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 

röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras 

omedelbart. 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser 

samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig 

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar.

2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas.

3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen 

av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

En motion väcks genom att den lämnas in till kommunens kansli eller vid fullmäktiges 

sammanträde.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges marssammanträde redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. 



Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 6(9) 

Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Medborgarförslag 

Den som är folkbokförd i Arvidsjaurs kommun får väcka ärende i fullmäktige.  

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 

Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. 

Fullmäktige får delegera beslutanderätt i medborgarförslag utan föregående beredning i 

styrelsen. Den delegat som fått delegation av fullmäktige att besluta om ett medborgarförslag, 

får i sin tur inte delegera vidare. Fullmäktige får inte delegera medborgarförslag i de ärenden 

som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det berör en fråga som ligger inom Arvidsjaurs 

kommuns ansvarsområde. Ämnen av olika innehåll får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens nämndkansli, förslaget kan 

också lämnas direkt till fullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde.  

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att yttra sig när förslaget redovisas för 

kommunfullmäktige samt när det slutgiltigt behandlas i styrelse/nämnd/kommunfullmäktige. 

När förslaget är diariefört och bredning påbörjas ska beredningsorganet kontakta 

förslagsställaren för klargörande hur ärendet handläggs samt för att tillgodogöra sig eventuella 

ytterligare faktaupplysningar.  

Medborgarförslag ska besvaras skyndsamt. 

Vid varje kommunfullmäktige ska det meddelas vilka medborgarförslag som inkommit och är 

under beredning samt vilka beslut som fattats i styrelse/nämnd. 

Interpellationer   (KL 5 kap 49-53 §§) 

En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli fem (5) dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde ,om ersättaren tjänstgör som 

ledamot vid sammanträdet.  

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 

interpellationens ställdes.  

Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.  

Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 

kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Frågor   (KL 5 kap 54-56 §§) 

En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. Den skall ges in till 

nämndskansliet sex (6) dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. Vad som sägs under rubriken 

Interpellationer gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara 

skriftligt. Enkel fråga som bör vara konkret så att den kan besvaras kortfattat. En fråga bör 

besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Allmänhetens frågestund 

Allmänhetens frågestund ska inleda kommunfullmäktiges sammanträden och får pågå i högst 

30 minuter. Frågorna behöver ej vara inlämnade i förväg, och kan ställas till vilken närvarande 

kommunfullmäktigeledamot som helst.  

Under frågestunden får ej någon överläggning förekomma. 

I kungörelsen till kommunfullmäktige samt vid annonsering av kommunfullmäktiges 

sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska hållas.  

Beredning av ärenden   (KL 5 kap 26-34 §§) 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige skall behandla skall remitteras. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 

någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktigeberedningar   (KL 3 kap 7 §) 

Fullmäktige får inrätta särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 

Förklaring vid revisionsanmärkning   (KL 9 kap 16 §) 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden vilken ordning förklaringar 

över en anmärkning som revisorerna har framställd i revisionsberättelsen skall inhämtas från 

den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. 

Valberedning 

Kommunstyrelsen är valberedning för att bereda val av ledamöter och suppleanter i styrelser 

och nämnder, revisorer m.fl. vars mandatperiod börjar vid närmaste årsskifte.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Justering av protokollet   (KL 5 kap 61 och 62 §§) 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har 

fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i 

protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall 

redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Reservation   (KL 4 kap 22 §) 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 

som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Bemyndigande 

Ordföranden bemyndigas att, efter samråd med vice ordföranden, bestämma om fullmäktiges 

representation, värdskap, uppvaktningar, samt om fullmäktiges ledamöters och ersättares 

deltagande i kurser och konferenser och dylikt, allt inom ramen för anslag i respektive års 

budget. 

__________ 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige / presidium 

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 151 

Kommunfullmäktiges presidium 

Presidiets ansvar och uppgifter inför kommunfullmäktiges arbete är (i stora drag): 

 Planera och kungöra kommunfullmäktiges sammanträden. Ansvara för årsplaneringen när

det gäller kommunfullmäktiges sammanträden.

 Planera varje kommunfullmäktigemöte och de speciella inslag som skall syfta till att

kommunfullmäktigemötena blir meningsfulla och stimulerar till ideologisk debatt.

 Ansvara för att kommunfullmäktiges ärendehantering är effektiv.

 Föreslå kommunfullmäktige de uppdrag som skall ligga till grund för beredningarnas

arbete. Vad som skall göras, när det skall vara klart samt resurser för att lösa

beredningsuppgiften.

 Föreslå tillsättande och entledigande av de mer tillfälliga beredningarna.

 Årligen stämma av de mer permanenta beredningarnas arbete.

 Fortlöpande, minst två gånger per år, stämma av med överförmyndaren angående dennes

verksamhet.

 Presidiet har möjlighet att anordna studieresa inom kommunen för kommunfullmäktiges

ledamöter.

 Överläggningar med kommunstyrelsen och nämnder vid behov.

Presidiet ansvarar även för gruppledaröverläggningar.

 Kalla till samordningsträffar med nämndpresidierna.

 Vara kommunfullmäktiges kontakt med den kommunala revisionen.

 Bereda granskningsrapporter samt frågor och ärenden rörande ansvarsprövning.

 Budgetera och ansvara för kommunfullmäktiges och beredningarnas kostnader.

 Representera kommunen vid officiella besök, invigningar och liknande tillställningar.

 Information vid fullmäktiges sammanträden om aktuella frågor vid tre av fullmäktiges

sammanträden under året

 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.

 Nominera samt fastställa pristagare till ”Årets Arvidsjaurbo” efter samråd med

gruppledarna.

 Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för dagordning och protokoll vid

presidiesammanträden.

_____



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-27 196 

Sammanträdesplan 2019 

- Kommunfullmäktige

Bilaga ./. 

Beslutet skickas till: 

. Berörda 

Kf § 152 Dnr 00263/2018 006 

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för 

kommunfullmäktige för år 2019. 

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, berednings-

tider samt nödvändiga administrationstider. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2019 antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-27 § 152. 

Preliminär sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommunfullmäktige 

26 februari 

Kommunstyrelsen 

8 januari 

Kommunstyrelsen 

12 februari 

Arbetsutskott 12/12 2018 

Arbetsutskott 22/1 

Ekonomidag 5/2 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbetsutskott 19/3 

23 april 2 april 

Kommunstyrelsen Arbetsutskott 24/4 

Kommunfullmäktige 7 maj 

17 juni Kommunstyrelsen Arbetsutskott 21/5 

4 juni 

Kommunstyrelsen Arbetsutskott 27/8 

Kommunfullmäktige 10 september  

29 oktober Kommunstyrelsen Arbetsutskott 1/10 

15 oktober 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbetsutskott 29/10 

26 november 12 november 

Arbetsutskott 10/12 

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.00. 

Kvällssammanträde kan förekomma. 

Sammanträdesplan år 2019 



Närvaro- och voteringslista 

Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 11
2019-2022 Vänsterpartiet (v) 4

Centerpartiet (c) 10
Moderata Samlingspartiet (m) 1

Sammanträde: 2018-11-27 Liberalerna (fp) 2 

Sverigedemokraterna (sd) 1 

Summa 29 

Plats 

nr 

Ledamot När-

varo 

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g 
Motion försäljning Camp Gielas 

§ 147 § 
Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 Kenneth Bäcklund (v) 1 X 

2 Britt-Inger Hedman (v) 1 X 

3 Bernt Vikström (s) 1 X 

4 Karin Lindgren (s) 1 X 

5 Samuel Wigenstam (c) - Dan Hällgren X 

6 Jonas Granberg (c) 1 X 

7 Kristina Bäckström (c) - Gudrun Vikberg X 

8 Bjarne Hald (c) 1 X 

9 Håkan Sandgren (v) 1 X 

10 Ingrid Tagesdotter (v) 1 X 

11 Kristina Taimi (s) 1 X 

12 Marcus Davidsson (s) 1 X 

13 Jens Eliasson (l) 1 X 

14 Elin Lundström (l) 1 X 

15 Patrik Nilsson (c) 1 X 

16 Leif Andersson (c) 1 X 

17 Anna Quist (s) 1 X 

18 Björn Lundberg (s) 1 X 

19 Marcus Lundberg (s) 1 X 

20 Agneta Starefeldt (s) 1 X 

21 Tom stol (sd) - - - - 

22 

23 Ann-Karin Sörmo (c) - Frånvarande - - - 

24 Kristina Lundberg (c) 1 t.o.m § 134 - - - 

25 Lena Karlsson (s) 1 X 

26 Lotta Åman (s) - Stefan Holmberg X 

31 Martin Nilsson (c) 1 X 

32 Lennart Wigenstam (c) 1 X 

39 Peter Rydfjäll (s) 1 X 

40 Lars Ralph (m) 1 X 

41 

SUMMA 24 3   ersättare 

1   frånvarande 

1   tom stol 

________ 
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