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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 74 
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering 
 
Kf § 75 
Allmänhetens frågestund 
 
Kf § 76 
Information från de kommunala bolagen - Arvidsjaur Test & Training 
 
Kf § 77 
Delgivningar 
 
Kf § 78 Dnr 00180/2013 009
Motion - Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur – Jörn 
 
Kf § 79 Dnr 00179/2013 009
Motion - Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel 
 
Kf § 80 Dnr 00181/2013 009
Motion – Enklare medborgardialoger 
 
Kf § 81 Dnr 00182/2013 009
Motion - Politiska möten på kvällstid 
 
Kf § 82 Dnr 00183/2013 009
Motion - Ändring av plan för utveckling av Nybortsjärn 
 
Kf § 83 Dnr 00001/2013 101
Samordning av vård inom kommunen (Medborgarförslag) 
 
Kf § 84 Dnr 00001/2013 101
Omfördelning av verksamhet (Medborgarförslag) 
 
Kf § 85 Dnr 00001/2013 101
Pedagogiskt stöd till dagligen busspendlande elever Moskol-Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 86 Dnr 00178/2013 007
Granskning av årsredovisning 2012 
 
Kf § 87 Dnr 00076/2013 042
Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 88 Dnr 00095/2013 007
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

forts. 
 
Kf § 89 Dnr 00066/2013 253 
Försäljning av del av Arvidsjaur 6:2 (Kommunförrådet) 
 
Kf § 90 Dnr 00077/2012 106
Delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB 
 
Kf § 91 Dnr 00378/2011 001
Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten (Medborgarförslag) 
 
Kf § 92 Dnr 00163/2013 106
Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola / 
fritidsgård 
 
Kf § 93 Dnr 00177/2013 042 
Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 94 Dnr 00096/2013 051 
Taxa för räddningstjänsten 
 
Kf § 95 Dnr 00130/2013 051
Taxa för renhållning (avfallshantering) 
- Tillägg - Grundavgift för sopor avseende fritidshus 
 
Kf § 96 Dnr 00196/2012 331
Motion – Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn 
 
Kf § 97 Dnr 00261/2012 009
Motion – Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för 
unga 
 
Kf § 98  Dnr 00197/2012 332
Motion – Rast- och lekplats vid Nyborgstjärn 
 
Kf § 99 Dnr 00155/2013 051
Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun 
- inklusive taxa 
 
Kf § 100 Dnr 00162/2013 042
Delårsbokslut 2013-01-01--2013-04-30 - Hela kommunen 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 100 
 

 

Ärendeförteckning 
 
 

forts. 
 
Kf § 101 Dnr 00118/2013 041
Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan 2015-2017 
 
Kf § 102 Dnr 00169/2013 045
Rambeslut om upplåning 2013 
 
Kf § 103 Dnr 00167/2013 042
Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 
– Barn- och utbildningsnämnden 
 
Kf § 104 Dnr 00167/2013 042
Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 – 
Socialnämnden 
 
Kf § 105 Dnr 00165/2013 379
Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft 
 
Kf § 106 Dnr 00160/2013 214
Detaljplan för kvarteret Skogen – del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 
 
Kf § 107 Dnr 00152/2013 106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2012 
 
Kf § 108 Dnr 00106/2013 700
Volontärer (Medborgarförslag) 
 
Kf § 109 Dnr 00256/2012 -991, 00257/2012 -994 
 00258/2012 -998, 00259/2012 -980 
 00260/2012 -993 
Komplettering till bolagsordningar för samtliga bolag 
 
Kf § 110 Dnr 00065/2013 102
Entledigande som ledamot och vice ordförande i socialnämnden 
– Hanna Lundgren 
 
Kf § 111 Dnr 00099/2013 102 
Entledigande som ersättare i socialnämnden - Rose-Marie Grundström  
 
Kf § 112 Dnr 00129/2013 102 
Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB 
– Bill Grundström 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

forts. 
 
Kf § 113 Dnr 00171/2013 102 
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test 
& Training AB - Eva Granlund 
 
Kf § 114 Dnr 00171/2013 102 
Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur 
Energi AB - Eva Granlund 
 
Kf § 115 
Avtackning av kommunchef Johnny Högberg 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av justeringsmän samt 
tid och plats för justering 
 
 

Kf § 74 
 
Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av 
dagens protokoll, samt tid och plats för justering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Karl-Gustaf Lindström (s) och Sven-Olov Granlund (c) utses att justera 

protokollet 
2. Marcus Lundberg (s) och Kristina Lundberg (c) utses som ersättare 
3. Protokollet ska justeras fredag den 5 juli klockan 13.00 i förvaltnings-

byggnaden.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Allmänhetens frågestund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kf § 75 
 
Under allmänhetens frågestund ställdes följande frågor: 
 
Fråga 1 
Företagsetableringar inom kommunen 
Varför agerar man mot olika mål mellan kommunstyrelsen och Tillväxt-
enheten när företag ska utvecklas och utöka sin verksamhet? Man låter 
tjänstemän styra utifrån minsta motståndets lag när etableringar och 
utökningar ska ske. Exempel, när en företagare ska starta sin verksamhet blir 
han hänvisad till Arvidsjaurs centralort även när han enträget vill ha sin 
verksamhet i Glommersträsk. Nu har vi byssare fått veta detta och har 
ordnat lokaler åt honom som inte skulle finnas på annat ställe än 
centralorten. 
 
Svar av Jerry Johansson 
Jag känner inte igen det aktuella ärendet. Det Tillväxtenheten ska göra är att 
vara lyhörd för önskemål och förklara vad kommunen kan hjälpa till med. 
Om ett företag vill etablera sig i Glommersträsk så är det kommunens 
uppgift att hjälpa till, inte styra var etableringen ska ske. 
 
Fråga 2 
Utökning av befintliga verksamheters markområden 
När Frostab vill utöka sin verksamhet och är i behov av tomtmark, blir man 
hänvisad och förelagd att ta emot ett område, utformat som man inte vill ha 
det och inte kan bruka på ett rationellt sätt. 
En positivare syn från kommunens sida på etablering/utbyggnad skulle 
kunna ge ett bättre företagarklimat, fler arbetstillfällen samt öka tillväxt och 
kommunala intäkter genom att tillmötesgå rimliga önskemål. 
Hur ser agendan för en företagarvänligare kommun ut? 
 
Svar av Jerry Johansson 
När det gäller en företagsvänligare kommun jobbar Tillväxtenheten 
kontinuerligt med frågan. Kommunen har också en ökning av antalet 
företag. Tillväxtplanen är under översyn. Jag håller helt med frågeställaren, 
det behövs fler företag i kommunen. 
 
Fråga 3 
Kommunens prispolicy vid försäljning av kommunens mark 
När kommunala tomter säljs idag, erbjuds ett företag ett tomtpris på 1,92 m2, 
ett annat ska betala cirka 39 kr m2, och nu senast i år har kommunen skänkt 
bort mark till ett företag. 
Medborgare och företagare undrar. Varför dessa skillnader? 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 75 forts. 
 
Svar av Jerry Johansson 
Priser kan variera, beroende på om området är planlagt eller inte, beroende 
på infrastruktur, läge etc. Kommunen kommer att se över "priskatalogen". 
Det behövs hållbara prisnivåer långsiktigt. 
 
Fråga 4 
Kommunala bolags redovisningar av resultat och tillkännagivanden 
Jag har tidigare ifrågasatt Arvidsjaur Test & Trainings verksamhet i 
allmänhet och trafikskolans inblandning i synnerhet. Bolaget borde efter 
kontrollbalansräkning ha satts i likvidation. Nu har man skrivit ned bolaget 
kraftigt. Tillgängarnas bokförda värde måste fortfarande kraftigt 
ifrågasättas. 
När kommer det förbrukade aktiekapitalet på 10 miljoner kronor som har 
skrivits ned i Arvidsjaur Test & Training att redovisas för allmänheten? 
 
Svar av Jerry Johansson 
Allt information som efterlyses är offentliga handlingar. Den nedskrivning 
som är gjord är gjord efter inrådan och medverkan av revisorer. 
 
Fråga 5 
Stora underskott i den kommunala verksamheten 
Kommunen har i verkligheten ett underskott på cirka 30 miljoner kronor om 
man tar med återbetalning av försäkringspengar som en interim fordran, 
samt den uteblivna vinsten på 3,5 miljoner kronor som skulle bli för 2012. 
De stora syndarna är skola och socialförvaltningen med 18-20 miljoner 
kronor i underskott. Här har cheferna för social- och skolförvaltning brustit i 
information samt kontinuerlig månadsrapportering till kommunstyrelsen om 
verksamhetens kostnader och åtgärder för att hålla sig till budget. De har 
visat en skrämmande inkompetens i sitt sätt att leda sina förvaltningar såväl 
organisatoriskt som ekonomiskt och de verkar fortsätta som ingenting har 
hänt. 
Varför har inte cheferna ovan sagt upp sig eller entledigats? 
 
Svar av Jerry Johansson 
Det här är ganska grova påhopp, alla gör nog så gott de kan. Man kan inte 
dra slutsatser på det sätt du gör. Det finns inga formella skäl för uppsägning. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 75 forts. 
 
Fråga 6 
Nedskärningar och vem ska göra jobbet 
Sedan år 2000 har kommunens befolkning minskat med cirka 830 invånare 
samtidigt som antalet kommunanställda ökat med 150 personer. Detta är en 
skrämmande utveckling. Något måste göras. Kommunalrådet säger på ett 
fullmäktigesammanträde att man ska låta cheferna gå igenom sin personal-
situation för att hitta besparingar. Det vore förödande. "Man kackar inte i 
eget bo”, säger ordspråket. Här anser jag att en genomlysning av hela 
kommunens verksamhet 
 
Svar av Jerry Johansson 
Kommunen genomför investeringar efter behov. VA-system, dåliga vägar 
etc. bör prioriteras. Kommunen har ett problem, innebärande att vi planerar 
för fler investeringar än vi hinner med. Det blir en överlöpande volym till 
nästkommande år. Min åsikt är givetvis att investeringar ska göras i hela 
kommunen, men att akuta situationer måste prioriteras. 
 
Fråga 7 
Feriearbete till kommunens ungdomar 
Kommunen har fortfarande sommararbeten i Glommersträsk som 
gräsklippning bland annat. Nu i sommar, utifrån den information jag har fått, 
tas all personal som ska göra dessa uppgifter enbart från Arvidsjaur. Enligt 
uppgift så är de tilldelade en dag per vecka i Glommersträsk men hinner inte 
med att göra allt klart på den tiden. Personal och utrustning transporteras 
mellan och de arbetsuppgifter som är ålagda i centralorten hinner den 
verkställande personalen inte med enligt uppgift. 
Varför får Glommersträsk ungdomar inga sommarjobb? 
 
Svar av Jerry Johansson 
Som kommunalråd är jag inte insatt i de speciella förhållandena. En gissning 
är, men jag vet inte säkert, är att det kan saknas arbetsledning. Det finns 
särskilda regler och krav på arbetsledning och säkerhet när barn och 
ungdomar arbetar. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 106 
 

 

 
 
Information från de 
kommunala bolagen 
- Arvidsjaur Test & 
Training 

Kf § 76 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april fick ledamöterna 
information från samtliga kommunala bolag förutom Test & Training som 
vid dagens sammanträde redovisar sin verksamhet, utveckling och prognos 
för år 2012. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
 
 

Kf § 77 Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. 
 
Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 
 

* Gröna Nyckeltal 2012 för Arvidsjaurs kommun 
- Teknisk chef / Miljöchef Heikki Kairento 
 

* Protokoll 2013-03-14 
- Partnerskap Inland Akademi Norr - direktionen 
 

* Revisionsrapport - Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsutövande 2012 

- Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04, § 36 
 

* Delårsbokslut 2013-04-30 - Barn- och utbildningsnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 § 38 
 

* Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 
2012 

- Socialnämnden 2013-05-27 § 27 
 

* Delårsrapport 2013-04-30 - Socialnämnden 
- Socialnämnden 2013-05-27 § 31 
 

* Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet 
- Rikspolisstyrelsen 
 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion - 
Igångsättning av tvärbanan 
Arvidsjaur - Jörn 
 

Kf § 78 Dnr 00180/2013 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp lämnar följande motion: 
 
Utifrån kommunens tidigare arbete gällande återbrukande av befintlig järnväg 
och vårt delägarskap i Inlandsbanan AB. 
 
Utredning har genomförts av KTH Och kostnads beräkning, kopplat till det 
arbete som styrelsen och VD för inlandsbanan AB tidigare utfört bör vi fortsätta 
arbetet med att tillsammans med tunga näringslivsaktörer som SCA, Sveaskog 
och skogsrelaterad industri, fortsätta den politiska kampen för upprustning 
tvärbanan Arvidsjaur – Jörn. 
 
Den borgerliga regeringens utredning om kapacitets utnyttjande av befintlig 
järnväg som tillsattes av ansvarig minister kan kritiseras enligt nedanstående: 
 
Där politiken i regeringskansliet förbisåg att ansvarig myndighet inte hade 
beaktat 10 % av Sveriges nationsjärnvägsnät. Bör vi socialdemokrater i 
Arvidsjaur driva vidare med aktiva politiska påtryckningar i denna fråga. 
 
En särskild utredning tillsattes då på blixt initiativ. Av ansvariga politiska organ 
inom den högerstyrda regeringen. Vi kan förstå att det framstår extremt 
skämmigt att regeringspartierna släppte igenom en utredning där man glömt 
bort 10 % av Sveriges järnvägssystem. En befintlig järnväg som går genom hela 
Sveriges norra landsbygd. 
 
Om en mil modern järnväg kostar en miljard per mil, så är hela satsningen utav 
att öppna tvärbanan Arvidsjaurs - Jörn en försumbar kostnad. Att investera ca 
80 miljoner på att få ett fungerande tågsystem och redundans till stambanan är 
bokstavligen en struntsumma i sammanhanget! 
 
Förslag till motionens yrkande: 
 
Att kommunfullmäktige i Arvidsjaur med bistånd av tillväxtenheten tillskriver 
ansvarig minister och landsbygdsminister Eskil Erlandsson från Centern, att en 
upprustning bör ske av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. 
 
Denna fråga har tidigare lyfts upp från socialdemokraterna i Arvidsjaurs 
kommun och Inlandsbanan som en prioriterad åtgärd. Speciellt bör det faktum 
att Inlandsbanan spelade en viktig roll när det gällde ståltransporter vid de 
senaste tre driftstoppen vid stambanan. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 78, forts. 
 
Därför vill vi socialdemokrater åter igen ta initiativ denna fråga för att få 
Inlandsbanan med dess tvärbanor att anses av något intresse ur den styrande 
högeralliansens perspektiv. 
 
Vi vill därför att tillväxtenheten upprättar en skrivelse till ansvariga ministrar 
om vikten av att ur ett tillväxtperspektiv för norrland inland, vår kommun och 
dess företag, att den redan befintliga järnvägen mellan Arvidsjaur - Jörn börjas 
användas igen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion - 
Satsning på nyttjande av 
avfall till lokal produktion 
av drivmedel 
  

Kf § 79 Dnr 00179/2013 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp lämnar följande motion: 
 

FN's klimatpanel med en totalt överväldigande majoritet av värld ens 
forskare påvisar i vetenskapliga studier att den höjning av temperaturen som 
sker på jorden är på grund av mänsklig påverkan, Detta ökade utsläpp av 
koldioxid, vilket i sin tur kan kopplas till mänsklighetens brukande av 
fossila bränslen av typen olja och kol. 
 

Här har vi alla ett ansvar inför kommande generationer att aktivt försöka ta 
aktiva åtgärder för att rädda vår planet. Tyvärr kan vi se hur den borgerliga 
regeringen totalt har kapsejsat när det gäller klimatfrågorna och i en aktiv 
politik som kan rädda kommande generationers levnadsvillkor, Våra beslut 
skall ses ur ett framtida perspektiv, det lättaste är inte att välja den 
borgerliga regeringens perspektiv - att inte göra något och att i princip bara 
prata runt frågan. Det världen behöver är handling och aktiva politiska 
beslut, för att våra barn och barnbarn skall ha rimliga levnadsvillkor under 
sina liv. 
 

Hela vårt samhälle lider under ett starkt oljeberoende, det gäller allt från 
transportsektorn, tillverkningsindustrin, fordonsindustri och den storskaliga 
jordbrukspolitiken. Vårt samhälles förståelse för detta beroendeförhållande 
av billig energi från olja, kol är svår att bryta i det ekonomiska system som 
vi alla lever under. 
 

Men med beaktande av att det faktiska förhållandet att en liter olja 
motsvarar 19 dagars tungt fysiskt arbete aven människa och för att hålla ett 
normalhushålls energibehov under dygnets högförbrukning under ett dygn 
så motsvarar det 64 elitcyklisters frenetiska trampande på cyklar med 
dynamo. Och i detta refererade försök genomfört av BBC så orkade 
elitcyklisterna inte med att täcka hushållets energibehov under dygnet! 
 

Slutsatsen är att den stora utmaning som mänskligheten i sin helhet står inför 
så måste vi som Socialdemokrater med ett långsiktigt förhållningssätt till 
samhällets fortbestånd och framtida generationers välgång, vidta aktiva 
åtgärder. 
 

Detta är vårt ansvar för kommande generationer. 
 

Ett litet steg i denna riktning är att vi i vår lilla kommun ser över 
möjligheten att använda våra organiska sopor och avfall till att producera 
biogas på ett småskaligt sätt. Detta för att användas som ersättning av andra 
bränslen för drivmedel för alla de fordon vi använder i vår verksamhet. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 79 , forts. 
 
Kommunens fordonspark består idag av 60 talet fordon som drivs av fossila 
drivmedel. 
 
Idag finns det småskaliga lösningar som ligger på en dygns produktion av 
1000 liter drivmedel i ekvivalens till fossila drivmedel och som ger lägre 
kostnader per ekvivalens än bensin o diesel. 
 
Om vi lyckas med att kunna använda kommunens avfall från näringslivet, 
till lokal drivmedelsproduktion av drivmedel så är vinsterna flera; 
• Billigare drivmedel på medellång sikt och långsiktigt 
• En kostnads effektiva brukande av avfall till lokal produktion i vår 
kommun, istället för allt dyrare transportkostnader för hantering i 
storstäderna i kusten, 
• Att vi kan bidra till en liten del i bemötandet av kommande generationers 
klimatproblematik på grund av den globala uppvärmningen. 
• Minskad sårbarhet för samhället i framtiden 
• Tillskapandet av nya jobb 
 
Yrkande utifrån motionen: 
 
Att kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun beslutar att Arvidsjaurs 
kommun utreder frågan om eventuella ekonomiska och klimatologiska 
vinster med att uppföra lokal småskalig produktion av biogas från avfall från 
kommunen och det privata näringslivet i samverkan. 
 
Utredningen bör ligga på tekniska kontoret i samarbete med tillväxtenheten. 
 
Att yttrande skall lämnas till kommunstyrelsen inom 12 månader från 
beslutsdatum. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion - 
Enklare 
medborgardialoger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 80 Dnr 00181/2013 009
 
Leif Enberg (v) lämnar följande motion: 
 
Att se över möjligheterna att genomföra enklare medborgardialoger! 
T.ex. via nätet. Eller då något annat sätt, alltså en liten utredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion - 
Politiska möten på 
kvällstid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 81 Dnr 00182/2013 009
 
Leif Enberg (v) lämnar följande motion: 
 
Jag föreslår att alla extra möten inom kommunalpolitiken (kortare än 3 tim) 
skall ske på kvällstid och utan arvoden (endast förlorad arbetsförtjänst den 
som skulle ha arbetat ska utgå). 
 
Allt för att spara pengar till skattebetalarna! 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion - 
Ändring av plan för 
utveckling av Nybortsjärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 82 Dnr 00183/2013 009
 
Leif Enberg (v) lämnar följande motion: 
 
Jag har tittat på planen för utveckling av Nyborgstjärnen: 
* Lekplats 700 000 tkr 
 
Detta vill jag ändra på till: 

 Lekplats 0 – 700 000 tkr 
(Tips: Utrustning från kvarteret Skogen är ledig) 

 
Samtidigt vill jag: 
Att Gerry Axtelius medborgarförslag läggs in i planen efter de andra 
förslagen om ännu ej är genomförda. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Samordning av vård inom 
kommunen 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 83 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” l dag så har hemtjänsten ett verksamhetsområde över hela 
kommunen geografiskt. Man har efterhand dränerat vårdcentralen på 
de duktigare sjuksystrar och undersköterskor till sin verksamhet. 
Dessutom har man en personalpol på vad jag förstår ca 18 personer 
med ett antal chefer som ska administrera detta. Innalles vad jag lätt 
veta ca 15 chefer i olika nivåer. 
 
l kommunens yttre förtätningar finns sällan tillgång på sjuksystrar på 
mottagningarna beroende på att när behov uppstår på Arvidsjaur 
vårdcentral så ställs vården in på dessa externa mottagningar. 
Vårdcentralen har dessutom en egen personalpol som hanteras aven 
anställd. Detta förfarande innebär för den enskilde att få ett stick i 
fingret eller ta ett blodtryck så måste man resa till Arvidsjaur. 
Givetvis på egen bekostnad och dessutom restid och väntetid på 
ibland flera timmar. 
 
Förslag: 
Arbeta för att dessa två områden blir till en integrerad kommunal 
vårdenhet. Tillsätt den tidigare mycket kompetenta kvinnliga chef 
som jag tror ska fixa denna samordning. Ekonomiska medel 
tillhandahålls av landstinget enligt den ekonomiska rapport som 
finns för vårdenheterna samt den kommunala budgeterade kostnad 
för äldrevården. 
 
Man kan ha en gemensam personal som stöttar samt blir tillgänglig 
för samtliga över kommunens yta. En reducering av kommunala 
chefer till noll som sköter personal samordning etc. Ekonomisk 
funktion, personalsamordning mm överfors och samordnas till en 
kompetent ekonom förslagsvis på vårdcentralen. 
 
Då landstinget är, enligt de flertal jag pratat med, en tveksam 
arbetsgivare så bosätter sig läkare samt andra nyckelpersoner med 
specialiteter i ett område där man har flera alternativa arbetsplatser. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Socialnämnden 
 

Kf § 83, forts. 
 

Får vi till en fungerande sjukvård integrerad med en bra 
äldreomsorg, en bra palliativ vård som är värd namnet och bra 
personalpolitik med en geografisk kommuntäckning av hela 
vårdpaketet kommer läkare med fler specialister att känna trygghet i 
sin utställning och flytta till kommunen. 
 
Vi kan marknadsföra oss som Nässjö gjorde för ett antal år sedan. 
Flytta till Arvidsjaur kommun där tar vi hand om dig på "Ålderns 
höst med billigt och bra boende i egen fastighet på landet eller i 
någon av våra förtätningar. Dessutom kan vi erbjuda boende med 
anpassad service på något av våra moderna hotell som hotell Björnen 
i Glommersträsk, ombyggda Ringelsta äldrecentra etc. 
 
Jag tycker att med den demografi som kommunen har så måste vi se 
möjligheter i stället för svårigheter och dessa centralistsiska 
egoistiska påfund. ” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och 

beslut. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Omfördelning av 
verksamhet 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Kommunstyrelsen 

Kf § 84 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” I dag så har Arvidsjaur Energi AB ansvaret för kommunens industri 
fastigheter. Det innebär att man som sökande av industrilokal ska 
kontakta ett energi företag. Det är inte logiskt och innebär givetvis 
en marknadsröring och utebliven utveckling som inte sammanfaller 
med sin huvudverksamhet. 
 
Förslag: 
Arvidsjaurs samtliga industrifastigheter ska givetvis förvaltas av ett 
fastighetsbolag. Då kommunen är relativt liten i sin industriella 
verksamhet så finns inte ekonomiska och praktiska möjligheter att ha 
ett näringsfastighetsbolag. Det mest naturliga och som skulle fungera 
mycket väl både praktiskt med underhåll, ekonomiskt samt 
marknadsföring vore att detta handhas av A-hem. Där finns en 
extrovert ledning med utvecklingsbenägen VD och bra 
administration, ett kunnigt vaktmästeri som är utrustade med servis 
och underhållskompetens samt mobil utrustning. Numera en offensiv 
ledning med både marknads och ekonomiskt kunnande. 
 
De eventuellt specifika tillkommande krav i kunnande som kan vara 
för näringsfastigheternas anpassning motsvarande kan man 
kontraktera med företag av vad som saknas i intern kompetens. 
 
Detta skulle innebära att man kan reducera personalkostnaderna i 
Arvidsjaur energi. Samtidigt få en bättre marknadskontakt, ett bättre 
nyttjande och ökat intresse för sin kärnverksamhet i både Arvidsjaur 
Energi och av A-hems med sin personal. Det ger i sin tur ett 
ekonomiskt incitament för en utveckling av de båda röretagen. En 
VD som inte är närvarande till 100% i ett så litet företag är enbart 
administratör och kall inte påverka, styra och leda utveckling på ett 
godtagbart sätt. ” 

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

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Pedagogiskt stöd till 
dagligen busspendlande 
elever Moskosel-
Arvidsjaur 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 85 Dnr 00001/2013 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Utifrån det beslut som fullmäktige beslutade om gällande förslag 
från Barn- och utbildningsnämnden om total nedläggning av skolan i 
norra kommundelen vill jag föreslå genom detta medborgarförslag. 
 
Vi är flera familjer från norra delen av kommunen som uttrycker vår 
oro för barnens möjlighet att utbildningsmässigt kunna nå de 
pedagogiska resultat som den nya skollagen bestämt och som är krav 
i många stycken. 
 
Om du nu som barn under nio års skolgång skall totalt åka cirka tre 
varv runt jorden i en reserutt mellan Arvidsjaur och byarna i norra 
kommundelen så bör de pedagogiska möjligheterna förstärkas . Så 
att barnen har en chans att utifrån barnkonventionen och skollagen 
kan uppfylla skrivningar om barnens rättigheter och skollagens mål . 
Genom den skolresa som skall genomföras under ca 81 månader 
framtill årskurs 9. Och som i sin sträckning kan anses relativt 
enahanda. Genom att den miljö man kommer att resa igenom under 
dessa nio år fram och tillbaka efter samma sträckning kommer att 
finnas vara helt detsamma bör möjlighet till stimulans och 
pedagogisk verksamhet säkerställas. 
 
Av yttersta vikt att denna reset id kan användas till något berikande 
för barnen. Och som hjälper dem att utvecklas i sitt lärande. 
 
Detta medborgarförslag vill därför att man ordnar följande 
 
Buss utrustas med två Av/ DVD system där utbildningsmateria kan 
visas under restiden för barnen. 
 
Att två olika AV/DVD system separeras för att t.ex 
utbildningsmaterialet skall kunna vara anpassat för olika 
åldersgrupper som åker i bussen. T.ex audiomedia för elever som är 
mellan 1-6 och andra pedagogiska material för 6-till gymnasieålder. 
 
Att bussarna är utrustande med full tillgång till trådlös Internet 
 

 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Barn- och utbildningsnämnden 

Kf § 85, forts. 
 

 Att våra små barn som skall under 9 år och på en ressträcka på cirka 
tre gånger runt jorden, skall ha tillgång till dator/plattor under resan . 
Detta för att de skall ha möjlighet till att utföra skolarbete av 
förberedande och fördjupande art under dessa resor. Detta för att 
uppnå skollagens utbildningsmål och att möjliggöra att vid framkost, 
efter en lång skoldag innan man når hemmet för barnen, skall de ha 
möjlighet till lek och social samvaro på sin kvällstid. 
 
Att i en begränsad fri social tid som dessa, våra barn drabbas av, så 
skulle en sådan satsning skapa möjlighet att under de långa 
bussresorna för barnen, arbeta med arbetsuppgifter från skolan. Och 
att det således frigörs mer tid vid hemkomst för sociala relationer 
med andra barn och även tid med familjerna. 
 
Det är inte acceptabelt att barn från norra kommundelen efter 
extremt långa skoldagar och flera timmar på något slags buss 
skolfritids inte skall ha möjlighet till en stimulerande uppväxt under 
åratal av dagligt pendlande. ” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för 

beredning och beslut. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Granskning av 
årsredovisning 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Sara Eklund 
. Ulrika Hallnor 
. Ekonomi 

Kf § 86 Dnr 00178/2013 007
 
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som 
kommunfullmäktige beslutat om. 
 
Granskning av årsredovisning för år 2012 är färdigställd, där revisorerna 
bland annat lämnar följande utlåtande; 

 Redovisat resultat för år 2012 uppnår inte god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet. Kommunen lever inte upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

 Vad gäller det verksamhetsmässiga utfallet anser revisorerna att 
kommunstyrelsen gör en alltför positiv bedömning av måluppfyllelsen. 
Revisorernas uppfattning är att kommunens samlade måluppfyllelse för 
år 2012 är relativt svag. 

 Granskningen visar att styrelse och nämnder inte gör någon utvärdering 
av i vilken utsträckning de fullgör sitt lagstadgade uppdrag 
(socialtjänstlag, skollag mm). För framtiden föreslår revisorerna att 
kommunstyrelsen i sina anvisningar för årsredovisning för in att en sådan 
utvärdering ska redovisas i respektive nämnds/styrelse 
verksamhetsberättelse. 

 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2012 godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Revisorernas rekommendationer ska följas vad gäller uppföljning av 

hur nämnderna fullgör sina lagstadgade uppdrag. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Bokslut och årsredovisning 
år 2012 för Arvidsjaurs 
kommun 
 
 

Kf § 87 Dnr 00076/2013 042 
 
Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 
2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är – 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011).  
I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av 
återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader 
på – 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. 
 

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 
Mkr högre än budgeterat. 
 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, 
och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 § 39 att återremittera ärendet för 
djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. 
 
Revisionen har varit i kontakt med kommunchefen om att de åtgärder och den 
process som startats redovisas i protokollet så att granskningen kan fortsätta. 
Auktoriserad revisor bedömde det vara tillräckligt för fullmäktige att besluta 
om. 
 
Revisorerna har i sin granskning tillstyrkt att årsredovisning för 2012 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Årsredovisning för 2012 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Upprättat bokslut för 2012 
Tjänsteskrivelse socialchef 
Barn o utbildningsnämnden § 34 2013-06-04 

 Utdragsbestyrkande 
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Revisionsberättelse samt 
ansvarsfrihet för år 2012 
 

Kf § 88 Dnr 00095/2013 007
 
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning 
av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2012. 
 
Revisionens anmärkning mot socialnämnden innebär att revisionsberättelsen 
inte kan behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Ärendet återremitterades 2013-04-15 med anledning av revisorernas kritik 
mot socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att en 
anmärkning riktas mot socialnämnden med anledning av revisorernas kritik, 
med motivering mot socialnämnden för 2012 för dels bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll, dels bristande måluppfyllelse, ohörsamhet 
till mål och riktlinjer fastlagda av kommunfullmäktige. 
 
Förslag 
 
Jerry M Johansson 
En allvarlig anmärkning riktas mot socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning och uppföljning under 
året. Detta har lett till stor skada för våra skattebetalare. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag och Jerry M Johanssons 
förslag, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
presidiets förslag. 
Votering begärs. 
 
Votering 
 
Socialnämnden 
 Ja-röst för presidiets förslag 
 Nej-röst för Jerry M Johanssons förslag 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Ja-röst för att ingen anmärkning riktas mot barn- och utbildningsnämnden
 Nej-röst för Jerry M Johanssons förslag 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
Presidiets protokoll 2013-06-18 § 9 

 Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Socialnämnden 

Kf § 88 , forts. 
 
Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige beslutat enligt följande; 
 

Anmärkning riktas mot socialnämnden enligt presidiets förslag med 10 ja-
röster och 7 nej-röster. 12 ledamöter anmälde jäv. 2 ledamöter är 
frånvarande. 
 
Ingen anmärkning riktas mot barn- och utbildningsnämnden med 
röstningsresultat 13 ja-röster och 6 nej-röster. 10 ledamöter anmälde jäv. 
2 ledamöter är frånvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Anmärkning riktas mot socialnämnden med anledning av revisorernas 

kritik, dels för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, 
dels för bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer 
fastlagda av kommunfullmäktige. 

 
_____ 
 
Reservationer 
 
Beslut gällande anmärkning mot socialnämnden 
Kristina Bäckström (c), Martin Nilsson (c), Bo Lundmark (c), Lennart 
Wigenstam (c), Lars Lindström (fp), Kristina Lundberg (c) samt Sven-Olov 
Granlund (c). 
 
Beslut gällande anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden 
Jerry M Johansson (c), Kristina Bäckström (c), Bo Lundmark (c), Kristina 
Lundberg (c), Mats Klockljung (c) samt Sven-Olov Granlund (c). 
 
Jäv 
Kommunfullmäktigeledarnöter som även ingår i facknämnder deltar inte i 
beslutet i den del som rör den egna nämnden. 
De ledamöter som anmält jäv av andra orsaker deltar ej i överläggning eller 
beslut. Detta framgår av omröstningsresultat (bilaga). 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 
Presidiets protokoll 2013-06-18 § 9 

 Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av del av 
Arvidsjaur 6:2 
(Kommunförrådet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Mellanströms Motor 
. Sara Persson 
. Tekniska 
 

Kf § 89 Dnr 00066/2013 253 
 
Den fastighet kommunförrådet är inhyst i har under flera år varit föremål för 
diskussioner när det gäller försäljning alternativt renovering. 
Kommunförrådet är nedslitet och i stort behov av förbättringsinvesteringar, 
vilka uppskattas att kosta cirka 5 Mkr. 
 
Personal- och arbetsutskottet har 2013-03-04 gett tekniske chefen i uppdrag 
att påbörja försäljningsprocessen så att underlaget är klart när beslut om 
försäljning ska fattas av kommunstyrelsen. 
 
Efter anbudstidens utgång har ett anbud kommit. Anbud med affärsplan har 
redovisats för kommunstyrelsen av fastighetschef Sara Persson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Del av Arvidsjaur 6:2 (Kommunförrådet) säljs till Mellanströms Motor 

för 825 000 kronor 
2. Kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson och kommunchef 

Johnny Högberg får uppdraget att underteckna erforderliga 
köpehandlingar 

 
_____ 
 
 
Jäv 
Ingrid Thagesdotter (v) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller 
beslut. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
§ 1 Delegationsbeslut KSO 
Kommunstyrelsen 2013-04-29 § 122 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delägarskap i 
Investeringar i Norrbotten 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Invest i Norrbotten 
. Tillväxtenheten  

Kf § 90 Dnr 00077/2012 106
 
Kommunfullmäktige har 2012-06-25 § 99 beslutat gå in som delägare i 
Invest in Norrbotten som bildats för att överföra verksamheten från projektet 
med samma namn till en permanent verksamhet. 
 
Bolaget bildades i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i 
Norrbotten AB. Bolaget har bildats med Norrbottens läns landsting som 
ägare till 100 % till en början. Målsättningen är att så många som möjligt av 
länets kommuner eller kommunala näringslivsbolag ska bli delägare. 
 
Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr per styck. Upplägget är 
att kommunerna köper lika stora aktieposter (1,4% tillika 28 aktier) men att 
de kommuner som har större invånarantal (Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och 
Gällivare) erbjuds att köpa en större post (3,4 % tillika 68 aktier). 
 
Alla kommuner i länet har erbjudits att bli delägare. De kommuner som 
beslutat om att ingå delägarskap är Luleå, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur, 
Övertorneå, Överkalix, Kalix och Haparanda. Fortsatta samtal förs med 
övriga kommuner. 
 
Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 § 9 beslutat att avyttra aktier i 
Investeringar i Norrbotten AB till berörda kommuner samt anta en reviderad 
bolagsordning för bolaget och nytt aktieägaravtal mellan ägarna. 
Kommunernas aktieförvärv och godkännande av reviderade bolagsordning 
och antagande av aktieägaravtalet är nu föremål för beslut hos respektive 
kommun 
 
Kommunchef Johnny Högberg har yttrat sig i ärendet samt lämnat förslag 
till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten 

AB av Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 
2 800 kronor. 

2. Godkänna bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB 
3. Anta aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbotten AB. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-04-29 § 123 
Tjänsteskrivelse Johnny Högberg 
Underlag för beslut m.m., Ländstinget Norrbotten 

 Utdragsbestyrkande 
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Ungdomsgården Galaxen 
till tillväxtenheten 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Johnny Högberg 
. Kristina Grubbström 

Kf § 91 Dnr 00378/2011 001
 
Ett medborgarförslag lämnades under 2011 med förslag att flytta ungdoms-
gården Galaxen från fritids- och kulturförvaltningen till tillväxtenheten. 
 
Kommunchef Johnny Högberg lämnade yttrande i ärendet, där han föreslog 
att han i egenskap av kommunstyrelsens delegat i organisationsfrågor, inom 
kommunstyrelsens verksamheter, skulle avgöra ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04 16 § 47 att återremittera ärendet för 
att i samråd med ungdomar gå igenom förslagets för- och nackdelar. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid möte den 3 april 2013 diskuterat 
ärendet och dess fortsatta handläggning. Presidiet konstaterar att 
kommunstyrelsen delegerat beslut i organisationsfrågor till kommunchefen. 
Ungdomars inflytande påverkas inte av i vilken organisation verksamheten 
finns. Ungdomsinflytande skall alltid genomsyra all kommunal verksamhet 
som berör ungdomar. Organisationsform är inte en sådan fråga. 
 
Presidiet förslår att kommunchefens yttrande bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att organisationsfrågor 

inom kommunstyrelsen verksamhetsområde ligger på kommunchefens 
ansvar via delegation. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-04-29 § 124 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Tvärsektoriell samverkan 
utifrån det 
ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet 
 

- Personella resurser till 
integrerad kulturskola / 
fritidsgård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kristina Grubbström 
. Camilla Freedman 
. Ann-Sofi Levander 
. Annette Rylén 
. Socialnämnden 
. Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kf § 92 Dnr 00163/2013 106
 
Fritidsgården har under ett par år varit föremål för översyn, med anledning 
av att den i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Verksamheten har i 
princip sett likadan ut sedan slutet av 70-talet. Däremot har det minskade 
ekonomiska anslaget inneburit att verksamheten har fått dra ner på kvalité. 
 

I och med försäljningen av kvarteret Skogen är Kulturskolan i behov av ny 
lokal från och med 30 juni 2013. Verksamheten ska även utvecklas mot fler 
estetiska uttryck förutom musik och dans (bild, film, foto, drama mm). 
 

Kommunfullmäktige har de senaste åren tagit följande beslut när det gäller 
arbetet med barn och unga; 

 Deltagande i uppväxtkoordinerat ledarskap (2009) 
 Värdegrundlag för barn och unga (2009) 
 ”Kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i 

Arvidsjaurs kommun” (Ungdomspolitiskt handlingsprogram) (2012) 
 

Senaste LUPP-undersökningen 2012 visar att framför allt unga tjejer inte har 
någon meningsfull fritid. 
 

Allt det här sammantaget gör att kultur och fritid har för avsikt att 
genomföra en omorganisation med integrerad Kulturskola/fritidsgård - för 
höjd kvalité och lägre kostnader. Fritidsgården ska utveckla sin verksamhet 
och nå fler ungdomar än tidigare, som tjejer och de ensamkommande 
ungdomarna. En annan effekt av omorganisationen är en medveten insats att 
främja integrationsarbetet. 
 

Åtgärden kräver dock en tvärsektoriell samverkan mellan olika kompetenser 
inom de verksamheter som arbetar med barn- och unga. 
 

Omorganisationen kommer att verkställas under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut. 
 

Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har redogjort för ärendet 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-17. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. För det fortsatta arbetet med barn och unga vid fritidsgården ska berörda 
verksamheter årligen avsätta 0,25 tjänst av heltid för följande 
kompetenser; 

- Barn- och ungdom – kurator 
- Socialkontoret – socialsekreterare (fältarbete barn och ungdom) 
- Tillväxtenheten – tjänsteman inom enheten 

2. Kostnaden ska rymmas inom respektive verksamheters ordinarie ram. 
_________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-07-16 § 144 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Strategier för kommunal 
hushållning i Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Ledningsgrupp 
. Samtliga personalledare 
. Revisorer 
 
 

Kf § 93 Dnr 00177/2013 042 
 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram rapporten 
"Strategier för kommunal hushållning". Den diskuterar frågor om vad som 
egentligen är avgörande för en kommuns ekonomiska utveckling, och om 
ekonomisk framgång också i allmänhet motsvaras av en god verksamhet.  

Bakgrund och syfte 

Bakgrunden är de ständigt aktuella frågorna i den kommunala ekonomiska 
debatten kring den kommunala resultatutvecklingen: Går den att påverka 
eller är kommuners situation alltför styrd av externa restriktioner? Syftet 
med studien är att inspirera och sprida erfarenheter till kommunala politiker 
och tjänstemän som har till uppgift att hushålla med kommunens resurser.  

Två övergripande frågor står i fokus: 

1. Vad gör kommuner för att åstadkomma en förbättrad 
resultatutveckling? 

2. Vilka effekter har vidtagna åtgärder för medborgare, brukare och 
anställda 

 
Kommunchef Johnny Högberg och ekonomichef Ulrika Hallnor har 
upprättat förslag till ”Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs 
kommun”. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 145 

 Utdragsbestyrkande 
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Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaur 

 

Processen 
Vid ekonomidagen i februari månad 2013 gick startskottet för budgetarbetet för 2014 och framåt. 
På denna dag introducerades arbetssättet att i högre grad jämföra oss med andra kommuner 
genom att ha en utgångspunkt i kommunala nyckeltal. Under våren 2013 har arbetet med att 
analysera verksamheterna fortsatt och involverat samtliga förvaltningar. I arbetet har även 
kommunens bolag varit engagerade. För att få ytterligare skjuts i arbetet kring kommunal 
resultatutveckling har ”Strategier för kommunal hushållning” av Rådet för främjande av 
kommunala analyser anammats. I koncernledning, ekonomiutskott och kommunstyrelse har 
workshop genomförts för att skapa en gemensam syn på vad ett hållbart kommunalt 
hushållningsarbete innebär. 
 
Checklistan 
Rådet för främjande av kommunala analyser har i sina studier av olika kommuner konstaterat att 
det finns sju viktiga hushållningsaspekter. Om någon av dessa brister riskerar man att få negativ 
påverkan på arbetet med den kommunala hushållningen. Vid genomförda workshops i 
Arvidsjaur har dessa hushållningsaspekter genomarbetats och beskrivs som en checklista för 
kommunens väktare och förkämpar; 
 

1. En gemensam syn på hushållningens utmaningar – Den politiska ledningen och 
tjänstemannaledningen har gjort gemensam sak i arbetet med att vända eller vidmakthålla 
en positiv resultatutveckling. 

2. En röd tråd mellan strategiska och operativa beslut – Att rollfördelning och 
ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän fastställs och tillämpas 
konsekvent. Att förvaltningschefsgrupperna, eller motsvarande, sätter kommunens 
gemensamma intressen före enskilda förvaltningar/bolag 

3. En medvetenhet om sambandet mellan kostnad och kvalitet – Följa upp aktiviteter och 
prestationer. Arbeta med externa jämförelser (Kolada) för att skapa förutsättningar att 
relatera kostnader till kvalitetsaspekter. Att mer pengar inte alltid behöver innebära bättre 
kvalité och vice versa är viktiga insikter att bära med sig i arbetet med en hållbar 
hushållning. 

4. En inriktning på åtgärdsarbetet som laddas med symboliska positiva värden – Betydelsen 
av att vidmakthålla energi och tålamod. Genomföra åtgärder som stärker motivationen 
hos anställda. 

5. Agera proaktivt – Fånga framtida behov genom omvärldsanalyser och prognoser. Följa 
med i det utvecklingsarbete som sker inom de olika verksamheterna. 

6. En anda av delaktighet och engagemang – Ju fler som känner till behovet av ekonomisk 
åtstramning och förstår varför det sker ju större är sannolikheten att arbetet får 
genomslag. 

7. Anpassa för uppdragets realisering – Långtgående decentralisering av ekonomiskt ansvar 
till anställda som arbetar nära det kommunala ”tjänstemötet” leder till effektivare 
resursanvändning. 
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Handlingsplan för kommunal hushållning i Arvidsjaur 
 
Checklistan Prioriterat område Aktivitet Tid för 

uppföljning 
Träff mellan KS och koncernledning 
2-4 ggr år 

April 2014 

Ordförandeträffar för avstämning om 
hur verksamheterna utvecklas 

April 2014 Samsyn mellan politier och 
tjänstemän 

SKL analyserar vår styr- och 
ledningsmetod via analysgruppen 

September 
2013 

Samsyn mellan 
förvaltningschefer och 

mellanchefer 

Workshop hushållningsstrategier 
med förvaltningschefer och 
mellanchefer 

December 
2013 

Attityder och 
förhållningssätt kring 

ekonomi 

Utbildning av budgetansvariga Juni 2014 

Skapa gemensam syn 

Rutiner kring 
ekonomistyrning 

Utveckla rapporteringsrutiner och 
uppföljning 

Juni 2014 

Öppet diskutera roller vid nämnder 
och styrelser. Punkt på dagordningen. 

December 
2013 

Rollfördelning politiker och 
tjänstemän Genomgång och diskussion om 

tillämpning av delegationsordningar i 
nämnd/styrelse 

December 
2013 

Utveckling av målstyrning Öva och utbilda i målstyrning  
Dialogmöten medborgare. Moderna 
mötesformer. 

Juni 2014 
Röd Tråd – Strategiska 

och operativa beslut 

Kommunikation 
Koncernledning ansvarar för 
information till medarbetare, 
spridning via APT och andra kanaler. 
Utveckla rutiner för gemensamt 
informationsmaterial. 

December 
2013 

Informationsinsatser kring 
kostnadsavvikelser 

December 
2013 Diskutera koppling 

mellan kvalitet och 
kostnad 

Utveckla 
jämförelsemetodiken Vaska fram de nyckeltal som bäst 

speglar den kvalitetsdefinition som vi 
vill ha. 

Juni 2014 

Visa på handlingskraft Skapa en hushållningsplan Juli 2013 
   Ladda symboliska 

positiva värden Lyfta fram positiva resultat Kommunicera ut positiv utveckling  December 
2013 

Agera proaktivt Långtidsplanering Utveckla ett strategiskt arbetssätt Juni 2014 

Skapa anda av 
delaktighet och 

engagemang 

Göra medarbetare delaktiga 
i beslut 

Ta in kommunövergripande 
perspektiv på varje arbetsplats. Lyfta 
frågor kring helheten och 
arbetsplatsens roll i denna. 

December 
2013 

Anpassa för uppdragets 
realisering 

Fokusförflyttning utåt På arbetsplatsen föra dialog om ”vem 
är vi till för” 

December 
2013  
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Resultat från workshop med kommunstyrelsen och koncernledningsgruppen 
 
Grupperna fick i uppgift att titta på våra utmaningar utifrån checklistan. Nedan presenteras sammanställt 
resultat från gruppernas diskussioner. 
 
1. Skapa gemensam syn 
Behov av samsyn politiker och tjänstemannaledning. 
Samsyn tjänstemannaledning. Förvaltningschefer - mellanchefer 
Förtroendeklyftan mellan politiker och tjänstemän måste bort. Är varandras förutsättningar. 
Koncernledning och nämndsordföranden måste bli väktare (se kommunens helhet) 
Attityd kring budget. - Fullmäktige har gett "rätt" budget, måste anpassa verksamheten efter budget. 
Samsyn kring ekonomi- Politik, tjänstemannaledning, personal. 
Finansierade förslag och beslut. 
Se till att sprida det som kommunledningen bestämt ner i organisationen.  
Förstå hur ekonomin ser ut och att det är ett gemensamt ansvar 
Information och värdegrund - förhålla sig till det som är beslutat -gemensam front 
Skapa gemensamma mötesplatser för politiker och tjänstemän 
VÄKTARROLLEN oerhört viktig - tordas utkräva ansvar! 
Fatta strategiska beslut (politiker) koppla till det operativa arbetet 
Kedja som måste hålla ihop. Politiker och tjänstemän träffas några gånger för samsyn 
Mellanchefsnivå måste få vetskap om ekonomiska utmaningar 
Trycka in förståelsen för att ekonomi kommer före kvalitet och verksamhet i organisationerna 
Det behövs fler "väktare" i organisationerna 
Vi MÅSTE skapa förståelse i organisationerna om att det saknas 30 Mkr. 
Bort med stuprörstänket 

 
2. Röd tråd strategiska och operativa beslut 
Förtroende politik och tjänstemän - "Uppdragstaktik"- mål och medel, Målstyrning. 
Gemensamma intressen före enskilda förvaltningars intressen. 
Verkställa strategiska/stora politiska beslut 
Tydlig rollfördelning politik och verkställighet 
Bestämma tydlig strategi 
Tydliggöra målen 
Klarlägga spelreglerna  
(tydlig rollfördelning politik och verkställighet, tydlig delegationsordning och följa den) 
Ta strategiska beslut för vad politiken anser är viktiga områden 
Klargöra roller, skillnad beslut vs verkställighet -ömsesidigt förtroende 
Snabbare ekonomisk uppföljning på ALLA nivåer 
Att handla i beslutets anda. 
Agera snabbt. Minimera tiden mellan beslut och verkställighet 
Koncernledningsmöten ska jobba strategiskt. Skapa strategiska förslag! 
Kommunicera beslut till medarbetare och allmänheten 
VAD & HUR. Målstyrning och delegation 
Information intern och extern 
Exempel: FM har tagit strategiskt beslut om minskning av lokaler/fastigheter - i operativ verksamhet ska det 
vara ledstjärna 
 när verksamheter ska flyttas 
Koncernledningen har en roll i att politiska beslut verkställs 
Krav på tjänstemän på ekonomiskt ansvar 
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3. Diskutera koppling mellan kvalitet och kostnad 
Vidga synsätt kring lagstadgad verksamhet - Hur genomföra uppdraget. Vilka alternativa sätt finns? 
Utveckla/bibehåll jämförelser med andra och oss själva. Identifiera/Analysera/Åtgärder/Uppföljning 
Våga välja bort - nya arbetssätt, bort med det gamla 
Good enough! Stryk "Bäst i rest" ska vara "BÄST PÅ test" 
Viktigt att jobba nedåt från förvaltningsledning och chefer till personal 
Koppling kvalitet och kostnad är inte linjär - har mycket att göra med organisationens förmåga till 
kostnadseffektivitet 

 
4. Ladda symboliska positiva värden 
Bestämma strategi och visa att det finns en handlingsplan. Inge hopp och styrka. 
Kan vi hitta saker som motiverar? Belöning vid effektiviseringar? 
Ge återkoppling på framgång med handlingsplan för ekonomi i balans. Visa planerna i organisationen, ha 
delmål, återkoppla resultat. 
Positivt synsätt. Vi har bollen i våra egna händer!  
Visa upp goda exempel.  
Balansera "svåra" och "roliga" beslut. 
Visa upp en enad koncernledning och en tydlig strategi. 
Positiva målbilder för att skapa motivation 

 
5. Agera proaktivt 
Utveckla arbetet med analyser och planering. Strategiskt arbete - kommunövergripande, verksamhetsnivå. 
Lyfta fram de positiva effekterna 
ALLA ska vara kostnadsmedvetna 
Snabbare ekonomiuppföljning på ALLA nivåer. Bättre kontroll och snabba åtgärder. 
Agera proaktivt –långtidssyn –omvärldskontakter -planeringsresurser  
Bättre kontroll samt snabba åtgärder vid obalanser 

 
6. Skapa anda av delaktighet och engagemang 
Kommunikation invånare- skapa förståelse bland medborgare 
Öppenhet kring ekonomi för att inte skapa rykten 
Samla in myter bland personal och medborgare 
Samsyn att alla sparar ute i verksamheten, organisationen (Politiker, allmänhet, personal) 
Belöningssystem medarbetare 
Information utåt mot allmänhet 
Information och åtgärder ut direkt- gemensam strategi 
Skapa transparens genom information 
Omhänderta goda idéer och göra verkstad av dem med korta puckar 
Låt personal jobba och mötas över förvaltningsområdena 
Diskutera ekonomi, det ekonomiska läget, på alla APT, ledningsgrupper och även politiska möten 

 
7. Anpassa för uppdragets realisering 
För vem är kommunen till för? FOKUS utåt mot medborgare/brukare. Vi jobbar idag mycket inåt 
(personalpåverkan) 
Stärka insikten om begränsade resurser. 
Utveckla tekniska stödsystem. Uråldriga. 
Visa på egen handlingskraft- Det här är inte tidens början och ej tidens slut. Vi har klarat besparingar 
tidigare. 
Klargöra vad som händer om man inte fixar budget i balans 
Varför finns kommunen?  Vem är man/vi till för? = Reflektera över detta tillsammans 
Bygg in insikt om begränsningen av resurser 
Skapa gemensamma mötesplatser för politiker och tjänstemän. 
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Taxa för räddningstjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Miljö-, bygg- och hälsoskydds- 
  nämnden 
 

Kf § 94 Dnr 00096/2013 051 
 
Kommunfullmäktige antog taxa för räddningstjänsten 2008-12-01 § 153. 
 
Räddningstjänsten har upprättat förslag till taxa för tjänster samt uthyrning  
av räddningstjänstens personal och materiel.  
 
Taxan innehåller uthyrning av personal, fordon, pumpar, slangar, hand-
brandsläckare och övrigt materiel samt övnings- och kursverksamhet.  
 
Taxan innehåller även kostnader för brandlarm orsakade av slarv,  
misskötsel eller uppsåt. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2013-03-13 § 21 upprättat 
förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Taxa för räddningstjänsten antas. 
2. Taxa antagen av kommunfullmäktige 2008-12-01 § 153 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 146 

 Utdragsbestyrkande 
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Taxa för räddningstjänsten i Arvidsjaurs kommun 
 
Följande taxa gäller för tjänster och uthyrning av räddningstjänstens personal och 
material  
 
1 Allmänna bestämmelser 
 
Vid beräkning av tid räknas påbörjad timme som hel timme.  
Minsta debiteringstid är en timme. Tidsräkning sker från avfärd till hemkomst på brandstationen 
(inklusive ev. återställningsarbete). 
 

Då materiel förekommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för fulla  
återanskaffningskostnaden eller reparationskostnaden. 
 

Vid externa tjänster/arbeten av mer speciell eller omfattande karaktär kan särskild 
överenskommelse träffas. 
 

Vid arbete eller uthyrning av materiel som ej medtagits i denna taxa äger räddningschefen eller 
den han har utsett rätt att bestämma avgiften. 
 

Utlånad materiel som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas.  
Hyrestagaren äger då rätt till justering av priset. 
 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
 
2 Personal  
 

2:1 Personalkostnader externa tjänster vardagar 07.00 - 17.00 510 kr/tim 
 

2:2 Personalkostnader externa tjänster vardagar övrig tid 580 kr/tim 
 
2:3 Personalkostnad inom egen koncern vardagar 07.00 - 17.00 370 kr/tim 
 
2:4 Personalkostnad inom egen koncern vardagar övrig tid 430 kr/tim 
 
2:5 Uppsättning flagglina/kapning grenar/katter i träd Timtaxa 
 
3 Fordon och övrig materiel  
 

3:1 Brandbil exkl. personal och transportkostnader 290 kr/tim 
3:2 Båt inkl. motor/snöskoter/fyrhjuling exkl personal 400 kr/tim 
 Transportkostnad 
3:3 Tunga fordon  20 kr/km 
3:4 Lätta fordon 8 kr/km 
3:5 Släpfordon 5 kr/km 
 
3:6 Vattentransporter inkl. personal, pump och slang (högst 50m) 
 exkl. transportkostnader. Ej dricksvatten. 685 kr/tim 
 
3:7 Inom koncernen dagtid 380 kr/tim 
 
3:8 Vattendammsugare, el-verk, rökfläkt, självresande kar. 50 kr/tim 
 Minsta debiteringstid 4 tim. 
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4 Pumpar 
 

4:1 Klass 1 eller lägre 150 kr/tim 
4:2 Klass 2 170 kr/tim 
4:3 Klass 3 195 kr/tim 
4:4 Dränkbar pump 200 kr/dygn 
 
 Transportkostnader enligt punkt 2. 
 Pumpar återlämnas fulltankade. 
 
5 Slang 
 

5:1 Utryckningsslang  180 kr/längd och vecka 
 Del av vecka räknas som hel vecka 
 

5:2 Slangservice 
 Tvättning, provtryckning och torkning 100 kr/st  
 Lagning 50 kr/hål 
 Omkoppling av hylsa 100 kr/st 
 Packning till koppling inkl. montering 100 kr/st 
 Nykoppling (76, 63, 51 och 38 mm) Dagspris 
 

5:3 Försäljning av kasserad slang  80 kr/m 
 Begagnad koppling 200 kr/st 
 

5:4 Slangtillbehör 
 Brandposthuvud, grenrör, strålrör  400 kr/st och vecka 
 Del av vecka räknas som hel vecka. 
 
6 Handbrandsläckare 
 

6:1 Hyra av handbrandsläckare 200 kr/dygn 
 

7 Brandlarm 
 

7:1 Mottagning av automatiska brandlarm enligt SOS-Alarm 
7:2 Onödiga larm orsakade av slarv, misskötsel eller uppsåt  
 debiteras enligt punkt 2:1, 2:3, 2:4 och 3, dock lägst 6 000 kr/gång 
 
8 Övnings och kursverksamhet 
 

8:1 Hyra av lektionssal 640 kr/dag 
 

8:2 Information, utbildning inklusive förberedelser och utbildningsmaterial 580 kr/tim 
 Material till praktiska släckövningar Dagspris 
8:3 Andningsdocka 470 kr/dygn 
8:4 Rökalstrare 470 kr/dygn 
8:5 Rökvätska Dagspris 
 
__________ 
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Taxa för renhållning 
(avfallshantering) 
- Tillägg - Grundavgift för 
sopor avseende fritidshus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Kf § 95 Dnr 00130/2013 051
 
Tekniska kontoret föreslår att en grundavgift för sopor avseende fritidshus 
införas. En grundavgift skulle bl a finansiera den av staten påbjudna 
inventeringen och riskbedömningen av alla gamla byatippar samt tippen vid 
Ringelvallen. 
Den ska dessutom finansiera nödvändiga underhålls- och 
investeringsarbeten på Återvinningscentralen och mellanlagringen. 
 
Tekniska kontoret har av personal- och arbetsutskottet 2013-04-08 -§ 10 fått 
i uppdrag att ta fram två förslag, en avgift för alla fritidshusägare samt en 
avgift för de fritidshusägare som är bosatta utanför kommunen. 
 
Avfallschef Johan Åberg har 2013-05-03 yttrat sig i ärendet. Enligt Avfall 
Sveriges rådgivare/jurist är det direkt olämpligt att avgiftsbelägga 
fritidshusägare bosatta utanför kommunen och inte de som är bosatta inom 
kommunen. 
 
Förslaget från tekniska är en grundavgift med 290 kr/år för samtliga 
fritidshus i kommunen. Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 
17 juni en grundavgift om 250 kronor/år. 
 
Förslag 
 
Martin Nilsson (c) 
Återremiss enligt bilaga. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutssats; 
”En rapport som visar hur avgiften täckt kostnaderna ska lämnas in ett år 
efter taxans ikraftträdande” 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om frågan 
ska avgöras idag eller ej. Fullmäktige beslutar att frågan ska avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Britt-
Inger Hedmans tilläggsyrkande. 
Efter avslutad proposition förklarar hon att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla desamma. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 147 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Tekniska 
. Johan Åberg 
 

Kf § 95, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Grundavgift för sopor med 250 kr/år införs från och med 2014-01-01 för 

alla som äger en fritidsfastighet i Arvidsjaurs kommun. 
2. En rapport som visar hur avgiften täckt kostnaderna ska lämnas in ett år 

efter taxans ikraftträdande. 
 
_____ 
 
 
 
Reservationer 
Annika Öberg (m), Martin Nilsson (c), Bo Lundmark (c), Kristina 
Bäckström (c), Jerry M Johansson (c), Sven-Olov Granlund (c), Lennart 
Wigenstam (c), Mats Klockljung (c) samt Kristina Lundberg (c). 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 147 

 Utdragsbestyrkande 
 

 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-07-01 § 95. 
 
 

Sopavgift fritidshus  
 
Miljöbalken 27 
 
4§ Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken utförs genom deras försorg. Avgiften skall enligt kommunens bestämmande betalas till 
kommunen eller till den som utför renhållningen. 
 
§5 En avgift som avses i 4§ första stycket skall vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om avgiften 
avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften 
skall betalas för varje tillfälle i fråga. 
Avgiften skall bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, 
kapital- och driftskostnader för renhållningen. 
Från dessa kostnader skall räknas av kostnader för användning av anläggning eller utrustning för 
andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Tekniska kontorets syfte med att ta ut en avgift av sommarstugeägarna var "En grundavgift skulle 
behövas tas ut för att finansiera en inventering och riskbedömning av alla gamla byatippar samt tippen 
vid Ringelvallen." Vilket dels framgår av underlaget till Ks Au 13-04-08 och dels av underlaget till Ks 
13-06-17 då texten ändrats till "En grundavgift skall bl.a. finansiera den av staten påbjudna 
inventeringen av och riskbedömningen av alla gamla byatippar samt tippen vid Ringelvallen." 
 
Av §5 framgå med önskvärd tydlighet vad en avgift skall täcka. Hur välvilligt man än tolkar texten så 
finns det inget utrymme för att tolka in " finansiering av inventering och riskbedömning av gamla 
byatippar och tippen vid Ringelvallen. 
 
Centerpartiet i Arvidsjaur anser att alla fastighetsägare/ företag skall dela på kostnaden enligt §4 och 
§5 kap 27 i Miljöbalken. 
 

Med grunden i likabehandlingsprincipen yrkar Centerpartiet på återremiss för 
att utreda följande: 
 
- Vilken kostnad som grundavgiften skall täcka, enligt Miljöbalken. 

- Förslag till ny avfallstaxa att gälla från 2014-01-01, innebärande att även sommarhusägare som inte 
redan betalar den fasta avgiften skall debiteras grundavgift. 

- Beräkningsgrunderna skall framgå av underlaget. 
 
__________ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 132 
 

 

 
 
Motion – Utredning med 
medborgardialog av 
området runt Nyborgstjärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Leif Enberg 
. Ann Engberg 
 

Kf § 96 Dnr 00196/2012 331
 
Leif Enberg (v) har inlämnat en motion med följande innehåll: 
 

Jag vill att det snarast tillsätts en utredning gällande hela Nyborgstjärns-
området. (Vad ska kommunen göra av området?) I utredningen föreslår 
jag en medborgardialog (av samma typ som gjordes gällande Kullen-
området). 
 

Alla svar som kommer in ska läggas till utredningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 §77 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utredare Ann Engberg har 2013-05-08 yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut  

2013-04-15 § 48; 
”Utveckling av markområdet vid Nyborgstjärn ska fortsätta utifrån den 
utvecklingsplan som finns för området”. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann Engberg 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 148 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion – Iordningställande 
av Marklundsparken till en 
upplevelsepark för unga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Leif Enberg 
. Ann Engberg 
 

Kf § 97 Dnr 00261/2012 009
 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inlämnat en motion med följande 
innehåll: 
 

Vänsterpartiet föreslår att Marklundsparken görs om till en 
upplevelsepark för barn och unga där barns upplevelsebehov står i 
fokus. 
 

Vi vill: 

ATT parken ska göras tillgänglig för alla, även rörelsehindrade barn 
och unga 

ATT kommunen söker efter externa finansiärer för att utveckla 
Marklundsparken till en levande park för aktiviteter enligt förslaget 

ATT den ska fungera på vintern 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 130 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Utveckling av Marklundsparken ska fortsätta utifrån den 

utvecklingsplan som finns för området. 
Motionen avslås därmed. 

 
_____ 
 
  

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann Engberg 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 149 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion – Rast- och 
lekplats vid Nyborgstjärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Leif Enberg 
. Ann Engberg 
 

Kf § 98 Dnr 00197/2012 332
 
Leif Enberg (v) har inlämnat en motion med följande innehåll: 
 

Jag föreslår att man återigen ser över möjligheterna att förlägga en rast- 
och lekplats på gamla badplatsen väster om sjön. Den kan bli ett 
utflyktsmål för alla våra barnfamiljer! 
 

Platsen kan också komma att bli en bromskloss för turistströmmen 
genom samhället. 

 
Kommunfullmäktige har 2012-06-25 § 78 beslutat att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personal- och arbetsutskottet har 2013-05-20 upprättat förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut  

2013-04-15 § 48; 
”Utveckling av markområdet vid Nyborgstjärn ska fortsätta utifrån den 
utvecklingsplan som finns för området”. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 150 

 Utdragsbestyrkande 
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Regler för uthyrning av 
allmänna lokaler i 
Arvidsjaurs kommun 
- inklusive taxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Kf § 99 Dnr 00155/2013 051
 
Kommunfullmäktige antog 2008-12-01 § 143 ”Regler för uthyrning av 
allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun”. 
 
Reglerna är föremål för revidering bland annat för behovet av ny prislista 
vid Medborgarhuset samt justering av det som blivit inaktuellt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun 

- inklusive taxa - antas 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-01 § 143 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 153 

 Utdragsbestyrkande 
 

 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-07-01 § 99. 1 (7) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler
För uthyrning av allmänna lokaler 
i Arvidsjaurs kommun 
– inklusive taxa

Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 99.
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Villkor för uthyrning 
 
 Kommunens grundregel är att ideella föreningar och organisationer i 

Arvidsjaurs kommun hyresfritt skall kunna nyttja kommunala allmänna lokaler 
för egen verksamhet. 

 Uthyrning sker för enstaka och/eller återkommande sammankomster, dock ej för 
permanent verksamhet. 

 Verksamheter som bedrivs med vinstsyfte äger ej rätt till hyresfritt nyttjande. 
Undantag gäller för ideella föreningar som bedriver verksamhet för att få in 
pengar som ska finansiera verksamheter för barn- och ungdomar, 
handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer. 

 Vissa lokaler kan nyttjas av privatpersoner. 

 Enskilda och kommersiella organisationer betalar hyra, liksom föreningar utom 
kommunen, samt privatpersoner. 

 Kommunens egna verksamheter äger rätt att nyttja lokalerna utan erläggande av 
hyra. 

 Lokalhållarens egna planerade verksamheter går före annan verksamhet. 

 Ideella föreningar med läns- och riksorganisation äger rätt att två gånger per år 
kostnadsfritt disponera kommunalägda lokaler. 

 Ansvarig tjänsteman inom respektive verksamhet äger rätt att avgöra vad som 
gäller i tveksamma fall. 

 
 
Allmänna regler vid förhyrning 
 
1. I lokalen skall det finnas myndig ansvarig ledare under hela aktiviteten. 

2. Endast förhyrd lokal får disponeras. 

3. Rökning får ej ske i lokalen. På skolor och förskolor gäller rökförbud på hela området 
enligt tobakslagen. 

4. Ledaren ansvarar för att ytterdörren hålls låst under hela tiden som verksamheten 
pågår. Lokalen skall lämnas städad, se till möbler och materiel är tillbaka på rätt plats, 
fönster stängda, ljuset släckt, vattenkranar avstängda och dörrar låsta. 

5. Eventuella uppkomna skador skall omedelbart anmälas till felanmälan, tfn 155 78. 

6. Ansvarig förhyrare får kvittera ut nyckel. Förhyraren ansvarar för nyckeln under hela 
hyresperioden. Nyckeln skall återlämnas omedelbart efter upplåtelsetidens slut. Vid 
utkvittering av nyckel kan ansvarig uthyrare ta ut en depositionsavgift på 500 kronor. 
Depositionsavgiften återlämnas efter returnering av nyckel. 

7. Förbrukningsmateriel och övrig utrustning som finns i lokalen eller på anläggningarna 
får nyttjas efter överenskommelse med ansvarig uthyrare och mot erläggande av avgift. 

8. Anmälan om trasigt material och utrustning ska omedelbart göras till uthyraren. 
Ersättning för skada av material och utrustning skall göras omedelbart till uthyraren. 

9. Specialsalar och lokaler för speciella verksamheter upplåts enligt särskilda regler som 
varje verksamhet upprättar. 
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10. Förhyrare ansvarar själva för personlig egendom. 

11. Förhyrare som hyr lokal för kursverksamhet skall ha erforderlig ansvars- och 
olycksfallsförsäkring som gäller för samtliga kursdeltagare. Kopia på försäkringen 
skall överlämnas till uthyraren. 

12. All uthyrning som kräver extra personalinsatser (städning, möblering, av- och 
påkoppling av larm, iordningställande av datasal, IT-support etc.) debiteras med faktisk 
timkostnad. Detta gäller även de som nyttjar lokalerna hyresfritt. 

13. Kommunens lokaler är larmade. Förhyraren är skyldig att informera sig om vilka tider 
som gäller för aktuell lokal. Om inbrottslarmet utlöses debiteras förhyraren en avgift 
om 1 500 kronor. 

14. Underlåtenhet att följa av kommunen fastställda regler medför avstängning och/eller 
ersättningsskyldighet. 

 
Särskilda regler för specialsalar, datasalar och lokaler för speciella 
verksamheter 
 
Specialsalar utlånas till föreningar och studieförbund efter särskild överenskommelse 
med skolenhetens rektor eller annan verksamhetsansvarig. I vissa fall kan 
självkostnad krävas för nyttjande av utrustning. 
 
Lokaler för speciella verksamheter, till exempel datasalar eller liknande kan ställas till 
förfogande efter överenskommelse med rektor eller annan verksamhetsansvarig som 
särskilt godkänner kursledaren eller ansvarig förhyrare. I vissa fall kan självkostnad 
krävas för nyttjande av utrustning. Vad gäller nyttjande av datasal skall alltid kontakt 
tas med IT-ansvarig. 
 
Livsmedelslagstiftningen och egenkontrollprogrammet (rutiner för t.ex. rengöring, 
personalhygien, temperaturer och livsmedelsförvaring) påverkar verksamheten i 
kommunens kök. Lokalansvariga beslutar i samråd med Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden vilka uthyrningsregler som gäller för tillagningskök respektive 
utbildningskök för att kunna garantera goda hygieniska rutiner.  
 
 
Regler för uthyrning av Medborgarhusets kök 
 
 Nyckel hämtas på avtalad tid då också lokalen med maskiner visas för 

hyresgästen. 

 Privatpersoner betalar kontant i förskott vid utlämnandet av nyckel. 

 Tillträde till lokalen enligt överenskommelse med personalen. 

 Ska lokalen användas på normalt larmad tid (22.30-06.00) måste detta meddelas. 
Eventuell utryckning som görs på grund av falsklarm där personalen ej 
informerats bekostas av hyresgäst. 
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KOMMUNALÄGDA LOKALER 
 
Lokaler som uthyres och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag 
eller tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal eller 
anläggning. 
 
Medborgarhuset Fri lokalhyra har 

 Ideella föreningar registrerade i Arvidsjaur som bedriver egen 
verksamhet i icke kommersiellt syfte. Undantaget för 
arrangemang i samarbete med privat näringsidkare som ej kan 
påvisa att intäkten tillfaller hjälporganisation eller liknande. 

 Kommunens egen verksamhet. 
 
 Extra utrustning, grundstäd samt övriga personalinsatser debiteras 

även de som har fri lokalhyra. 
 
 Betalande hyresgäster och hyresgäster med fri lokalhyra har 

möjlighet att ta med eget fika. 
 
 För kommersiell verksamhet debiteras per tillfälle (dygn) hyra 

enligt prislista: 
 
 Biografen 2 500 kr 
 Danslokal 2 500 kr 
 Cafeteria 1 300 kr 

Konferenser, långtidsuthyrning m m enligt offert 
  
 Priserna inkluderar grundstädkostnader; danslokalen 2 tim, 

biolokalen 2 tim samt cafeterian 1 tim. 
 Övrig städkostnad debiteras med 250 kr/timme. 
 
 
Medborgarhusets kök 
 
 Föreningar samt annan kommunal verksamhet 300 kr/dag 
 Privatpersoner, företag i samband med hyra av 1000 kr/dag 
 annan lokal (Rotunda / Cafeteria) 
 Privatpersoner, Företag  - enbart kök 1500 kr/dag 
 

I hyran ingår lån av porslin, bestick, glas, uppläggningsfat osv. 
Fritt nyttjande av de maskiner/kylar/frysar som finns samt förbrukningsmaterial såsom diskmedel, 
hushållspapper samt el. 
 

I hyran ingår ej engångsartiklar såsom pappersbägare, servetter, bitsocker osv. 
 

Innan lokalen lämnas ska den städas, allt porslin m.m. diskas och plockas tillbaka där det togs samt 
att sopor ska avlägsnas. Om detta ej uppfylls debiteras en straffavgift på 1000 kr. Detta gäller 
samtliga hyresgäster. 
 
Avgift – nyttjande Mikrofon o enkel ljudutrustning 150 kr 
av utrustning i Mikrofon, trådlös (mygga) 350 kr 
samband med Ljus 500 kr 
hyra av lokal på  PA ljudanläggning 4 000 kr 
Medborgarhuset 
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 Föreningar/kommun Företag 
Avgift - nyttjande Barco projektor  
av utrustning i Start 350 kr 700 kr 
samband med Timkost inkl maskinist 450 kr 900 kr 
hyra av lokal på 
Medborgarhuset 35 mm. projektor  
 Start 300 kr 
 Timkost inkl maskinist 300 kr 
 
Sporthallar Särskilda regler gäller förutom de allmänna reglerna. 
 
 Enskilda och företag kan hyra sporthall för idrottsverksamhet 

till en kostnad av 100 kronor/timme. 
  
 För kommersiell verksamhet debiteras 2 000 kronor/dygn. 
 
Idéum Hyresfritt har alla icke kommersiella föreningar och organisationer 

inom kommunen samt kommunens egna verksamheter men faktisk 
kostnad debiteras alltid för extra personalinsatser för möblering, 
städning, av- och påkoppling av larm, iordningställande av datasal, 
IT-support mm. 

 
 Kommersiell verksamhet, föreningar utom kommunen samt 

enskilda: 
 
 Tingssalen 150 kr/tillfälle 
 Torg 150 kr/tillfälle 
 Kök/café/torg 200 kr/tillfälle 
 Datasal * 60 kr/deltagare och dag/kväll/tillfälle 
 
 *) Debiteras även de som har hyresfritt. 
 
 
Camp Gielas anläggningar 
 
Anläggningarna kan hyras ut när verksamheten ej har behov av dessa. Särskilda regler för 
uthyrning gäller eftersom anläggningarna nyttjas mer eller mindre säsongsvis och i 
kommersiellt syfte.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om regler och avgifter, efter förslag från 
verksamhetsansvarig. 
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SKOLLOKALER 
 
Lokaler som uthyrs och för vilka upprättade villkor och regler gäller. Vissa undantag eller 
tillägg kan förekomma och dessa redovisas särskilt vid respektive lokal. 
 
 
Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning 

    

Klassrum 
   

Parkskolan3 salar Kursverksamhet, möten och Utan avgift  

Sandbacka 4 salar sammanträden för föreningar   

Fridhem 4 salar    

 Kommersiell verksamhet och 
föreningar utom kommunen 

100 kr/ tillfälle 
eller dygn 

 

    

    
    

Samlingssal/ 

matsalar 

   

 Kursverksamhet, möten, sam-
manträden för föreningar inom
kommunen 

Utan avgift  

    
 Kommersiell verksamhet och 

och föreningar utom 
kommunen samt enskilda 

  

    
Glommersträsk  200 kr/ tillfälle 

eller dygn 
 

Ringelskolan  500 kr / tillfälle 
eller dygn 

 

Nyborgs fritids  350 kr / tillfälle 
eller dygn 

 

Sandbackaskolan (samlingssal) 500 kr / tillfälle 
eller dygn 
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Salar för speciell verksamhet 
 
Lokal Aktivitet Hyra Anmärkning

 
Undervisningskök 

   

Fridhemsskolan Kursverksamhet, möten, 
sammanträden för föreningar 
inom kommunen 

Utan avgift   

Glommersträsk  i enlighet med 
allmänna och 
särskilda 

 

  regler  

    
Datasalar    

Sandbacka Kursverksamhet 60 kr/deltagare och 
dag/ kväll/tillfälle. I 
övrigt sker 
debitering i enlighet 
med allmänna och 
särskilda regler. 
Debiteras även de 
som har hyresfritt 

 

    
Textilslöjdsalar    

Fridhemsskolan Kursverksamhet Utan avgift Symaskiner är

Ringelskolan   undantagna 
från uthyrning

Moskosel    

Glommersträsk    

    
Trä- och metallslöjd    

 Kursverksamhet Utan avgift  
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Delårsbokslut 
2013-01-01--2013-04-30 
- Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp beslut: 
. Samtliga verksamheter 
. Ekonomi 
. Sara Eklund 
. Ulrika Hallnor 

Kf § 100 Dnr 00162/2013 042
 
Delårsbokslut för perioden 2013-01-01--2013-04-30 för Arvidsjaurs 
kommun har upprättats. 
 
Förslag 
 
Lotta Åman (s) 
Under beslutspunkt två stryks orden ”en budget i balans”. 
 
Jerry M Johansson (c) 
Kommunstyrelsens förslag till beslut stryks och ersätts med följande; 

1. Samtliga nämnder och styrelser ska hålla budget. 
2. Reglerna för verksamhets- och ekonomistyrning ska hållas. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag och Lotta Åmans 
ändringsyrkande mot Jerry M Johanssons förslag under proposition, varefter 
hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Lotta Åmans 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delårsbokslut 2013-01-01--2013-04-30 för Arvidsjaurs kommun 

godkänns. 
2. Alla verksamheter/förvaltningar ska lämna in sparförslag. 
3. Rapport lämnas till kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 

2013-09-16. 
 
______ 
 
 
 
Reservationer 
Kristina Bäckström (c), Jerry M Johansson (c), Bo Lundmark (c), Martin 
Nilsson (c), Lennart Wigenstam (c), Kristina Lundberg (c), Sven-Olov 
Granlund (c) samt Mats Klockljung (c). 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 155 

 Utdragsbestyrkande 
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Driftbudgetramar 2014 och 
långtidsplan 2015-2017 

Kf § 101 Dnr 00118/2013 041
 
Svensk ekonomi går långsamt mot bättre tider 
Efter en vinter med mycket svag tillväxt har det första kvartalet 2013 haft en 
mer positiv utveckling än vad som tidigare prognostiserats. Det är 
fortfarande inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls 
fortfarande tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP 
med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. 
 
Att tillväxten fortsatt är måttlig innebär att arbetslösheten i riket ligger kvar 
kring 8 procent. Prognosen visar på att det är först nästa år som 
arbetsmarknadsläget påtagligt börjar förbättras. Det svaga 
arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller 
tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar 
tillväxten i skatteunderlaget. Skatteunderlagets tillväxt verkar bromsas in 
under nästa år på grund av att pensionsinkomsterna beräknas sjunka. 
 
För åren 2015-2016 visar prognosen att skatteunderlaget tillväxt förbättras 
med anledning av att sysselsättningen bedöms ta bättre fart och därmed 
tilltar också löneökningstakten. Skatteunderlagets tillväxt stärker generellt 
kommunsektorns ekonomi framöver, men räcker ändå inte för att täcka de 
förväntade kostnadsökningarna i sektorn de närmaste åren. De demografiska 
förändringarna med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav 
på kommuner och landsting att hantera kraftiga kostnadsökningar. Samtidigt 
har många kommuner stora investeringsbehov i form av renoveringsbehov 
och ombyggnader i skolor, simhallar och vatten- och avloppsanläggningar. 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har investeringskostnaderna 
i kommuner och landsting fördubblats under 2000-talet, något som både 
påverkar kostnader och skuldsättning.  
 
Kommunal ekonomi 
Skatteunderlaget växer realt med i genomsnitt 1,5 procent under 2015-2016. 
Trots att generella statsbidrag antas öka med 2 procent i fasta priser och att 
specialdestinerade statsbidrag ökar i takt med kostnadsutvecklingen räcker 
inte intäktsutvecklingen till att täcka kostnaderna för en ökad volym och 
pris- och lönehöjningar.  
 
Förutom skatteunderlagets tillväxt påverkas skatteintäkternas storlek av 
antalet invånare i kommunen. För Arvidsjaurs kommun ligger antagandet 
om en befolkningsminskning med -40 personer per år de kommande åren. 
Detta innebär en negativ påverkan på skatteintäkterna med ca 12 Mkr de 
kommande fyra åren. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 156 

 Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 101, forts. 
 
Kommunal ekonomi, forts. 
Frågan om ett reviderat skatteutjämningssystem har varit föremål för 
diskussion sedan Utjämningskommittén lade sitt slutbetänkande i april 2011. 
Finansdepartementet har haft ute ett förslag på remiss och Riksdagen 
förväntas fatta beslut i december. Indikationer visar på att förslaget kommer 
att klubbas igenom och det innebär att de generella statsbidragen ökar med 
ca 4 Mkr för Arvidsjaurs kommun. I långtidsplanen finns denna ökning 
medtagen. 
 
Utmaningen för vår kommun är att verksamhetens nettokostnad ökar i 
betydligt större grad än tillväxten av skatteintäkterna. Kostnadsökningar i 
form av löneökningar med ca 1,5 till 3 procent per år samt övriga 
prisökningar innebär att verksamheten kostar mer varje år oavsett några 
volymförändringar. Verksamheternas nettokostnader måste minska 
kommande år. Prognosen för 2013 visar på ett befarat negativt 
balanskravsresultat, vilket innebär att detta underskott ska täckas inom de 
kommande 3 åren. Långtidsbudgeten är lagd utifrån det.  
 
Driftbudgetramar för år 2014 har upprättats. 
 
Förslag 
 
Karl-Gustaf Lindström (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare att-sats; 
Slutliga budgetramar fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 
 
Kristina Bäckström (c) 
I första beslutssatsen stryks ordet preliminära. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Kristina 
Bäckströms vad gäller den första beslutssatsen. Hon förklarar att 
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 
Sedan ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag med Kalle 
Lindströms tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
desamma 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 156 

 Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga 1 ./. 
 Bilaga 2 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Ann-Sofi Levander 
. Heikki Kairento 
. Annette Rylén 
. Kristina Grubbström 
. Ulrika Hallnor 
. Sara Eklund 
. Ekonomi 

Kf § 101 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Preliminära budgetramar för kommunens styrelser och nämnder 

fastställs. 
2. Resultatbudget 2014-2017 fastställs.  
3. Nämnder och styrelser ser över målbeskrivningar och besparingsförslag 

inför 2014-2017. 
4. Slutliga budgetramar fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i 

november. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 156 

 Utdragsbestyrkande 
 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-07-01 § 101. Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminära budgetramar år 
2014 2013 2014 
  
Kommunstyrelsen 57 496 56 800 
Barn- och utbildningsnämnden 129 984 123 400 
Socialnämnden 153 939 149 200 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 7 186 6 750 
Summa verksamheter netto 348 605 336 150 
   

Löneökning 2013 & 2014 11 400 20 600 
Pensioner 10 700 10 700 
Avskrivningar 15 500 15 500 
Gemensamt bidrag m.m 1 440 0 
Summa gemensamt netto 39 040 46 800 
   
Totalsumma - 
Verksamhetens nettokostnad 387 645 382 950 

 
 
 
 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-07-01 § 101. Bilaga 2 
 
 
 
 

RESULTATBUDGET 
 

Arvidsjaurs kommun 2013-04-24     
      

 
Prognos 

2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 
       
Nämnderna -355 557 -350 850 -350 850 -350 850 -350 850 
Löner 2,5%-3,0% -11 400 -20 600 -34 200 -45 600 -57 000 
SUMMA -366 957 -371 450 -385 050 -396 450 -407 850 

Flygskolan -4 500 0 0 0 0 
Hemsjukvård -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Besparing 4 764 18 000 28 000 32 000 35 000 
Gemensamt 0 0 0 0 0 
Pensioner -10 700 -10 700 -10 700 -10 700 -10 700 
Avskrivningar -14 800 -14 800 -14 800 -14 800 -14 800 
 VERKSAMHETENS  -396 193 -382 950 -386 550 -393 950 -402 350 
NETTOKOSTNAD       

       
       
       
Skatteintäkter 261 106 263 468 269 412 277 490 285 239 
Slutavräkning -1 251     
Skatteutjäming 109 894 109 307 108 343 107 925 107 510 
Skatteväxling 22 öre       
Förslag ny skatteutjämning   4 000 4 000 4 000 4 000 
Fastighetsavgift 10 303 10 303 10 303 10 303 10 303 
Finansiella intäkter 800 800 800 800 800 
Finansiella kostnader -600 -600 -600 -600 -600 
Pensionsavsättning       
       
RESULTAT  -15 941 4 328 5 708 5 968 4 902 

Synnerliga skäl Sandbacka 4 500 0 0 0 0 
Pensioner 0 0 0 0 0 
       

Balanskravsresultat -11 441 4 328 5 708 5 968 4 902 
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Rambeslut om upplåning 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Ulrika Hallnor 
. Sara Eklund 
. Revisorer 

Kf § 102 Dnr 00169/2013 045
 
Med anledning av negativ resultatutveckling och planerade investerings-
nivåer kan kommunen vara i behov av att låna upp till 15 Mkr. 
 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. 
Fullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. 
Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente 
men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som ex. 
kommunens budget. 
 
Ekonomiutskottet har 2013-06-03 upprättat förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunstyrelsen får under år 2013 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens 

skulder under år 2013 med totalt 15 000 000 kronor. 
 
______ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 157 

 Utdragsbestyrkande 
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Åtgärdsplan med 
anledning av negativ 
prognos i delårsbokslut 
2013-04-30 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kf § 103 Dnr 00167/2013 042
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat delårsrapport 2013-04-30.  
Ett underskott förväntas med 3 725 tkr inom verksamheten för förskola och 
grundskola. För gymnasieskolan visar prognosen på -676 tkr. 
 

För att täcka det förväntade underskottet med ca 4 mkr har barn- och 
utbildningsnämnden diskuterat och kommit fram till ett förslag på åtgärd för 
att hålla en budget i balans. Förslaget innebär att en förskola med tre 
avdelningar läggs ner. Cirka 50 styck barn (förskoleplatser) berörs. 
 
Konsekvenser 
- Inga nyinskrivningar kan genomföras inom det lagstadgade kravet på  

fyra månader eftersom redan inskrivna barn i första hand måste 
omplaceras.  

- Detta kommer att få stora konsekvenser för dem som får ett arbete men 
inte förskoleplats. Det kan också medföra ökning av kommunens 
kostnader för försörjningsstöd. 

- Riskerar vite vid en eventuell anmälan/tillsyn 
 

Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-04 -§ 39 beslutat att hos 
kommunfullmäktige begära att 4 mkr omfördelas ur kommunens budget till 
barn- och utbildningsnämnden, så att en förskola med tre avdelningar inte 
behöver läggas ner. 
 
Förslag 
 

Jerry T Johansson (s) 
Informera barn- och utbildningsnämnden om att inga pengar finns att 
omfördela för närvarande. 
 

Jerry M Johansson (c) 
Informera barn- och utbildningsnämnden om att de ska hålla budget. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och förklarar att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Jerry T Johanssons förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden informeras om att det inte finns några 
pengar att omfördela för närvarande. 

 
__________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Barn o utbildningsnämnden 2013-06-04 § 39 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 158 

 Utdragsbestyrkande 
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Åtgärdsplan med 
anledning av negativ 
prognos i delårsbokslut 
2013-04-30 – 
Socialnämnden 

Kf § 104 Dnr 00167/2013 042
 
Årsredovisningen för 2012 visade ett underskott om 11,5 miljoner kronor, 
vilket har föranlett kritik från revisorernas sida. Socialnämnden har  
2013-06-13 § 55 svarat på revisorskritiken. Ett av de större underskotten har 
varit utanför nämndens kontroll och härrörs till Individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden har 2013-05-27 § 31 behandlat delårsrapport för första 
kvartalet 2013. Prognosen visar på ett underskott med 2 313 tkr främst då i 
form av ökade personalkostnader inom äldreomsorgen. Föreslagen 
åtgärdsplan godkändes av nämnden 2013-05-27 § 28. Socialnämnden har 
2013-06-13 beslutat att ändra personalbemanningen vid de särskilda 
boendena. Genom bättre fördelning kan förhoppningsvis verksamheterna 
klara sig utan att ta in extrapersonal. Underskottet i budgeten ska inte växa. 
Innan förlängning av vikariat ska behovet ses över inom hela 
socialnämndens verksamhet. Vakanssättning eller omfördelning inom 
organisationen kan bli aktuellt. 
Behovet av bemanning ska ses över vid varje frånvarotillfälle, kort som 
långt. 
 
Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att Solbacken läggs ned som vård 
och omsorgsboende, görs om till trygghetslägenheter. Förändringen 
genomförs i sin helhet under hösten 2013, vilket innebär snabbare 
nedläggning än i ursprungsbeslutet. 
 
Socialnämnden har också beslutat att erbjuda dubbelrum på Länsmansgården 
i takt med att rum större än 45 m2 blir lediga. 
 
Förslag 
 

Jerry M Johansson (c) 
Informera socialnämnden om att de ska hålla budget. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jerry M Johanssons 
förslag under proposition och förklarar att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Upprättade åtgärdsplaner godkänns. 
_________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2013-05-27 § 28 
Socialnämnden 2013-06-13 § 56, 57 o 58 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 159 

 Utdragsbestyrkande 
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Avtal om bygdemedel för 
Brattberget Vindkraft 

Kf § 105 Dnr 00165/2013 379
 
Kraftö Vind utvecklar vindkraftprojekt Brattberget fem mil söder om 
Arvidsjaur i Arvidsjaurs kommun. Området bedöms ha väldigt goda 
förutsättningar för vindkraft då vindmätningar utförts sedan 2010 samt att 
området inventerats med avseende på natur-, fågel- och kulturvärden. 
 

Kraftö Vind har initierat en arbetsgrupp där representanter för kommunen 
har ingått. Gruppen har tagit fram förslag till avtal om bygdemedel för en 
framtida vindkraftspark i Brattberget. 
 

Bygdemedel förutsätter att en ekonomisk förening bildas mellan de berörda 
byarna. 
 

Arvidsjaurs kommunfullmäktige har 2011-10-31 § 124 antagit Vindkrafts-
plan för Arvidsjaurs kommun. 
 

Arbetsgruppen (byarna) för bygdemedel har 2013-06-17 inlämnat 
mötesanteckningar från möte som hållits 2013-06-16 angående fördelning 
av eventuella bygdemedel genererade genom etablering av vindkraft. 
 
Förslag 
 

Martin Nilsson( c) 
Återremittera ärendet för att upprätta och anta en vindkraftspolicy innan 
avtal träffas om bygdemedel Brattberget. 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Hon finner att kommunfullmäktige beslutat 
att ärendet ska avgöras idag. 
Votering begärs. 
 

Votering 
 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 
 Nej-röst för återremiss 
 

Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 10 nej-röster lagts. 
5 ledamöter är frånvarande. 
Fullmäktige har beslutat att återremittera ärendet enligt KL 5 kap 36 §. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Återremittera ärendet för att upprätta och anta en vindkraftspolicy innan 
avtal träffas om bygdemedel Brattberget. 

________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal 
Förslag till stadgar för ek. förening 
Kommunstyrelsen 2013-07-16 § 160 

 Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för kvarteret 
Skogen 
– del av Arvidsjaur 6:2, 
6:54 och 6:12 

Kf § 106 Dnr 00160/2013 214
 
Förslag till detaljplan för kvarteret Skogen – del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 
6:12 har upprättats. Ärendet är föranlett av att kommunfullmäktige 2012-10-
29 beslutat sälja kvarteret Skogen. Kvarteret Skogen (Arvidsjaur 6:2) består 
av tre hus, Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och 
ett uthus.  
 
Planområdet utgörs av fastigheterna Arvidsjaur 6:2, 6:12 och 6:54. 
Fastigheten Arvidsjaur 6:2 ägs av kommunen och används främst för 
fritidsverksamhet samt av kulturskolan. Fastigheten Arvidsjaur 6:54 ägs av 
Arvidsjaurhem AB och används som trygghetsboende. Arvidsjaur 6:12 ägs 
av Inlandsfastigheter Förvaltning & Service AB och används för 
kontorsändamål. 
 
Förslaget till detaljplan innebär att ett område betecknat som ”Allmänt 
område” i gällande detaljplan ändras dels till centrum och bostäder och dels 
till centrum, bostäder och vård. Förslaget innebär även att bestämmelserna i 
detaljplanen regleras så att de överensstämmer med befintliga förhållanden 
och att de kulturhistoriska värdena säkerställs. 
 
Byggnadskaraktären i området bibehålles men vissa nya byggrätter medges i 
samma stil och i anslutning till befintlig bebyggelse.  För att bevara den 
vackra naturmiljön föreslås en planbestämmelse om utökad lovplikt gällande 
marklov för trädfällning och för att skydda den vackra lärkträdallén föreslås 
ett skydd på plankartan med information om att återplantering ska ske. 
 
Detaljplanen ska även reglera befintliga förhållanden på övriga fastigheter 
och i samband med upprättandet av detaljplanen möjliggörs en utökning av 
fastigheten 6:54 som idag innehåller trygghetsboende och möjlighet att bilda 
en ny fastighet i sydöstra delen av planområdet.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2013-03-13 § 26 att 
godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och 
göra detaljplanen tillgänglig för granskning. Planförslaget har varit 
tillgängligt för granskning under perioden 16 mars t.o.m. 8 april 2013. 
 
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) har upprättats. 
Granskningsutlåtande har upprättats 2013-04-10 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 145 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska 
. Länsstyrelsen 
 

Kf § 106, forts. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslutade  2013-05-15 § 33 att det 
granskningsutlåtande som upprättats godkänns och detaljplanen och 
detaljplanehandlingarna för kvarteret Skogen – del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 
och 6:12 överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Detaljplan för kvarteret Skogen - del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 

antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sedvanliga detaljplanehandlingar 
Mbhn 2013-05-15 § 33 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 161 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 146 
 

 

 
 
 
Ansvarsfrihet för 
direktionen i Partnerskap 
Inland / Akademi Norr år 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Akademi Norr 
 

Kf § 107 Dnr 00152/2013 106
 
Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 
Norr har fastställts av direktionen 2013-03-14. 
 
Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett 
kommunalförbund med direktion. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr beviljas ansvarsfrihet för 2012 års räkenskaper och förvaltning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning/revisionsberättelse 2012 – Akademi Norr 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 162 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 147 
 

 

 
 
Volontärer 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Socialnämnden 
 

Kf § 108 Dnr 00106/2013 700
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Volontärer 
 

 Finns någon volontärverksamhet i Arvidsjaur? Om inte skulle det 
behövas, t.ex. på äldreboenden. Hjälp med att bryta isolering, skapa 
trivsel, trygghet och gemenskap. Komplettera insatser som inte görs 
av personal. Promenader, ledsagning, högläsning – listan kan bli 
lång. 
 
Andra kommuner har denna verksamhet. Då får volontärerna 
möjlighet till utbildning, handledning och att träffa andra volontärer. 
De erbjuds gratis föreläsningar och att delta på utflykter och 
kulturella arrangemang. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 § 35 att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Socialnämnden har 
behandlat ärendet 2013-05-27 § 37. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Anse medborgarförslaget besvarat enligt nedanstående;  
 

Socialnämndens ledamöter och tjänstemän möter allmänheten i många 
olika sammanhang och tar nästan alltid upp frågan om det frivilliga 
inslaget som så väl skulle behövas inom äldreområdet. 
 

Kostnaderna för att stötta volontärverksamhet bedöms vara låga. 
Frivilligarbetare kan få tillgång till lämpliga utbildningsinsatser i 
samband med att socialtjänsten erbjuder personal utbildning, t ex inom 
bemötande av demenssjuka. 
 

Lokaler finns som kan nyttjas utan kostnad, t ex kåtan utanför 
Ringelsta, Solrummet på Ringelsta, samvarorummet på Ringelsta. I 
Glommersträsk kan man nyttja Ängsbackas matsal och i Moskosel kan 
man antagligen få låna PRO lokalen. Aktiviteterna bekostas av 
deltagarna. 
 

Socialnämnden och socialtjänsten är positiva till volontärverksamhet 
och fortsätter att bjuda in enskilda och föreningar att finnas med och 
stödja mötesplatser för äldre. 

_______ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Socialnämnden 2013-05-27 § 37 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 163 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 148 
 

 

 
 
 
 
Komplettering till 
bolagsordningar för 
samtliga bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga bolag 
. Maria Marklund 
  

Kf § 109 Dnr 00256/2012 -991, 00257/2012 -994 
 00258/2012 -998, 00259/2012 -980 
 00260/2012 -993 
 
Arvidsjaurs kommun har under våren 2013 reviderat samtliga 
bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag med anledning av 
förändrad lagstiftning och krav på att de kommunala befogenheterna  skall 
skrivas in i bolagsordningar och ägardirektiv. Dessa nya bolagsordningar 
och ägardirektiv har vid beredning även kommunicerats med kommunens 
auktoriserade revisor i syfte att säkerställa att dokumenten håller juridiskt. 
Vid kontakt med bolagsverket har det framkommit att det saknas en 
skrivning om vad som händer med bolagens tillgångar vid likvidation. 
 
Kommunen blev varse ovanstående förhållanden 11 juni, varför ärendet 
kommer som ett extraärende till kommunstyrelsen den 17 juni. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bolagsordningarna för Arvidsjaurs Kommunföretag AB, 

Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaurs Flygplats AB 
och Arvidsjaurs Test & Training AB kompletteras under § 4 med 
följande stycke ”Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar 
tillfalla Arvidsjaurs kommun.” 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johnny Högberg 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 164 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 149 
 

 

 
 
Entledigande som ledamot 
och vice ordförande i 
socialnämnden 
– Hanna Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Patrik Åman 
. Karin Lindgren 
. Personal 
. Reception 
 

Kf § 110 Dnr 00065/2013 102 
 
Hanna Lundgren (s) beviljades entledigande från sitt uppdrag som ledamot 
och vice ordförande i socialnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2013-04-15 § 55. 
 
Inget val förrättades vid sammanträdet varför valärendet tas upp till 
behandling. 
 
Förslag 
 
Peter Rydfjäll (s) 
Patrik Åman (s) väljs som ordinarie ledamot 
Patrik Åman (s) väljs som vice ordförande 
Karin Lindgren (s) väljs som ersättare (efter Patrik Åman) 
 
Kristina Lundberg (c) 
Annika Öberg (m) väljs som vice ordförande 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen, varefter hon 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Peter Rydfjälls förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Patrik Åman (s) väljs som ordinarie ledamot 
2. Patrik Åman (s) väljs som vice ordförande 
3. Karin Lindgren (s) väljs som ersättare (efter Patrik Åman) 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 § 81 
Kommunfullmäktige 2013-04-15 § 55 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 150 
 

 

 
 
Entledigande som ersättare 
i socialnämnden 
– Rose-Marie Grundström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rose-Marie Grundström 
. Löner 
. Reception 

Kf § 111 Dnr 00099/2013 102 
 
Rose-Marie Grundström (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Rose-Marie Grundström (s) beviljas entledigande. 
2. Elisabeth Backman (s) väljs som ersättare. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 151 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 151 
 

 

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

Kf § 112 Dnr 00129/2013 102 
 
Bill Grundström (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
Arvidsjaur Test & Training AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bill Grundström beviljas entledigande. 
2. Valärendet tas upp till behandling vid fullmäktiges sammanträde 28/10. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
Kommunstyrelsen 2013-06-17 § 152 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 152 
 

 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot och vice 
ordförande i Arvidsjaur 
Test & Training AB 
- Eva Granlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Eva Granlund 
. Arvidsjaur Test & Training AB 
. Socialdemokraterna 
. Löner 
. Reception 

Kf § 113 Dnr 00171/2013 102 
 
Eva Granlund (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordinarie 
ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Eva Granlund beviljas entledigande. 
2. Valärendet tas upp till behandling vid fullmäktiges sammanträde 28/10. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 153 
 

 

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

Kf § 114 Dnr 00171/2013 102 
 
Eva Granlund (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som ordinarie 
ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Eva Granlund beviljas entledigande. 
2. Valärendet tas upp till behandling vid fullmäktiges sammanträde 28/10. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2013-07-01 154 
 

 

 
 
Avtackning av 
kommunchef 
Johnny Högberg 
 

Kf § 115 
 
Johnny Högberg lämnar Arvidsjaurs kommun för annat arbete. 
 
Han avtackas vid dagens möte av fullmäktiges ordförande Eivor Sandström 
och kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson med blommor och 
present. De tackar för väl utfört arbete och önskar honom lycka till i 
framtiden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 15 
2011-2014 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 8 
 Moderata Samlingspartiet (m) 2 
Sammanträde: 2013-07-01 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna (sd) 1 
 Summa 31 
 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

Tjänstgörande ersättare             O m r ö s t n i n g 
  Socialnämnden              Barn o utbildningsn.

    § 88   88  
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Åsa Ögren (v) 1  X   - Jäv - 
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X   - Jäv - 
3 Marcus Lundberg (s) 1  X   X   
4 Lena Karlsson (s) 1  - Jäv - X   
5 Ann-Karin Sörmo (c) - Jerry M Johansson - Jäv -  X  
6 Kristina Bäckström  (c) 1   X   X  
7 Annica Öberg (m) 1   Jäv  X   
8 Ulf Starefeldt (m) - Frånvarande - - -    
9 Håkan Sandgren (v) - Leif Enberg X   X   
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1  - Jäv - - Jäv - 
11 Karl-Gustaf Lindström (s) 1  X   X   
12 Patrik Åman (s) 1  - Jäv - - Jäv - 
13 Martin Nilsson (c) 1   X  - Jäv - 
14 Bo Lundmark (c) 1   X   X  
15 Leif Andersson (c) - Lennart Wigenstam  X  - Jäv - 
16 Lars Lindström (fp) 1   X  - Jäv - 
17 Jan Åge Mikalsen (s) 1  X   - Jäv - 
18 Stina Johansson (s) 1  - Jäv - X   
19 Hanna Lundgren (s) 1  - Jäv - X   
20 Ylva Stråhle Andersson(s) 1  - Jäv - X   
21 - (-) -        
22 Anne Sandman (sd) - Frånvarande - - - - - - 
23 Kristina Lundberg (c) 1   X   X  
24 Mats Klockljung (c) 1  - Jäv -  X  
25 Tom Lundberg (s) 1  - Jäv - X   
26 Lotta Åman (s) 1  X   - Jäv - 
27 Johan Lundgren (s) 1  - Jäv - X   
28 Peter Rydfjäll (s) 1  - Jäv - X   
29 - (-)         
38 Jerry Johansson (s) 1  X   X   
39 Eivor Sandström (s) 1  X   X   
40 Ulf Isaksson (s) - Kristina Taimi X   - Jäv - 
41 Sven-Olov Granlund (c) 1   X   X  
 SUMMA 30  10 7  13 6  
 



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 15 
2011-2014 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 8 
 Moderata Samlingspartiet (m) 2 
Sammanträde: 2013-07-01 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna (sd) 1 
 Summa 31 
 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g 
Avtal vindkraft Brattberget 

    § 105  §   
    Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Åsa Ögren (v) 1  X      
2 Britt-Inger Hedman (v) 1  X      
3 Marcus Lundberg (s) 1  X      
4 Lena Karlsson (s) 1  X      
5 Ann-Karin Sörmo (c) - Jerry M Johansson  X     
6 Kristina Bäckström  (c) 1   X     
7 Annica Öberg (m) 1   X     
8 Ulf Starefeldt (m) - Frånvarande - - -    
9 Håkan Sandgren (v) - Leif Enberg X      
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1  X      
11 Karl-Gustaf Lindström (s) 1  X      
12 Patrik Åman (s) 1  X      
13 Martin Nilsson (c) 1   X     
14 Bo Lundmark (c) 1   X     
15 Leif Andersson (c) - Lennart Wigenstam  X     
16 Lars Lindström (fp) 1   X     
17 Jan Åge Mikalsen (s) 1  X      
18 Stina Johansson (s) 1 Lämnade smtr 16.59 - - -    
19 Hanna Lundgren (s) 1 Lämnade smtr 16.59 - - -    
20 Ylva Stråhle Andersson(s) 1  X      
21 - (-) -        
22 Anne Sandman (sd) - Frånvarande - - -    
23 Kristina Lundberg (c) 1   X     
24 Mats Klockljung (c) 1   X     
25 Tom Lundberg (s) 1  X      
26 Lotta Åman (s) 1  X      
27 Johan Lundgren (s) 1 Lämnade smtr 17.02 - - -    
28 Peter Rydfjäll (s) 1  X      
29 - (-)         
38 Jerry Johansson (s) 1  X      
39 Eivor Sandström (s) 1  X      
40 Ulf Isaksson (s) - Kristina Taimi X      
41 Sven-Olov Granlund (c) 1   X     
 SUMMA 30  16 10     
 
_____ 
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