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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 164 
Förtjänstutdelning för medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst  
 
Kf § 165 
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering  
 
Kf § 166 Dnr 00202/2012 101
Allmänhetens frågestund  
 
Kf § 167 Dnr 00202/2012 101
Svar på frågor från allmänhetens frågestund vid sammanträde 27/10 
 
Kf § 168 Dnr 00306/2014 024
Översyn av arvodesreglemente 
 
Kf § 169 Dnr 00305/2014 001
Översyn av organisation för överförmyndarverksamheten 
 
Kf § 170 
Delgivningar 
 
Kf § 171 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande 
 
Kf § 172 Dnr 00334/2014 009
Motion - Kampanj mot tomtgångskörning 
 
Kf § 173 Dnr 00335/2014 009
Motion - Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar 
 
Kf § 174 Dnr 00001/2014 101
Wi-Fi till alla på Medborgarhuset (Medborgarförslag) 
 
Kf § 175 Dnr 00001/2014 101
Betalterminal på biblioteket (Medborgarförslag) 
 
Kf § 176 Dnr 00001/2014 101
Fibernät till alla (Medborgarförslag) 
 
Kf § 177 Dnr 00173/2014 041
Driftbudgetramar 2015 / Långtidsplan 2016-2018 
 
Kf § 178 Dnr 00129/2014 458
Slamtömning i egen regi 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ärendeförteckning 
 

 
Kf § 179 Dnr 00187/2014 007
Budgetäskande för år 2015 - Revisorerna 
 
Kf § 180 Dnr 00273/2014 041
Utdebitering av kommunalskatt år 2015 
 
Kf § 181 Dnr 00303/2014 041
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Kf § 182 Dnr 00172/2014 041
Investeringsbudget 2015 med Långtidsplan 2016-2019 
 
Kf § 183 Dnr 00274/2014 024
Synnerliga skäl enligt lagen om god ekonomisk hushållning  
- Extra pensionsinlösen 
 
Kf § 184 Dnr 00275/2014 104
Reglemente för lokalt partistöd  
 
Kf § 185 Dnr 000278/2013 104
Minskning av partistöd (Medborgarförslag) 
 
Kf § 186 Dnr 00276/2014 104
Lokalt partistöd för år 2015 
 
Kf § 187 Dnr 00279/2014 003
Riktlinjer för korthantering i Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 188 Dnr 00278/2014 003
Gemensam telefonpolicy för SAMSA – Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå och 
Sorseles kommun 
 
Kf § 189 Dnr 00279/2013 841
Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) 
 
Kf § 190 Dnr 00258/2014 051
Taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser (ABVA) 
 
Kf § 191 Dnr 00257/2014 051
Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 
miljöområdet 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Ärendeförteckning 
 

Kf § 192 Dnr 00276/2014 104
Lokalt partistöd för år 2015 
 
Kf § 193 Dnr 00070/2014 009
Motion - Omorganisation av näringslivsfrågor 
 
Kf § 194 Dnr 00299/2012 009 
Motion – Resereglemente för Arvidsjaurs kommun 
 
Kf § 195 Dnr 00298/2013 009
Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större 
tandläkarbehandlingar 
 
Kf § 196 Dnr 00071/2014 009
Motion - En landsbygdsvision 2020 för en hållbar och landsbygdssäkrad 
kommun 
 
Kf § 197 Dnr 00099/2014 049
Ekonomi / Skatter / Kostnader (Medborgarförslag) 
 
Kf § 198 Dnr 00217/2014 009
Motion - Projekt Arvidsjaur Supporterbutik 
 
Kf § 199 Dnr 00122/2014 001
Motion - Strålningsmätning med anledning av telemast vid Ringelskolan 
 
Kf § 200 Dnr 00206/2014 069
Import av djurplågeri på tallriken? (Medborgarförslag) 
 
Kf § 201 Dnr 00318/2013 109
Utlottning av pengar som incitament för mantalsskrivning i kommunen 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 202 Dnr 00224/2009 106
Reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
Kf § 203 Dnr 00203/2014 991
Rekrytering av extern koncernchef / VD Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 204 Dnr 00246/2014 003
Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 224 
 

Ärendeförteckning 
 

Kf § 205 Dnr 00073/2014 009
Motion - Två av årets fullmäktigesammanträden ska förläggas på en söndag 
 
Kf § 206 Dnr 00264/2014 102
Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Åsa Lundgren 
 
Kf § 207 Dnr 00304/2014 006
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 225 
 

 
 
Förtjänstutdelning för 
medarbetare som arbetat 
25 år i kommunens tjänst  
 

Kf § 164 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för förtjänstutdelning för 
de medarbetare som under 2014 uppnått en sammanhängande anställningstid 
av 25 år för Arvidsjaurs kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman tackade för väl utfört arbete i 
kommunens tjänst. 
 
Ordföranden tackade trotjänarna och delade ut blommor till var och en av 
dem. Samtliga får också välja en present upp till ett värde av 7 % av 
gällande basbelopp. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Val av justeringsmän samt 
tid och plats för justering  
 

Kf § 165 
 
Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av 
dagens protokoll, samt tid och plats för justering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Björn Lundberg och Martin Nilsson utses att justera protokollet. 

2. Ylva Stråhle Andersson och Pernilla Granberg utses som ersättare. 

3. Protokollet ska justeras fredag 28 november klockan 14.00 i 
förvaltningsbyggnaden. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Allmänhetens frågestund  

Kf § 166 Dnr 00202/2012 101
 
Kommunfullmäktige ajournerar mötet för allmänhetens frågestund. 
 
Följande frågor ställdes till barn- ungdomsnämndens ordförande Britt-Inger 
Hedman; 
 
1. Vilka extra förutsättningar kan ges till skolan för att höja resultaten? 
2. Finns en plan för det? 
3. Är ni beredda att lyssna till och samråda med personalen om det? 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågorna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 

2015. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Svar på frågor från 
allmänhetens frågestund 
vid sammanträde 27/10 

Kf § 167 Dnr 00202/2012 101
 
Vid allmänhetens frågestund 2014-10-27 ställdes två frågor till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Britt-Inger Hedman. Fullmäktige beslutade 
att frågorna skulle besvaras vid dagens sammanträde. 
 

Fråga 1 
Har kommunen någon övergripande plan för integration, i synnerhet när det 
gäller språkundervisningen? 
 

Fråga  
Kommer det att göras något åt arbetsmiljön på våra skolor och kommer 
lärarna att få någon löneförhöjning? 
 
Britt-Inger Hedman lämnar följande svar på frågorna; 
 

Svar på fråga 1 
Ja. Barn-och utbildningsnämnden antog på sammanträdet 2014-11-19 
Riktlinjer för introduktion av nyanlända i grundskolan. Riktlinjerna finns att 
läsa under i protokollet som finns utlagt på kommunens hemsida. 
 

Svar på fråga 2 
Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt samma riktlinjer och rutiner som för 
övriga kommunens arbetsplatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår 
från väl utarbetade modell er. Dock tror jag frågeställaren menar att 
skolpersonalen nu har en tuff arbetssituation som handlar om resurser m.m.  
 

De senaste åren har många nya arbetsuppgifter påförts både lärare och 
rektorer. Lärarna ska utföra allt fl er arbetsuppgifter förutom undervisning. 
Det handlar om dokumentation i olika avseenden, nytt betygssystem m.m. 
Lärarfacken har presenterat rapporter om en allt stressigare arbetssituation. 
Till detta ska läggas svårigheten att rekrytera behörig personal som i sig 
negativt påverkar arbetsmiljön. 
 

Samtidigt har kommunen fått lägre statsbidrag för att klara alla åtaganden. 
I Arvidsjaur har vi, jämfört med likvärdiga kommuner, mer personella 
resurser. Det gör dock inte att jag känner mig helt nöjd. Skolan är i behov av 
ökade resurser. 
 

Lönerna är inte en fråga för Barn-och utbildningsnämnden. Personalkontoret 
gör varje år en lönerevision. Den godkänns av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. De lärare som nu anställs får ofta en bra ingångslön då det är 
en besvärlig lärarbrist. För övrigt är de så kallade karriärstjänsterna en 
ovanlig företeelse då regeringen beslutat om ett lönepåslag med 5000 
kr/månad. Lärarlönerna kommer, på grund av brist på personal , att öka. 
_________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 125 2014-10-27 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Översyn av 
arvodesreglemente  

Kf § 168 Dnr 00306/2014 024
 
Kommunfullmäktige antog 2012-02-27 § 12 ”Arvodesreglemente för 
mandatperioden 2011-2014”. Under punkt 15 i reglementet står att 
reglementet bör ses över varje ny mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid möte 2014-11-11 initierat en 
översyn av arvodesreglementet där följande arbetsordning föreslås; 
 

- Nuvarande arvodesreglemente skickas ut på remiss till samtliga 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partierna 
ges då möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2015-01-12. 

 

- Kommunfullmäktiges presidium utgör beredande organ för inkomna 
remissvar samt sammanställer förslag till nytt arvodesreglemente som 
behandlas av fullmäktige i februari 2015.  

 
Förslag under sammanträdet 
 

Marcus Lundberg (s) 
Bifall till att översynen görs. Ändring bör dock göras i förslaget till 
remissinstanser enligt följande; 
 

- Nuvarande arvodesreglemente skickas ut på remiss till samtliga 
gruppledare i kommunfullmäktige. Dessa ges då möjlighet att inkomma 
med synpunkter senast 2015-01-12. 

 

- Kommunfullmäktiges presidium sammankallar gruppledarna för samråd 
kring inkomna remissvar. Efter samrådet utarbetar presidiet ett förslag 
till arvodesreglemente som behandlas av fullmäktige i februari 2015.  

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot Marcus Lundbergs 
förslag. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Marcus Lundbergs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Nuvarande arvodesreglemente skickas ut på remiss till samtliga 
gruppledare i kommunfullmäktige. Dessa ges då möjlighet att komma 
in med synpunkter senast 2015-01-12. 

2. Kommunfullmäktiges presidium sammankallar gruppledarna för 
samråd kring inkomna remissvar. Efter samrådet utarbetar presidiet ett 
förslag till arvodesreglemente som behandlas av fullmäktige i februari 
2015. 

_________________ 
Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Översyn av organisation 
för överförmyndar-
verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 169 Dnr 00305/2014 001
 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-
nämnd. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ansvarar för 
tillsynen av ställföreträdare och förmyndare. Av Sveriges 290 kommuner 
har cirka 150 överförmyndare medan övriga ca 140 kommuner har en 
överförmyndarnämnd enligt uppgifter från Föreningen Sveriges 
överförmyndare (FSÖ). 
 
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan om hur kommunens 
framtida överförmyndarverksamhet ska organiseras. Detta mot bakgrund av 
att både Piteå kommun och Skellefteå kommun hört av sig och ställt frågan 
om Arvidsjaurs kommun är intresserad av att ingå en gemensam lösning av 
överförmyndarfunktionen. 
 
Arvidsjaur har idag en väl fungerande överförmyndarverksamhet, men trots 
det bör frågan ses över dels ur ett sårbarhetsperspektiv och dels ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid möte 2014-11-11 initierat en 
översyn av organisation för överförmyndarverksamheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över organisationen för 

överförmyndarverksamheten. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
 
 

Kf § 170 Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. 
 
Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 
 
 Cirkulär 14:39 - Budgetproposition för år 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 Cirkulär 14:40 - Budgetförutsättningar för åren 2014–2018 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 Lägesrapport ensamkommande barn 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
 Delårsrapport år 2014 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Frågor till 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Lars Ralph 
 

Kf § 171 
 
Lars Ralph (m) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Lotta Åman (s); 
 
Fråga 1 
Den 23 september beviljade kommuenstyrelsen ett anslag på 100 000 kronor 
för att tillsammans med intresserade företagare hålla Vittjåkk öppet under 
förestående vinter. 
Stämmer det att situationen nu radikalt har förändrats genom att en enda 
entreprenör har tagit över driften? 
Ställer kommunen upp med de 100 000 kronorna? 
Ställer företagarna upp med sina insamlade medel? 
Har relationen mellan kommunen och företagarna förbättrats genom 
scenförändringarna? 
 

Fråga 2 
Ebolaepidemin rasar i Afrika. Enstaka fall har rapporterats i Europa. Har 
kommunen i samförstånd med sina afrikanska partners ställt in reseutbytet 
mellan kommunen och Afrika i väntan på att epidemin upphör? 
 
Följande svar lämnas av Lotta Åman; 
 
Svar på fråga 1: 
Situationen har inte förändrats för att en entreprenör kommer att driva 
restaurangen under säsongen. Kommunens beslut om att lägga 100 000 
kronor för drift av lift, plogning, besiktning, etc. ligger fast. Vad gäller 
insatsen från företagarna så har en del företagare betalt in pengar. Ingen har 
kontaktat mig och sagt att de inte kommer att betala. 
Relationen mellan kommunen och företagarna har givetvis blivit lite 
ansträngd genom den situation som har uppstått. 
 

Svar på fråga 2: 
Vid kontakt med medarbetare i projektet så säger de att de står i kontinuerlig 
kontakt med ICLD i frågan. Generellt gäller att avståndet mellan ebola-
området och Tanzania är oerhört stort samt att resande från öst till väst är 
litet. Det finns ingen anledning till oro då det har framkommit att antalet nya 
fall av ebola kraftigt minskar i de områden som är drabbade. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågorna är besvarade. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Inlämnade frågor 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Kampanj mot tomtgångs-
körning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 172 Dnr 00334/2014 009
 
Lars Ralph (m) lämnar följande motion:. 
 
Luftkvalitén var en av orsakerna till att Arvidsjaurs värmeverk byggdes. 
Även nationellt och globalt måste vi vara rädda om luften och måna om den.
 
Moderaterna föreslår att kommunen ordnar en kampanj mot tomgångs-
körning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Översyn av föreningsstöd 
till aktiva och verksamma 
föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 173 Dnr 00335/2014 009
 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets fullmäktigegrupper lämnar följande 
motion: 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar. 
 
Vi vill göra något för föreningslivet och vi ser ett stort behov ute i byarna. 
Fritiden har så mycket att erbjuda, den ger glädje, utvecklar, informerar och 
breddar horisonterna, och skapar på så sätt förutsättningar för människor att 
förverkliga sina möjligheter. Viktigast av allt/fritiden skapar livskvalitet för 
alla. 
 
Föreningslivet är också viktigt för att främja hälsosamma livsstilar, minska 
den sociala segregationen och skapa förutsättningar för frivilliga och 
allmännyttiga aktiviteter. 
 
Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens utveckling och 
attraktivitet. Hela människan skall kunna växa oavsett ålder, samhällsklass 
eller var du bor i kommunen. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill initiera ett ärende av översyn av 
föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Wi-Fi till alla på 
Medborgarhuset 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Förslagsställaren 

Kf § 174 Dnr 00001/2014 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Vet att det finns Wi-Fi på medborgarhuset men jag vet inte om den är 

tillgänglig för de som besöker medborgarhuset. 
 

Jag skulle vilja att man skaffar ett rejält bredband och delar ut detta 
trådlöst till besökarna på medborgarhuset. Om det trådlösa nätverket i 
dagsläget har en vettig hastighet så tycker jag att man borde öppna upp det 
för alla som besöker huset snarast möjligt. ” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Betalterminal på 
biblioteket 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Förslagsställaren 

Kf § 175 Dnr 00001/2014 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag skulle vilja att man införskaffar en betalterminal till Medborgarhuset. 

Har ingen större motivering än att vi snart påbörjar år 2015 ... en mobil 
betalterminal kanske vore smartast så man kan ha den både till biblioteket 
och biobesökarna. ” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Fibernät till alla 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Förslagsställaren 

Kf § 176 Dnr 00001/2014 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag vill att man bygger ut fibernätet till ALLA som vill ha det i 

Arvidsjaur, oavsett hur många hushåll per område som vill ansluta sig. Det 
är ju väldigt olyckligt om kommunen säger t ex minst 3 hushåll/område 
måste ansluta sig för att vi ska dra fiber till det området. Om man då bor 
på ett område som ej har fiber i dagsläget och där 8 hushåll av 10 inte 
tycker att man behöver fiber så "länge som de bor kvar i huset" och därför 
blir det inget fiber till detta område för någon ... 
 
Sen så vill jag också säga att om man ska ha en "drive" för att locka 
anslutare till nätet så bör man vara ute i god tid, tala väl om fördelarna (de 
flesta vet nu att internet kommer att behövas för all framtid) och verkligen 
försöka göra ett bra pris så att folket har råd att teckna sig. Vill bara nämna 
fjärrvärmen som ett dåligt exempel, alltså att det blev för dyr 
anslutningskostnad så att man hellre la på 50'och skaffade sig bergvärme 
istället... och det var ju synd för alla, både vi som ville ansluta oss och 
kommunen som fick färre anslutare ... 
 
Följande text är saxat från IT-norrbotten: "I den regionala 
utvecklingsstrategin för Norrbotten är målet att "Alla i länet ska ha 
tillgång till bredband med hög kapaitet, med strävan mot 100 Mbit/senast 
2020". För att kunna nå detta mål är det viktigt att den utbyggnad som är 
på gång av bredbandsinfrastruktur i länet fortsätter och ökar". 
När jag läser detta är det nog inte bara dags att öka tempot utan mer att 
sätta gasen i botten från årsskiftet för Arvidsjaur kommun. ” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Driftbudgetramar 2015 / 
Långtidsplan 2016-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
 

Kf § 177 Dnr 00173/2014 041
 
Enligt kommunallagens 8 Kap 8 § ska budgeten fastställas av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i 
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30 § 101 att fastställa preliminära 
budgetramar och långtidsplan för kommunens styrelser och nämnder samt 
att slutliga budgetramar och långtidsplan fastställs vid fullmäktiges 
sammanträde i november. 
 

Förslag har lämnats till förändring i preliminära driftbudgetramar samt 
Långtidsplan för 2016-2018. 
 

Vid ekonomiutskottets sammanträde 1 oktober diskuterades följande: 
 

- besparing slås ut på alla nämnder i förhållande till andel i ram 
- befolkningsutvecklingen ska avvaktas fram till ekonomiutskottets 

sammanträde den 22 oktober, samt att 
- ekonomichefen informerar nämnderna om befarad ramsänkning och 

efterfrågar tänkbara åtgärder för att komma ned till ram 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 att invänta så säkra siffror i 
befolkningsutvecklingen som möjligt, och överlämnade därför ärendet till 
ekonomiutskottet för ny beredningsomgång.  
 

Ekonomichef Sara Eklund redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde 
för liggande förslag med hänsyn taget till dagsaktuella befolkningssiffror. 
Enligt befolkningsregistret KIR har kommunen ökat sin befolkning med 31 
personer per den 1 november (brytdatum). De exakta siffrorna levereras från 
SCB den 8 december. 
 

Med tanke på den politiska situationen i Sveriges Riksdag, och osäkerheten 
om den budget som ska antas för 2015, är det svårt att räkna med de 
uppgifter som lämnats i budgetförutsättningar för år 2015. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Driftbudgetramar 2015 med Långtidsplan för åren 2016-18 fastställs. 
 

_____ 
 
 
Centerpartiet, folkpartiet och moderaterna meddelar att de lägger ned sina 
röster. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 2015 

 Utdragsbestyrkande 
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Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 177. 
 
 
 
 
 
 

 
  

Budgetramar 2015‐2018
RESULTATBUDGET

Budget 

2014

Plan 

2015

Plan 

2016

Plan 

2017

Plan 

2018

Kommunal skattesats 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

Kommunstyrelsen ‐71 485 ‐19,59% ‐69 113 ‐18,20% ‐70 395 ‐18,00% ‐70 588 ‐17,55% ‐72 144 ‐17,43%

Barn o Ungdom ‐129 835 ‐35,58% ‐139 813 ‐36,81% ‐144 786 ‐37,02% ‐150 356 ‐37,38% ‐154 897 ‐37,43%

Socialnämnden ‐156 530 ‐42,89% ‐163 130 ‐42,95% ‐168 038 ‐42,96% ‐173 065 ‐43,03% ‐178 234 ‐43,07%

Miljö o Bygg ‐7 100 ‐1,95% ‐7 750 ‐2,04% ‐7 902 ‐2,02% ‐8 220 ‐2,04% ‐8 550 ‐2,07%

SUMMA ‐364 950 ‐100,00% ‐379 806 ‐100,00% ‐391 121 ‐100,00% ‐402 229 ‐100,00% ‐413 825 ‐100,00%

Pensioner mm ‐10 700 ‐10 700 ‐10 700 ‐10 700 ‐10 700

Avskrivningar ‐15 500 ‐12 900 ‐13 050 ‐13 050 ‐13 050

 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD ‐391 150 ‐403 406 ‐414 871 ‐425 979 ‐437 575

Skatteintäkter 273 933 282 257 294 964 304 698 313 562

Slutavräkning 769 1 051

Utjämningsbidrag 120 766 119 550 120 221 122 544 125 155

Finansiella intäkter 800 1 000 1 000 1 000 1 000

Finansiella kostnader ‐600 ‐100 ‐100 ‐100 ‐100

Summa intäkter 395 668 403 758 416 085 428 142 439 617

Befolkning 1 november föregående år 6 463 6 488 6 473 6 467 6 465

Prognos minskning befolkning 25 ‐10 ‐6 ‐2

RESULTAT före ytterligare besparing 4 518 352 1 214 2 163 2 042

RESULTAT 2 % 7 909 8 057 8 304 8 545 8 774

RESULTAT 1 % 3 955 4 029 4 152 4 272 4 387
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Slamtömning i egen regi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Mårten Enoksson 
. Johan Åberg 
 

Kf § 178 Dnr 00129/2014 458
 
Kommunfullmäktige tog 2014-10-27 § 147 beslut om att bedriva 
slamtömning i egen regi fr.o.m. 2016-01-01. Planen var att förlänga 
nuvarande avtal med entreprenör ett år, till den sista december 2015, för att i 
god tid kunna förbereda för den egna verksamheten. Avtalet avser tömning 
av privata brunnar samt kommunens brunnar och reningsverk. 
 
Entreprenören har meddelat att han inte har för avsikt att förlänga avtalet. 
Det betyder att kommunen står utan slamtömning from 2015-01-01. 
 
För att lösa det akuta problemet finns två alternativ; 
1.) att hitta en färdig begagnad lastbil i bra skick för att börja köra i egen 

regi från och med 2015-01-01 eller 
2.) att upphandla en entreprenör kortsiktigt för ett år. 
 
Alternativ 1 bedöms som det mest realistiska eftersom det finns komplett 
lastbil för verksamheten ute på marknaden, samt att fullmäktige beslutat att 
verksamheten ska bedrivas i egen regi – med andra ord att tidigarelägga 
beslutet att köra i egen regi. 
 
Alternativ 2 bedöms svårt eftersom avtalstiden blir väldigt kort och det blir 
svårt för en entreprenör att göra eventuella investeringar och avskrivningar 
för en så kort avtalsperiod. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Slamtömning utförs i egen regi från och med 2015-01-01. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 § 147 upphör att gälla. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks ordförandes delegationsbeslut 
Tjänsteskrivelse, Mårten Enoksson och Johan Åberg 
Kf 2014-10-27 § 147 

 Utdragsbestyrkande 
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Budgetäskande för år 
2015 
- Revisorerna 

Kf § 179 Dnr 00187/2014 007
 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, 
nämndernas och de kommunala bolagens ansvarsområden. 
 
Omfattningen av de förtroendevaldas revisorsarbete kan jämföras med det 
arbete som bedrivs i kommunens nämnder. Under ett år har 
kommunrevisionen cirka 10 revisionssammanträden och nästan lika många 
träffar med styrelser och nämnder.  
 
Vad som gäller utöver lag finns reglerat i Revisionsreglemente, antaget av 
kommunfullmäktige 2007-06-20 § 71. Kommunens förtroendevalda 
revisorer biträds av sakkunniga. I avtal regleras ersättning till sakkunnigt 
biträde (PwC). 
 
För år 2015 äskas en budget om 865 600 kronor. Det är en ökning med 255 
600 kronor från föregående år (610 000 kronor). Ökningen beror på att fyra 
av nuvarande revisorer har meddelat att de ej ställer upp för omval. I 
revisionsreglementet står att uppdraget är slutfört när revisorerna under 
femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det innebär rent praktiskt att 
både de nya och avgående revisorerna kommer att tjänstgöra under första 
halvåret 2015. I budgetförslaget ingår också utbildning av de nya 
revisorerna. 
 

 Budget 2014 Äskande 2015 
 

Personalkostnader 130 000 230 000
- Arvoden, möteskostnader 

Personalkostnader 41 000 72 000
- Arbetsgivaravgift 31,42% 

Övriga tjänster och kostnader 36 000 103 600
- Utbildning (96´), hyrbil, bensin m.m. (7,6’) 

Revisionsbiträde PwC, inkl bolagen 488 000 545 000

Intäkter: Revision i kommunala företag - 85 000 - 85 000

Totalt 610 000 865 600
 
Presidiet har 2014-11-11 berett ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Presidiets beredning 
Budgetäskande 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
. Ekonomi 
 

Kf § 179, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Med anledning av besparingskrav och nedskärningar i kommunens 
verksamheter föreslås att revisorernas budget för 2015 sätts till  
790 000 kronor. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot Marcus Lundbergs 
förslag. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Marcus Lundbergs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Revisorerna budget för 2015 sätts till 790 000 kronor. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Presidiets beredning 
Budgetäskande 

 Utdragsbestyrkande 
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Utdebitering av 
kommunalskatt år 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
 

Kf § 180 Dnr 00273/2014 041
 
I Kommunallagens 8:e kapitel stadgas att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget. Beslutet ska 
enligt lagen fattas av fullmäktige i oktober. 
 
Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i 
november, om särskilda skäl föreligger. 
 
Utdebitering för innevarande år fastställdes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2014 till 22:80 kronor per skattekrona. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Utdebiteringen för 2015 fastställs till 22:80 per skattekrona. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 214 

 Utdragsbestyrkande 
 

  

PLAN69
Textruta
sammanträde i november 2013 till 22:80 kronor per skattekrona.
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Resultatutjämningsreserv 
(RUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
 

Kf § 181 Dnr 00303/2014 041
 
Från och med 2013 är det möjligt att reservera eller disponera medel från en 
resultatutjämningsreserv. Syftet med en resultatutjämningsreserv är att 
utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. 
Reserven byggs upp inom ramen för det egna kapitalet. Överskott kan 
avsättas till resultatutjämningsreserven (RUR) vilket innebär att det under år 
med goda resultat ska vara möjligt att avsätta medel för att möta de år då 
utvecklingen av skatte- och bidragsintäkter inte matchar kostnads-
utvecklingen. 
 
Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår stora 
svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges 
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna 
mellan åren. RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan bara i den 
sidoordnade balanskravsutredningen. 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 161 Riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Pengar från från RUR avseende budget 2015-2018 disponeras i den 

mån detta krävs för att undvika ett negativt resultat i balanskravs-
utredningen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 216 
Kf 2013-11-25 § 161 

 Utdragsbestyrkande 
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Investeringsbudget 2015 
med Långtidsplan  
2016-2019 
 
 
 

Kf § 182 Dnr 00172/2014 041
 
Förslag till investeringsbudget för år 2015 med Långtidsplan 2016-2019 
har upprättats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Investeringsbudget 2015 med Långtidsplan 2016-2019 fastställs. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 217 

 Utdragsbestyrkande 
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Synnerliga skäl enligt 
lagen om god ekonomisk 
hushållning  
- Extra pensionsinlösen 

Kf § 183 Dnr 00274/2014 024
 
I delårsbokslut per 2014-08-31 redovisar Arvidsjaurs kommun en utfästelse 
om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 219,4 Mkr. 
När åtagandet förfaller till betalning medför detta kostnader för kommunen. 
 

För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en sk 
partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern 
försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala 
åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde.  
 

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen, inlösen innebär att 
man låter resultaträkningen belastas av kostnader som i annat fall skulle 
belastat kommande års resultat 
Inlösenförfarandet innebär också att kommunen själv, för ett år i taget, avgör 
omfattningen av den på den tidigarelagda betalningen och därmed  
kostnaden.  
 

Den partiella inlösen 2014 föreslås finansieras genom att i anspråk den del 
av prognosticerat resultat 2014 som överstiger budgeterat resultat. 
 

Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att 
kostnaden belastar 2014, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt 
detta förslag.  
 

Inlösensbeloppet belastas med särskild löneskatt för pensionskostnader om 
24,26 %. 
 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger ekonomisk 
effekt redan kommande år.  
 

Om det ekonomiska läget ser ut att negativt avvika mycket från prognosen 
kan ekonomichefen i samråd med kommunchefen avstå från inlösen. Syftet 
är att i första hand redovisa ett resultat som motsvarar budget samt att inte 
inlösensumman leder till negativt resultat för 2014. 
 
Pensionsinlösen, görs då i syfte att minska kommande års betalningar för 
den ansvarsförbindelse som avser kommunens pensionsskuld 
 
Bedömningen är att pensionsinlösen genomförs enligt god ekonomisk 
hushållning och omfattas därför av synnerliga skäl.  
 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 218 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
 

forts. Kf § 183. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Synnerliga skäl föreligger enligt god ekonomisk hushållning 

beträffande extra pensionsinlösen. 
2. Partiell inlösen får ske för 2014 med högst 4 000 000 kronor av 

pensioner för anställda födda år 1946 för pensionsutfästelser intjänade 
före 1998. Detta innebär 4 970 600 kronor inklusive löneskatt i extra 
kostnad för 2014. 

3. Inlösen får dock inte ske om det befaras att effekten ger negativt 
resultat. 

 
__________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 218 

 Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för lokalt 
partistöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Kf § 184 Dnr 00275/2014 104
 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd 
och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt 
parti som är en juridisk person. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till 
om ett parti är representerat i fullmäktige. 
 
Nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd trädde i kraft den 
1 februari 2014. 
 
Med de nya reglerna blir det bland annat möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser 
i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Fullmäktige måste också fatta beslut om att de partier som får stöd ska 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
 
Förslag till reglemente för lokalt partistöd har upprättats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Reglemente för lokalt partistöd antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 219 

 Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Reglemente för lokalt partistöd 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 184. 

 
 
Bakgrund 
 
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det 
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. 
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. 
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål.  
 
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 
redovisning respektive en granskningsrapport. 
 
I Arvidsjaurs kommun gäller följande 
 
Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett 
politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiförening som 
kan ta emot stödet.  
 
Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott av kommunfullmäktige och utbetalas 
fyra gånger per år, dock senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det 
inte vid ett särskilt tillfälle finns skäl att senarelägga betalningen. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd (vallagen 2005:837). 
 
Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas inte 
partistöd nästkommande kvartal. 
 
Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare undertecknad 
granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för föregående år vara 
inlämnad till kommunen senast den 20 mars året efter. 
 
Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in årsredovisning respektive en 
granskningsrapport. 
 

_____ 
 

Lagrum:   2 kap. §§ 9-12 kommunallagen. 
 14 kap. vallagen 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 247 
 

 
 
Minskning av partistöd 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
 

Kf § 185 Dnr 000278/2013 104
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

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

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

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

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

Eftersom föreningsbidragen försvunnit för ideella föreningar utan 
ungdomssatsningar, borde även partistödet kunna tas bort eller 
åtminstone minskas till förmån för de utvecklingsstörda. 
 

Älvsbyns kommun har återinfört habersättning som man tidigare 
tagit bort. Arvidsjaurs kommun kan väl inte vara sämre. ” 
 

Kommunfullmäktige har 2013-10-28 § 120 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Kommunchef Kerstin Olla har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
 

Möjligheterna och reglerna för att lämna partistöd regleras i 
kommunallagen (1990:900). Det är kommuner och landsting som 
själva beslutar om de vill ge ekonomiskt bidrag till politiska partier 
som är representerade i fullmäktige. Partistöd får också ges till ett 
parti som upphört att vara representant i kommunfullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. 
Partistödet är avsett att vara ett stöd till de politiska partier som 
genom representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens 
självstyre. Möjligheten att upprätthålla det kommunala självstyret är 
en viktig del i den demokratiska processen i samhället. Det är därför 
inte aktuellt att ta bort partistödet i Arvidsjaurs kommun. 
Omfattningen av partistödet beslutas av kommunfullmäktige. 

_________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 221 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 248 
 

 
 
Lokalt partistöd för år 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga partier 
. Ekonomi 
 

Kf § 186 Dnr 00276/2014 104
 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft den 
1 februari 2014. I de nya reglerna står det att kommunfullmäktige ska fatta 
årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Partistöd får enligt de nya reglerna bara bestå av ett grundstöd och/eller ett 
mandatbundet stöd. 
 
Föregående mandatperiod var partistödet uppdelat i två delar: 
 
45% av 2010 års prisbasbelopp 42 400 kr per mandat och år. 19 080 kr 
I beloppet ingick ersättning till partierna för ej 
tjänstgörande ersättare med 3000 kronor 
Årligt administrationsbidrag till samtliga partier 20 000 kr 
 
Under förutsättning av fullmäktiges antagande av Reglemente för Lokalt 
partistöd föreslås kommunfullmäktige besluta följande för år 2015: 
 
* Grundstöd 20 000 kr 
* Mandatbundet stöd 22 000 kr 
* I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av Reglemente 

för Lokalt partistöd föreslås följande partistöd för år 2015: 
 

Grundstöd 20 000 kronor 
Mandabundet stöd 22 000 kronor 
I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd. 

 
_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 220 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 304 
 

 
 
Riktlinjer för korthantering 
i Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
 

Kf § 187 Dnr 00279/2014 003
 
Kommunens revisorer har i granskning av kommunala kontokort 
rekommenderat kommunstyrelsen att ta fram ett övergripande regelverk för 
kontokort inom kommunal verksamhet.  
 
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till riktlinjer för korthantering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Riktlinjer för korthantering i Arvidsjaurs kommun antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 222 
Förslag till riktlinjer 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(3) 
 

Riktlinjer för korthantering 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 187. 

 
 
INLEDNING 
 
Användning av betalkort ger effektivare inköp av varor och tjänster. Minskad kontanthantering, 
större säkerhet och förenklad administration är andra fördelar. Med betalkort menas ett kort där 
hela det aktuella beloppet betalas genom faktura. Frågan om kort som betalningsmedel är skild 
från frågan om ändamålet med själva köpet. Riktigheten i köpet av varan eller tjänsten har inget 
med sättet att betala att göra.  
Upphandlade leverantörer skall användas. 
 
Inom Arvidsjaurs kommun används enbart betalkort av någon av följande tre kategorier: 
 
Privat kort 
För utlägg i tjänsten. Betalningsansvar för fakturan ligger hos den anställde.  
 
Inköpskort 
Endast för inköp i tjänsten. Betalningsansvar kommunen.  
 
Företagsanknutet betalkort 
Endast för inköp i tjänsten. Upphandlare styr här vilka företagskort som är godkända. 
Betalningsansvar kommunen.  
 
Inköps- och betalkort ska ersätta handkassor. 
 
Alla kort är personliga. För det fall att kort är utfärdat för exempelvis en avdelning eller 
verksamhet är närmaste chef personligen ansvarig för kortet. 
 
GODKÄNDA KORT 
 
Firstcard (Inköpskort). 
 
Av upphandlare godkända företagsanknutna betalkort 
 
Inga andra kort får användas, för betalning, inom Arvidsjaurs kommun. 
 
För all kortanvändning, där betalning sker via kort, ska avtal finnas mellan respektive företag 
och Arvidsjaurs kommun. Kommunchefen tecknar avtal med kortföretag avseende inköpskort. 
För företagsanknutna betalkort tecknas avtal enligt delegation med respektive företag. 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(3) 
 

Riktlinjer för korthantering 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 187. 

 
 
ANSÖKAN AV KORT 
 
Ansökan av Firstcardkort görs, efter samråd med kommunchef. 
Ansökan av företagsanknutna betalkort görs hos leverantören enligt upphandlarens anvisningar 
efter budgetansvarigs godkännade. 
 
TILLÅTEN ANVÄNDNING AV BETALKORT 
 
Privatkort 
Kort används i tjänsten för ej upphandlade tjänster och varor. Kortet får användas privat då 
betalningsansvaret för fakturan ligger hos kortinnehavaren. 
Fakturan skickas direkt hem till kortinnehavaren. Endast de inköp som hör till tjänsten redovisas 
via reseräkning eller utläggsredovisning enligt gällande rutiner. Kredittiden medför att ersättning 
kan betalas ut mot reseräkning eller utläggsredovisning innan fakturan förfaller. 
 
Firstcard (Inköpskort) 
Endast för inköp i tjänsten. Betalningsansvaret ligger här hos kommunen.  
Belopps- och viss branschbegränsning kan sättas individuellt på varje kort. Ingen  
privat användning är tillåten. En separat faktura per kortinnehavare skickas till kommunen och 
samtliga inköp ska verifieras med kvitton i original enligt gällande rutiner. Kontantuttag med 
kort är som grundregel inte tillåten. Handkassor ska ersättas med inköpskort. Där så ej är möjligt,  
av olika skäl, ska handkassan fyllas på med hjälp av ett Inköpskort med kontantuttagsmöjlighet. 
Innan så sker ska behovet av handkassa särskilt motiveras och godkännas. 
 
Företagsanknutet betalkort 
Endast för inköp i tjänsten, enligt i huvudsak, de avtal som upphandlaren tecknar. Kortköp i 
dagligvarubutiker ska ses som undantag från regeln att göra inköp hos avtalad part eller internt 
hos Kostenheten. Detta kan uppstå vid akut behov i verksamheten som inte har kunnat planeras.  
Ingen privat användning är tillåten.  
För drivmedelsinköp ska rutin med dubbla kort (sk tvåkortssystem) tillämpas; Vid varje inköp 
dras kort dels för fordonet och dels det personliga kortet. 
 
Alla kort ska förvaras på ett betryggande sätt. Eventuella lösenord får inte förvaras tillsammans 
med kortet. 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3(3) 
 

Riktlinjer för korthantering 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 187. 

 
 
ÅTERKALLANDE AV KORT 
 
Kort ska återlämnas alternativt återkallas om: 
 

 Anställning upphör. 

 Kortinnehavare byter arbetsplats.  

 Behovet inte längre finns.  

 Kortet missbrukas. 

 Avtal med kortutställare upphör. 
 
Ansvarig för att kort återlämnas /återkallas och spärras är både kortinnehavare och den 
budgetansvarige. Detta gäller samtliga kort. 
 
När kort återlämnas /återkallas ska det klippas sönder. Budgetansvarig ska ha kontroll över att 
återkallat/återlämnat kort är spärrat/upphört hos kortutgivaren. 
 
INTERN KONTROLL 
 
Förteckning över samtliga kort rapporteras till ekonomikontoret av budgetansvarig, vid tertial- 
och årsbokslut. Verksamheterna redovisar här att kort innehas av utsedda personer som är 
anställda i kommunen och där grund för återlämnande/återkallande saknas. 
 
Härutöver utför upphandlare i samband med intern kontroll vid tertial- och årsbokslut 
stickprovsvis granskning av inköp via kort. 
 
_____ 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 249 
 

 
 
Gemensam telefonpolicy 
för SAMSA – Arjeplogs, 
Arvidsjaurs, Malå och 
Sorseles kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Arjeplog, Malå och Sorsele 
  kommuner 

Kf § 188 Dnr 00278/2014 003
 
Arvidsjaurs kommun samverkar sedan 2007 med Arjeplogs, Malå och 
Sorsele kommuner (SAMSA) kring en växelplattform och svarstider i växel. 
Växelplattformen finns fysiskt placerad i Sorsele kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-12 § 164 att anta en gemensam 
telefonpolicy för SAMSA-kommunerna. 
 
En översyn av dokumentet har gjorts och förslag till ny policy har tagits 
fram. Den nya policyn är mera utförlig och beskriver bland annat mål för 
verksamheten och ansvarsfördelning i varje kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1.  Gemensam telefonpolicy för SAMSA-kommunerna antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-12 § 164 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 223 
Förslag till policy 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 250 
 

 
 
Turistplan för Arvidsjaurs 
kommun 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Peter Manner 
. Stina Johansson 
 

Kf § 189 Dnr 00279/2013 841
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

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

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 121 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka har 2014-03-26 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 99 att ge kommunchefen i 
uppdrag att upprätta förslag till turistplan  
 
Kommunchef Kerstin Olla har vid personal- och arbetsutskottets 
sammanträde 2014-10-20 muntligt informerat om att en turistplan är under 
utarbetande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Förslagsställaren underrättas om att arbetet med en turistplan har 

påbörjats. Ett första utkast ska redovisas för kommunstyrelsen i början 
av 2015. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 224 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 	 Sida 

Kommunfullmäktige 	 2014-11-24 	 251 

Kf § 190 Dnr 00258/2014 	 051 

Taxa för vatten och avlopp Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 § 123 om Taxa för vatten och 
samt allmänna 	 avlopp samt allmänna bestämmelser (ABVA). Därefter har taxan reglerats 
bestämmelser (ABVA) 	genom KPI (konsumentprisindex) vilket genererat en ökning på ca 3 % 

sedan dess. 

Kommunen står inför en vändpunkt där större reinvesteringar måste göras 
vilket ställer krav på bättre kontroll och ökad långsiktighet, underhållet 
måste ökas och egenkontrollen och det egna skyddet måste förbättras. 

Tekniska kontoret har lämnat förslag till höjning av taxan, med anledning av 
bland annat: 

• Dimensionering av maxbelastning inom kommunens 17 verkamhets-
områden för vatten och avlopp. 

• Åtgärder inom 11 små avloppsanläggningar. 

• Ökning av förnyelsetakten på ledningsnät och anläggningar. 

• Förbättring av skyddet för kommunens anläggningar. 

• Bättre omhändertagande av dagvatten där det går ut i känsliga 
recipienter. 

Förslaget innebär att taxan för vatten och avlopp höjs med 9 % från och med 
2015-01-01 och ytterligare 3 % per år fram till 2020 utöver 
konsumentprisindex (KPI). 

Förslag under sammanträdet 

Lars Ralph (m) 
Oförändrad taxa. 

Beslutet skickas till: 
. Tekniska 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars 
Ralphs förslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser fastställs och 
börjar gälla 2015-01-01. 

2. Tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktiges 2009-11-30 § 123, 
upphör att gälla. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 225 
Förslag till taxa 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 252 
 

 
 
Taxa för miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämndens 
verksamhet inom 
miljöområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Miljö-, bygg- och 
  hälsoskyddsnämnden 
. Heikki Kairento 
. Åsa Andersson 

Kf § 191 Dnr 00257/2014 051
 
Möjligheter för kommuner att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken regleras i 27 kap 1 § miljöbalken. Nämnden utövar bl.a. tillsyn 
enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om vissa 
receptfria läkemedel. Tillsynen ska finansieras med avgifter som betalas av 
den som bedriver verksamheten. Avgifterna ska täcka myndighetens 
kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunens 
tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. 
 

Taxan består av timavgifter samt fasta årliga tillsynsavgifter. Fasta årliga 
tillsynsavgifter bygger på bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH). 
 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2014-09-17 § 58 upprättat 
förslag till taxa och överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställelse 
Nuvarande taxa gäller sedan 1 januari 2011. Den nya taxan föreslås gälla 
från och med 2015-01-01. 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Pernilla Granberg (c) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 utreda andra 
möjligheter att ta ut taxa samt att lyssna med kommunens företagar-
organisation om lämpliga tillvägagångssätt. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Pernilla 
Granbergs tilläggsförslag, varefter han förklarar att kommunfullmäktige 
bifallit desamma. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom 
miljöområdet antas. 

2. Taxan ska gälla från och med 2015-01-01. 
3. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att till 

kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 utreda andra 
möjligheter att ta ut taxa samt att lyssna med kommunens företagar-
organisation om lämpliga tillvägagångssätt. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 § 144, upphör att gälla. 
__________ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 226 
Förslag till taxa 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 253 
 

 
 
Riktlinjer för upplåtelse 
och försäljning av 
kommunägd mark i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska  

Kf § 192 Dnr 00115/2013 051 
 
Kommunfullmäktige har tagit flera separat beslut om prissättning för 
försäljning av kommunens mark - som villatomter, industrimark etc. 
 
Det har visat sig att kommunen prissättning inte täcker in samtliga typer av 
mark som senaste åren varit föremål för försäljning, varför en översyn bör 
göras och en prislista för samtlig mark upprättas för senare beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29 § 102 att göra en översyn av 
samtlig prissättning vid försäljning av kommunens mark. 
 
Förslag till Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i 
Arvidsjaurs kommun redovisades vid personal- och arbetsutskottets 
sammanträde 2014-03-03. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för 
komplettering av arrendeavgifterna. 
 
Planingenjör Britta Lundgren har 2014-09-25 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet samt förslag till riktlinjer. 
 
I förslaget föreslås bl a att för samtliga arrenden gäller att avgiften uppgår 
till minst 500 kr per år. 
Personal- och arbetsutskottet anser att föreningar inte ska betala någonting. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i 

Arvidsjaurs kommun antas. 
2. Tekniska kontoret får i uppdrag att påbörja avgiftsförändringen 

avseende kommunens arrenden. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-30 § 74 (prissättning av 

villatomter i Arvidsjaurs kommun), 2006-03-20 § 57 (prissättning av 
industrimark), 2005-12-05 § 84 (pris vid utökning av tomt) samt  
1986-03-17 § 15 (prisreducering av tomter) upphör att gälla. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05§ 227 
Tjänsteskrivelse/Utredning 

 Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 192. 

 
 
En kommun påverkar markvärdet genom sin roll som:  
 

 Markägare, genom att direkt påverka priset vid markförsäljningar, 
 Ägare till kommunala bolag,  
 Beslutsfattare vad avser planfrågor, genom att styra användningen av marken och storleken 

på byggrätterna, 
 Huvudman för kommunala gator, vatten och avlopp, genom att teckna exploateringsavtal 

och/eller ta ut anslutningsavgifter och därigenom påverka ekonomin i ett projekt, 
 Ansvarig för kommunal service, genom att påverka efterfrågan på mark och bostäder i olika 

delar av kommunen, till exempel genom placering av barnomsorg och skola.  
 
Markägande är ofta en viktig förutsättning för att kunna tillgodose kommuninnevånarnas behov.  
 

2 Kommunens markinnehav 

Arvidsjaurs kommun tillhör en av de till ytan 20 största kommunerna i landet. Sveaskog äger 
cirka 70 procent av kommunens yta. En stor del av kommunens mark är naturreservat eller mark 
som berörs av olika skyddsbestämmelser och är således svåra att bebygga. Kommunen äger 
främst mark inom Arvidsjaurs samhälle och i vissa av byarna.  
 

3 Markupplåtelser och markförsäljning 

3.1 Former och villkor för markupplåtelser 
Kommunen kan upplåta mark, som alternativ till försäljning, för olika ändamål. Huvudregeln för 
markupplåtelse är att ändamålet är av tillfällig, tidsbegränsad karaktär. Mark för permanenta 
ändamål säljs i normalfallet på marknadsmässiga villkor. Om ändamålet för markupplåtelsen är 
lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området upprättas avtal med den 
blivande nyttjanderättshavaren. Om flera visat intresse skall ersättning prövas i konkurrens. 
Villkoren för upplåtelser skall vara lika för liknande markupplåtelser i kommunen. För samtliga 
arrenden förutom för ideella föreningar gäller att avgiften uppgår till minst 500 kr per år. Nedan 
anges ungefärliga avgiftsnivåer för arrendering av kommunens mark. Läge, verksamhetens 
karaktär och övriga villkor som nyttjanderättshavaren ska beakta kan innebära högre avgifter. 
Mark som kan komma att användas till framtida kommunala ändamål är kommunen restriktiv 
med att arrendera ut.  
 
Generellt är kommunen mycket restriktiv vad gäller jordvärme på kommunens mark. Vad gäller 
industrimark är kommunens ambition att i första hand sälja istället för att arrendera ut denna.  
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Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 192. 

 
 
Lägenhetsarrende/anläggningsarrende 
 
Avgifter:  
 
Inom detaljplanelagt område: 
 
Yta (m2) Pris/m2/år 
0 – 5000 2,5kr 
5001–10 000  1 kr 
10 001 eller större 0,25kr 

 
Utanför detaljplanelagt område:  
 
Yta (m2) Pris/m2/år 
0 – 5000 1kr 
5001–10 000  0,5kr 
10 001 eller större 0,25kr 

 
I de fall utarrendering av vattenområden är aktuellt bör avgiften minst uppgå till 1500kr/år 
beroende på dess läge och verksamhetens art.  
 
Vid upplåtelse av mark för att iordningsställa parkeringsplatser (2,5*5 m) inom detaljplanelagt 
område gäller prissättning enligt nedanstående tabell.  
 
Inom Arvidsjaurs centrum Övrig mark som omfattas av detaljplan 
500 kr/plats/år 200 kr/plats/år 

 
Bostadsarrende 
Arvidsjaurs kommun är markägare till ett antal arrendetomter vid Arvidsjaursjön på fastigheterna 
Arvidsjaur 6:1, Arvidsjaur 6:3 samt Arvidsjaur 5:2. Kommunens syn på arrendepriset för dessa 
arrendetomter framgår av kommunstyrelsens beslut 2012-06-11,§159.  
 
Föreningar 
För ideella föreningar tillämpas ett pris av 0 kronor förutsatt att följande grundvillkor är 
uppfyllda: 
 
 Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och 

regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 
 Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. 
 Föreningen ska vid tecknande av arrendeavtal uppvisa verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse (eller protokoll från årsmötet då föreningen bildades om föreningen är 
ny), stadgar, lista över medlemmar, kontaktuppgifter till styrelsen, samt uppgift om 
medlemsavgift. 

 

För alla markupplåtelser gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, skall 
ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. För samtliga arrenden ska indexreglering 
tillämpas.  
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Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 192. 

 
 
Allmän platsmark 
Kommunen kan inte civilrättsligt förfoga över allmän platsmark varför utarrendering av allmän 
platsmark ej bör ske. Ett undantag är arrenden för skyltar. Då marken för upplåtelsen utgör 
allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens gällande taxor. För 
vissa ändamål är istället upplåtelse av offentlig plats möjlig. I dessa fall krävs polistillstånd.  

3.2 Former och villkor för markförsäljning  
Innehav av mark är en viktig och ofta avgörande faktor i kommunens bostads- och 
näringslivspolitiska strävanden. Därför är det angeläget att bevaka och vidta åtgärder så att 
markreserven har en omfattning och belägenhet som ger kommunen goda möjligheter att nå 
uppsatta mål. Arvidsjaurs kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder, 
företagsetableringar och övrig samhällsservice genom aktiv markpolitik och hög planberedskap. 
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och successiv anpassning till 
gällande översiktsplan.  
 
Kommunernas markförsäljning regleras delvis av de allmänna reglerna i 4 kap. jordbalken, 
JB (1970:994), kommunallagen, KL (1991:900), plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt 
EU-rättsliga regler. I samband med att en markförsäljning kopplas samman med efterföljande 
exploateringsåtaganden aktualiseras även lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 
De ekonomiska incitamenten för att förvärva mark hänger samman med det förväntade värdet på 
marken när den är bebyggd. Det geografiska läget är också viktigt för markvärdet. Vissa 
områden har en större efterfrågan än andra områden beroende på lägesegenskaper.  
Skillnader i värden mellan olika markområden kan förklaras av både skillnader i olika slags 
bördighet och skillnader i avstånd till ett centrum. Utveckling av befolkning, sysselsättning och 
inkomster per capita på en ort samt förändringar i räntor, skatter, subventioner och regelsystem 
har också stor betydelse för värdeutvecklingen på mark. Vid bedömningar om mark eller 
fastigheters värde görs olika uppskattningar av dess kapitalvärde, marknadsvärde eller av 
kostnader som kan hänföras till fastigheten.  
 
Prissättning industrimark Arvidsjaurs kommun 
Köpeskillingen på industrimark i Arvidsjaurs kommun fastslås till 29 kronor per m2 med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013) avrundat uppåt till närmast heltal kronor. Erforderliga 
justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet. I 
samband med försäljningen skall köparen utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för 
vatten och avlopp samt kostnader för fastighetsbildningsförrättning och lagfart. 
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Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 192. 

 
 
Prissättning tomter Arvidsjaurs kommun 
Arvidsjaurs kommun innehar i dagsläget flertalet tomter som är till försäljning. Tomterna har vid 
olika tillfällen styckats av för olika ändamål och prisbilden kan variera beroende på till exempel 
läge, kringliggande bebyggelse och tillgång till vatten och avlopp.  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i centralorten skall utgå från ett 
grundpris på 70 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013).  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens större byar 
Abborrträsk, Glommersträsk och Moskosel skall utgå från ett grundpris på 50 kronor per 
kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013).  
 
Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens mindre byar och 
övriga ytterområden skall utgå från ett grundpris på 30 kronor per kvadratmeter med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013).  
 
Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. I 
samband med köp av tomt skall köpare utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för 
kommunalt vatten och avlopp enligt fastställd taxa, om tomten ligger inom kommunens VA-
område. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för lagfart, bygglov 
och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen.  
 
Prissättning övriga fastigheter och mark 
Vid övriga markförsäljningar skall köpeskillingen för varje enskild förfrågan beräknas utifrån 
följande metoder.  
 
Ortsprismetod 
Vid användande av ortsprismetod samlas data (transaktionsbelopp) in för liknande fastigheter 
eller råmarksförsäljning. Med liknande fastigheter menas tidigare omsatta fastigheter i samma 
område eller liknande områden med likartad prisbild.  Det insamlade materialet analyseras och 
utgör grund för värdering av fastigheten. Användandet av en ortsprismetod innebär att 
köpeskillingen skall motsvara det pris kommunen hade erhållit om den valt att sälja fastigheten 
på den öppna marknaden.  
 
Kostnadsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt kostnadsmetod utgår aktörerna från de kostnader som kan 
hänföras till fastigheten. Kommunen utgår från ett självkostnadstänkande och ambitionen är att 
få täckning för samtliga kostnader som kan hänföras till fastigheten. Kostnader som kan hänföras 
till fastigheten kan tillexempel vara bokfört värde, kostnader för framdragning av vatten och 
avlopp, kostnader för att dra fram el eller anlägga en väg.  
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Avkastningsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt avkastningsmetod utgår aktörerna från vilka värden marken 
genererar. Avkastningsbedömningar baseras på metoder som bygger på en omvandling av 
framtida nyttor till ett kapitalvärde (i nuvärde). Ur metodiksynpunkt är avkastningsbedömningar 
lika med nuvärdesbaserad investeringskalkylering. Användningsområde för vilken fastigheten 
skall nyttjas i framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid 
värdering enligt avkastningsmetoden. 
 
Ekonomiska förutsättningar i Arvidsjaurs kommun 
Prissättning av råmark skall göras utifrån ett aktuellt kommunalekonomiskt perspektiv. Det 
bokförda för fastigheter är av mycket stor vikt vid prissättning av kommunens mark. Övrig 
värdering måste göras vid den enskilda handläggningen i varje ärende, med utgångspunkt i de 
olika värderingsmetoderna.  
 
Vid utökning av tomt genom köp av mark från någon av kommunens fastigheter skall marken 
säljas till det pris per m2 som fastigheten beräknas till. Dock får köparen stå för 
fastighetsregleringen och med köpet andra förenade kostnader.  
 
För alla markförsäljningar gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, 
skall ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. 
 
De tomter som finns till försäljning finns tillgängliga i kartform via kommunens hemsida. På 
hemsidan finns även mycket annan information om vad som kan vara bra att tänka på vid 
fastighetsköp. 
 

4. Beslut och handläggning 

Beslut om försäljning av tomter avsedda för friliggande bebyggelse fattas av fastighetschef. Inom 
ramen för upplåtelser av offentlig plats finns tjänstemannadelegationer. För alla andra 
markförsäljningar och upplåtelser krävs politiska beslut. Frågor om markförsäljning och 
markupplåtelser hanteras av kommunstyrelsen.  
 
På kommunens hemsida annonseras vart man vänder sig i olika frågor. Där finns även information om 
olika plan- och samhällsbyggnadsprojekt tillgänglig.  
 
En översyn av riktlinjerna bör genomföras vart 4:e år. 
 
__________ 
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Motion 
- Omorganisation av 
näringslivsfrågor 
 

Kf § 193 Dnr 00070/2014 009
 
Marcus Lundberg (s) har lämnat följande motion: 
 
Den enskilt viktigaste frågan för att kommunen i framtiden skall utvecklas 
positivt är arbetstillfällen. Att våra medborgare har möjlighet att 
förvärvsarbeta i kommunen och på så sätt ha förutsättning att bo och verka 
inom kommungränsen. Därför bör näringslivsfrågorna sättas högst på 
kommunfullmäktiges agenda. 
 
Ser man till t.ex. till Svenskt Näringslivs enkät angående företagsklimatet i 
vår kommun, har förtroendet kring kommunens hantering av dessa frågor 
dalat sedan 2007, för att för år 2013 nå en historiskt låg nivå. Detta indikerar 
att vi, kommunen, inte arbetar på rätt sätt med dessa livsviktiga frågor. 
 
Jag anser att det krävs en ny plattform och nystart för näringslivsfrågorna, 
där kommunen kan arbeta tillsammans med företagen i bolagsform. På detta 
sätt blir det tydligt vem som skall arbeta med dessa frågor för kommunens 
räkning, samt att kommunfullmäktige, genom bolagsordning och direktiv, 
får en direkt styrning över kommunens enskilt viktigaste fråga: Jobben! 
 
Därför föreslår jag: 
 
att kommunens näringslivsutveckling, som i dag sker i förvaltningsform, 

avvecklas. 

att ansvaret för kommunens näringslivsutveckling överförs till Arvidsjaur 
Test and Training AB (ATT). 

att bolagsordning och ägardirektiv för ATT ändras, så att ägarens syfte och 
mål kan uppfyllas av bolaget. 

att de ekonomiska resurser näringslivsenheten i dag förfogar över istället 
används till att köpa tjänst av det nya näringslivsbolaget. 

att företagarorganisationer i Arvidsjaur bereds minst en plats i bolagets 
styrelse, antingen som ordinarie- eller adjungerad ledamot. 

att även utreda om ansvaret för hela kommunens projektverksamhet kan 
överföras på bolaget. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 7 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2014-11-05 § 228 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Remissinstanser 
. Företagarna i Arvidsjaur 
. Stina Johansson 
 

Kf § 193, forts. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har 2014-06-03 lämnat in utredning om bildandet 
av näringslivsbolag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 § 131 följande; 
 
1. Förslaget (exklusive tidplan) skickas på remiss till berörda parter och 

ska vara kommunen tillhanda senast 1 oktober. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

13 oktober: 
- Undersöka för- och nackdelar med näringslivskontor i bolag kontra 

egna verksamheten 
-  Ta fram ekonomiska fördelar/konsekvenser med de båda 

alternativen 
-  Diskutera frågan med näringslivet 

3. Ärendet tas upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 
24 november 2014. 

 
Remissvar har inlämnats av följande; Företagarna i Arvidsjaurs kommun, 
Arvidsjaur Flygplats AB och Nya Moderaterna i Arvidsjaur. 
Övriga politiska partierna har inte inlämnat något remissvar. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har i tjänsteskrivelse 2014-11-04 tagit fram 
underlag för alternativa driftsformer för näringslivsarbetet i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 
 

 Den förändring som skett med näringslivsfrågor har gett önskad effekt. 
Kommunstyrelsen ska under kommande mandatperiod utarbeta former 
för näringslivets medverkan. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 228 
Tjänsteskrivelse alternativa driftsformer 
Motion  

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
– Resereglemente för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Motionären 
. Personal 
. Samtliga personalledare 
 

Kf § 194 Dnr 00299/2012 009 
 
Moderaternas fullmäktigegrupp har inlämnat en motion med följande 
innehåll: 
 

Både med tanke på den skadliga globala uppvärmningen och på 
kommunens ekonomi är det angeläget att ett modernt resereglemente 
införs, i syfte att minimera förbrukningen av fossilt bränsle. 
Trafikverket ser här Umeå kommun som ett föredöme 

Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som, efter 
kontakt med representanter från Umeå för närmare information och råd, 
föreslår ett modernt resereglemente för kommuntjänstemännens resor, 
uppdelat på resor inom Arvidsjaurs centrum, inom kommunen utanför 
centralorten och för längre resor, inom och utanför Sveriges gränser. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 § 163 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalchef Ulrica Lundgren har 2014-04-21 inlämnat ett förslag till 
riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, Arvidsjaurs kommun och dess 
kommunala bolag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, för Arvidsjaurs kommun och 

dess bolag antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2010-02-22 § 25 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 229 
Ksau 2014-05-12 § 20 - bordläggning 
Förslag till reglemente 

 Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 194      Arvidsjaurs kommun och bolag 

 
 
BESLUTSDATUM OCH BESLUTSFATTARE  

Riktlinjerna ska harmoniera med Arvidsjaurs kommuns Arbetsmiljöpolicy, Inköpspolicy samt 
Miljöpolitiska styrdokument. 

OMFATTNING 

Dessa riktlinjer avser planering och genomförande av alla tjänsteresor som bekostas av 
Arvidsjaurs kommun eller kommunalt bolag. Riktlinjerna omfattar alla medarbetare samt 
förtroendevalda politiker inom kommunens samtliga verksamheter och bolag.  

KUNSKAP 

Riktlinjen kräver ett kontinuerligt arbete på arbetsplatserna för att höja kunskapen om ett 
trafiksäkert och miljöanpassat resande. Ett aktivt engagemang från chefernas sida är därför 
nödvändigt. 

Information får därför en viktig roll i genomförandet av riktlinjen. Den ska i första hand rikta sig 
till alla medarbetare och förtroendevalda, men bör också riktas till de leverantörer som levererar 
tjänster till Arvidsjaurs kommun eller kommunalt bolag. 

SYFTE/INRIKTNING 

Arvidsjaurs kommunkoncerns inriktning är att resor ska 

 vara kostnads- och resurseffektivare 
Vi reser bara när det behövs. Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med 
digitala lösningar. Vi har en helhetssyn på våra resor så att de blir effektivare i förhållande till 
tid, ekonomi och energi.  

 minska miljöpåverkan 
Tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt att klimatpåverkan och andra 
miljöfaktorer minimeras, t.ex. genom val av färdsätt.  

 vara säkra 
För en trygg och säker arbetsmiljö ska tjänsteresorna ske på ett trafiksäkert sätt med hänsyn 
till både resenärer och medtrafikanter för att skador på personer, gods och miljö minimieras, 
t.ex. genom trafiksäkra fordon.  

Arvidsjaurs kommunkoncern ska framstå som en förebild i inom arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- 
och miljöarbete. Kommunen ska skapa goda förutsättningar genom att i upphandlingar efterfråga 
effektiva, säkra och miljöanpassade transporter/fordon i enlighet med kommunens styrdokument 
rörande miljöfrågor. Det bidrar till positiv samhällsekonomi med minskade skaderisker och 
förbättrad miljö. Vid samarbete och arrangemang med externa aktörer ställer vi krav på 
trafiksäkerhet och miljöanpassning av resor. 
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Alla medarbetare och förtroendevalda 

- är engagerade i att hitta det bästa alternativet  

- tar ansvar för de resor vi är i behov av 

- tar till sig kunskaper om hur vi reser säkert och miljöanpassat 

 

ANSVAR  

Kommunchefen/Koncernchefen ansvarar för att dessa riktlinjer upprättas och utvecklas. 

Förvaltningschefer/ VD ska: 

 Säkerställa organisation för efterlevnad och uppföljning av riktlinjer för resor. 

Chefer ska:  

 Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna så att de har kunskaper om 
kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande och agerar därefter.  

 Följa upp att riktlinjerna efterlevs.  

Medarbetare ska: 

 Ansvara för att resor i tjänsten sker i linje med riktlinjerna.  

Förtroendevalda:  

 Alla förtroendevalda som får ersättning för resor ansvarar för att resor i tjänsten sker i 
enlighet med riktlinjerna.  

Upphandlande verksamhet:  

 Vid upphandling av andra uppdragstagare exempelvis konsulter, föreläsare, resebyråtjänster, 
hyrbilsföretag m.m. ska kommunens inriktning för resor beaktas genom att riktlinjerna 
bifogas upphandlingen. 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3(6) 
 

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 194     Arvidsjaurs kommun och bolag 

 
 
EFFEKTIVITET/VAL AV FÄRDSÄTT  

Alla medarbetare/förtroendevalda har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som 
möjligt lever upp till intentionerna i riktlinjerna. Pröva alltid om resan är nödvändig!  

 
Resor ska planeras och genomföras i följande steg 

 Möjligheterna att genomföra ett möte som resefritt möte (digitala möten) ska övervägas innan 
beslut fattas om en resa. Möten ska så långt som möjligt förläggas till Arvidsjaurs 
kommunkoncerns egna lokaler, bland annat genom att verka för att möten sker via 
video/telefonkonferens när kommunen/bolagen inte står som mötesarrangör. 

 Resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt. I de fall de tre olika 
inriktningarna, se sid 3, kommer i konflikt med varandra beslutar ansvarig chef utifrån ett 
helhetsperspektiv. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar såsom 
transport, logi, arbetstid och restid.  

 Bokningar och resor ska följa kommunkoncernens riktlinjer för tjänsteresor och vara 
godkända av närmaste chef.  

 

RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR INOM/UTOM KOMMUNEN 

Korta resor 

Välj i första hand att gå eller cykla vid korta resor. I andra hand använd ett tjänstefordon. Bilresor 
i tjänsten ska i första hand ske med kommunens fordon, egen bil används endast i nödfall. 
Kostnaden med resan ska stå i proportion med nyttan.  

Längre resor 

Välj att åka buss eller tåg framför bil när detta är möjligt och ändå rationellt. Bilresor i tjänsten 
ska i första hand ske med kommunens fordon alt. hyrbil. Vid resa med bil ska samåkning ske så 
ofta som möjligt.  

Vid behov av flyg eller tåg ska resorna godkännas i förväg av närmaste chef. Beställning av resa 
görs av den resande. Alla beställningar av hotellrum, flyg, tåg, taxi, m.m. skall göras hos den 
resebyrå Arvidsjaurs kommun antagit som leverantör. Uppgifter på aktuell resebyrå och hur du 
går tillväga finns på www.E-AVROP.com. Resor ska bokas i god tid för att lägsta pris kan uppnås 
i så stor utsträckning som möjligt. Ändringar och avbokningar ska ske snarast.  

Vid resor utomlands ska medarbetaren/den förtroendevalda beställa intyg från försäkringskassan 
om att man är sjukförsäkrad. Intyget ska medföras på resan. Se vidare på 
www.forsakringskassan.se 
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Anslutnings- och destinationsresor för flyg eller tåg  

Anslutningsresor görs i första hand med buss eller tåg och i andra hand med taxi. Resor på 
destinationsorten görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Ska ske så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

Anslutningsresor till Arvidsjaurs flygplats kan ske med egen bil under förutsättning att det är det 
mest kostnadseffektiva samt sker i överenskommelse med närmaste chef. 
(Se vidare RIKTLINJER FÖR FORDON). 
 
Förmåner 

All bonus och övriga förmåner som reseleverantör/hotell erbjuder tillhör Arvidsjaurs 
kommunkoncern och får endast nyttjas vid kommande tjänsteresor. EJ VID PRIVATA RESOR! 

 
RIKTLINJER FÖR FORDON  

Alla fordon som nyttjas i koncernens verksamheter skall minst uppfylla nedanstående krav:  

 huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används  

 krockkudde på förarplatsen  

 godkända mönsterdjup på däcken enligt svensk lagstiftning 

 vara utrustad med första hjälpen väska och varselväst  

 

Tjänstefordon  

Uppgifter om tjänstefordon ska finnas i centralt upprättat register hos kommunens ekonomikontor 
samt hos respektive bolag. Tjänstefordon är lämpligt när fordonen behöver specialutrustning 
och/eller för medarbetare som kör ofta i tjänsten. Alla tjänstefordon ska efter arbetsdagens slut 
parkeras på av arbetsgivaren anvisad parkeringsplats. Vid beredskap kan tjänstefordonet stå 
uppställd vid bostaden efter överenskommelse med närmaste chef.  

Alla fordon, släpvagnar, etc. skall vara tydligt märkta med ägarens namn och logga, t.ex. 
Arvidsjaurhem, Arvidsjaur Flygplats, Arvidsjaurs kommun.  

Hyrbil  

Hyrbil bokas via kommunhusets reception, där resesamordning med avtalad leverantör sker.  
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Egen bil i tjänst  

När inga andra transportmöjligheter finns att tillgå kan medarbetare/förtroendevald använda egen 
bil vid resor i tjänsten. När privatbil används har ägaren av fordonet vid varje tillfälle ett ansvar 
för att fordonet är trafiksäkert och rätt utrustat. (Se krav på fordon sid. 5) 

Resan ska godkännas av närmaste chef för att ersättning ska utgå. Ersättning regleras genom 
centrala kollektivavtal.   

Medarbetaren/den förtroendevalde får stå för alla kostnader vid en skadehändelse (såvida inte 
annan är vållande till olyckan). Skada regleras via medarbetarens/den förtroendevaldes 
bilförsäkring. Samtliga personskador ersätts via bilens trafikförsäkring. Har man inte tillräcklig 
försäkring på den egna bilen, blir det ingen ersättning vid skada. 

Privata fordon får under inga omständigheter tankas med kommunala bensinkort. För det fall 
privat bil används regleras ersättning med hjälp av reseräkning via respektive lönesystem. 

 
Övrigt 

Vid alla resor med tjänstefordon ska utförlig körjournal skrivas och bilens bränslekort i 
kombination med personligt kort alltid användas. Inköp får endast göras av bränsle, 
förbrukningstillbehör till fordonet samt till P-avgift. 

Tjänstefordon och hyrbilar får ej nyttjas för privat bruk. Resor mellan bostad och arbetsplats är 
privata resor och ska normalt förmånsbeskattas om det sker med tjänstefordon. Undantag från 
förmånsbeskattning kan ske efter överenskommelse med närmaste chef t.ex. om:  

 medarbetare vid beredskap behöver ha tjänstefordonet tillgängligt vid bostaden. 

 en enstaka tjänsteresa måste påbörjas från bostaden tidigt påföljande morgon  

 

RIKTLINJER FÖR FÖRARE  

Alla medarbetare/förtroendevalda ska genom sitt körsätt och övrigt beteende alltid vara förebilder 
i trafiken. Att följa gällande trafiklagstiftning är en självklarhet, med särskild hänsyn beträffande 
hastighet, bilbälte och drogfrihet eller trötthet. Att framföra fordon i tjänsten innebär risker där 
arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar.  

Säkerhet  

Färden ska planeras så att det i förhållande till vägval, väderlek, väglag, m.m. finns tid för en 
säker färd och ev. behov av raster. Handsfree-utrustning ska användas vid telefonsamtal under 
färd. För att ringa upp samt sms:a ska man stanna fordonet, se gällande lagstiftning.  

Böter, tillbud, olyckor  

Straffrättsliga påföljder och avgifter för överträdelser av trafiklagstiftning och liknande, t ex böter 
för fortkörning, felparkering, betalas av medarbetaren/den förtroendevalde. Alla tillbud och 
olyckor ska medarbetaren/den förtroendevalda utan dröjsmål rapportera till närmaste chef. 
Allvarliga olyckor med personskador ska närmaste chef/ansvarig anmäla till Arbetsmiljöverket 
och Polisen.  
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RIKTLINJER FÖR RESESAMORDNING  

Personalen i kommunalhusets reception har till uppdrag att ansvara för bokning av hyrbilar, bidra 
till att sprida rutiner och reseinformation.  

UPPHANDLING 

Vid all upphandling ska tydligt framgå vad som värderas och prioriteras med utgångspunkt från 
dessa riktlinjer. 

Arvidsjaur kommunkoncern ska: 

 upphandla transporter i enlighet med denna riktlinje. 

 förbättra den logistiska planeringen för att på så sätt få effektiva transporter.  

 kräva att leverantören följer gällande lagstiftning och förordning om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) samt 
Miljöstyrningsrådets baskrav i tillämpliga delar. 

 

________ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 257 
 

 
 
Motion - 
Bruttolöneavdrag för ögon- 
och öronoperationer samt 
större tandläkar-
behandlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kf § 195 Dnr 00298/2013 009
 
Annika Öberg (m) har 2013-11-25 inlämnat följande motion: 
 
Arvidsjaurs kommun önskar att vara en attraktiv arbetsgivare och därför 
motionerar moderaterna i Arvidsjaur för att kommunen ska medge brutto-
löneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehand-
lingar. 
 
Bruttolöneavdraget innebär att kommunen betalar för operationen och 
avdrag görs på den anställdes bruttolön till dess att skulden är reglerad. 
Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter på 
beloppet eftersom den anställdes bruttolön sänks lika mycket. 
 
Ett räkneexempel: En ögonoperation som kostar 50 000 kronor. 

 Arbetsgivaren betalar fakturan och drar beloppet på arbetstagarens lön 
efter en avtalad avbetalningsplan på t.ex. tio månader. 

 Arbetstagaren, som tjänster 25 000 kronor i månaden, får efter bruttolöne-
avdraget 20 000 kronor i lön som då blir underlag för sociala avgifter och 
källskatt. 

 Detta ger en besparing för arbetsgivaren med 50 000 kr*40%=20 000 kr. 

 Arbetstagaren sänker sin bruttoinkomst med 50 000 kronor. Detta ger en 
sänkning av marginalskatten – som är olika stor beroende på hur hög 
inkomst den anställde har. 

 
Arvidsjaurs kommun kan även spara pengar på att arbetstagaren efter en 
ögonoperation inte behöver terminalglasögon eller andra hjälpmedel för att 
utföra sitt jobb. 
 
Andra kommuner som har beslutat att erbjuda sina anställda bruttolöne-
avdrag är bland annat Älvsbyn, Umeå, Karlstad, Laholm och Borgholm. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 153 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalhandläggare Marie Strinnholm har 2014-10-10 överlämnat 
tjänsteyttrande i ärendet.  
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 230 
Tjänsteskrivelse 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
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Kf § 195, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lars Ralph (m) 
Bifall till motionen. 
 
Leif Andersson (c) 
Återremiss för utredning av; 
- Alternativjämförelse avseende kostnader för individ och förvaltning, om 

motionen bifalls eller inte. 
- erfarenheter från kommuner som infört bruttolöneavdrag för 

ögonoperationer etc, grad av nyttjande, fördelar/nackdelar individ och 
förvaltning samt annat som är av vikt för politiskt ställningstagande. 

- Specifik redovisning av hur bruttolöneavdrag påverkar en snittlöntagares 
ersättningar och försäkringar. 

 
Marcus Lundberg (s) 
Bifall till Leif Anderssons förslag med tillägget; 
- Specificera hur motionen svarar mot beslutet om löneväxling i 

Personalpolitiska programmets avsnitt 4 - ”Det vara möjligt att växla lön 
mot andra förmåner som till exempel lediga dagar, pensionssparande, 
kompetensutveckling”.  

 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Bifall till Leif Anderssons och Marcus Lundbergs förslag med tillägget; 
- Utreda om bruttolöneavdraget kan innebära löneförmån.  
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska återremitteras.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på lagda utredningsförslag av Leif 
Andersson, Marcus Lundberg och Ylva Stråhle Andersson var för sig. 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samtliga. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 230 
Tjänsteyttrande 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 259 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personal 
 

Kf § 195, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Ärendet återremitteras för att; 

- Utreda alternativjämförelse avseende kostnader för individ och 
förvaltning, om motionen bifalls eller inte. 

- Erfarenheter från kommuner som infört bruttolöneavdrag för 
ögonoperationer etc, grad av nyttjande, fördelar/nackdelar individ och 
förvaltning samt annat som är av vikt för politiskt ställningstagande. 

- Specifik redovisning av hur bruttolöneavdrag påverkar en 
snittlöntagares ersättningar och försäkringar. 

- Specificera hur motionen svarar mot beslutet om löneväxling i 
Personalpolitiska programmets avsnitt 4 - ”Det vara möjligt att växla 
lön mot andra förmåner som till exempel lediga dagar, 
pensionssparande, kompetensutveckling”. 

- Utreda om bruttolöneavdraget kan innebära löneförmån. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 230 
Tjänsteyttrande 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- En landsbygdsvision 
2020 för en hållbar och 
landsbygdssäkrad kommun 
 
 

Kf § 196 Dnr 00071/2014 009
 
Kristina Bäckström (c) lämnar följande motion: 
 
Bakgrund 
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får 
för tätorten. Det betyder att den förda politikens konsekvenser för de som 
bor utanför tätorten måste beaktas och tas med i räkningen. Det kan handla 
om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, 
tillgänglighet med mera. 
 
Det är också viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla 
samt förbättra sina villkor och sin livskvalitet. Landsbygdsfrågor berör 
många sektorer inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en 
naturlig del i den kommunala verksamheten och i kommunens strategiska 
utveckling. 
 
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, krävs 
åtgärder som skapar eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete och 
god uppväxt, fritid, social sammanhållning samt offentlig och kommersiell 
service där människan är i centrum. 
 
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att innan 
beslut tas skall ett underlag tas fram där det tydligt framgår hur beslutet 
påverkar landsbygden, positivt eller negativt. 
 
Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid 
regeringsbeslut. Den s.k. Flataklocksmodellen. Nu tycker vi att Arvidsjaurs 
kommun ska göra detsamma även för de politiska beslut somt as här i vår 
kommun. Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en 
hållbar utveckling i hela kommunen. 
 
För att också långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det 
viktigt att det finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för 
kommunens mindre tätorter samt för kommunens kringliggande landsbygd. 
 
Arvidsjaurs kommun utmärker sig på många olika sätt. Det finns en 
potential att förstärka det genom att bjuda in alla goda krafter till att fortsätta 
utveckla Arvidsjaur och öka på vår attraktivitet både i Sverige och världen.  

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 231 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

§ Utdragsbestyrkande 
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Kf § 196, forts. 
 
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer, liknande den 
process som gjorts kring kommunens tillväxtprogram, skulle vitalisera och 
inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter. 
 
En landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och 
hela kommunens positiva drivkraft och tillväxt. Det skulle skapa ett 
långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt även utanför kommunens 
centrala tätort. 
 
Centerpartiet yrkar därför: 
 
att alla beslut som tas i Arvidsjaurs kommun ska landsbygdssäkras. 

att Arvidsjaurs kommun i samverkan med andra aktörer tar fram en 
landsbygdsvision 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 8 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Planingenjör Britta Lundgren har 2014-10-09 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Kristina Bäckström (c) 
Bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kristina 
Bäckströms förslag. Efter avslutad proposition förklarar han att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 231 
Tjänsteskrivelse 
Motion  

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Motionären 
. Britta Lundgren 
 
 

Kf § 196, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen besvaras enligt följande: 
 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en översikts- och 
tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Översiktsplanens syfte är att ge 
vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida 
utveckling som självklart även bör omfatta landsbygden.  
 
I samrådsversionen av översiktsplanen finns ett särskilt avsnitt om 
landsbygdsutveckling som inrymmer flertalet rekommendationer som 
specifikt berör landsbygden.  
 
Planen har varit ute på samråd och nu pågår arbetet med att bearbeta 
inkomna synpunkter. Ambitionen är att utställningsförslaget ska 
färdigställas under hösten 2014 och att kommunstyrelsen ska kunna fatta 
beslut om utställning under början av 2015. Utställningen ska pågå under 
minst 2 månader och därefter ska planen antas av fullmäktige. 
Förhoppningen är att detta ska kunna ske hösten 2015. 
 

_____ 
 

 
 
Reservationer 
Martin Nilsson (c), Mats Klockljung (c), Sven-Olov Granlund (c), 
Rikard Skiöld (c), Leif Andersson (c), Pernilla Granberg (c), Lennart 
Wigenstam (c), Kristina Bäckström (c) och Ann-Karin Sörmo (c). 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 231 
Tjänsteskrivelse 
Motion  

 Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi / Skatter / 
Kostnader 
(Medborgarförslag) 
 
 

Kf § 197 Dnr 00099/2014 049
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Nu är kommunala skatten höjd med 50 öre. Det innebär för samtliga 

kommuninnevånare en genomsnittlig nettoinkomstförsämring på inte 
fullt 1000 kr/år. I debatten förespråkades ännu större höjning till och 
med en krona.  
 

Ni har begärt in av ekonomin vilket direkt ekonomiskt utfall detta 
skulle innebära för kommunens intäkter.  
 

Jag upplever att ni som ansvarstagande inte har gjort er läxa.  
Samtliga 63 hushåll som i november 2013 var beroende av 
försörjningsstöd kommer även de att drabbas av denna skattehöjning. 
Förmodligen kommer ytterligare ett antal hushåll med deltidsarbeten, 
arbetslösa och pensionärer, som redan ligger på gränsen, att komma att 
behöva kommunalt försörjningsstöd. Dessutom ett påök till de som 
redan i dag uppbär ett försörjningsstöd. 
 

Vad jag menar är att ni genom skattehöjning tagit ett beslut som är mot 
all den otaliga kritik och rekommendationer från ett flertal håll. I stället 
för att lyssna våra kommunala revisorers tydliga krav under flera år, 
SKL:s rapporter samt sedan 2011 de synpunkter bland annat även jag 
med fler framfört flera gånger så har ni gjort precis tvärt emot. 
 

Ni har tagit detta beslut, som jag väljer att se det, på dåligt underbyggda 
grunder. Ni har inte ställt rätta frågorna för att få underlag till ett bra 
beslut på grund av kanske bristande kunskaper, förmodligen dålig 
lyhördhet, och bevisligen brister i ledarskap, samverkan och flexibilitet. 
Agerandet har minskat intäkt för skatteutjämning, ringa eller ingen 
kontroll och hänsyn har tagits till bland annat sos förmodade ökade 
utgifter på grund av ovan nämnda krav på utökat försörjningsstöd. I 
budgeten finns inget utrymme annat än för besparingar och då 
genomförs de främst vid fronten i verksamheterna. 
 

Proaktivt agerande med en genomlysning av den totala kommunala 
personaltätheten, främst administrationen där agera i stället för reagera 
måste vara riktlinjer genom hela organisationen. Verkan på ett ställe 
måste belysa vilka konsekvenser det ger för helheten och det 
kommunala uppdragets skyldigheter gentemot sina skattebetalande 
medborgare. 

 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 232 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Lotta Åman 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Kf § 197, forts. 
 
 Skattehöjningen drabbar alla men mest de som redan har det 

ekonomiskt svårt i vår kommun och med denna osäkra och obefintliga 
styrning från kommunledning som förevarit så många år tror jag att 
tveksamheter även kan uppstå inför att ge nettoinflyttning till vår 
kommun. Ett proaktivt kommunalt ledaskap har länge saknats i vår 
kommun som nu gett oss denna situation. 
 
Dessutom, lösningar finns men ni har inte sett de mest uppenbara 
möjligheternaatt fixa denna ekonomiska situation, Gör om gör rätt.  
 
Mitt förslag på kort sikt (nu till ett år framåt) är att: 
 
1. Omgående inhibera skattebeslutet. 
2. Reducera pensionsavsättning som var på drygt 8,7 Mkr samt för 

följande år på ca 4,5 Mkr. Gör avsättningar när ekonomin 
stabiliserats.  

3. Annullera beslut om nedläggning av Borgargården samt … 
4. Ta snarast bort de ca 48 extra anställda som enbart ska täcka 

sjukfrånvaro. Det ska räcka med personalpoolen på ca 36 personer.  
5. Sök en utökad praktiskt samverkan genom landstinget med 

vårdcentralen. Se mitt medborgarförslag Dnr 00186/2013-739.  
6. Genomlys behov av alla befattningar med funktion med tydlig 

inriktning mer verkstad och mindre administration. Mer pang för 
pengen. Det måste gå att reducera antalet kommunala chefer och 
främst mellanchefer utan mandat som i antal har eskalerat enormt 
de senaste tio åren. ” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 13 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman har 2014-08-18 yttrat sig i 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 232 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
 

 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 197. 
 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslaget – Ekonomi / Skatter / Kostnader 
 
1. Omgående inhibera skattebeslutet 
 

Att inhibera skattebeslutet är inte aktuellt, skattehöjningen är intecknad till 
Flygplatsen 4,5 Mkr, akutåtgärder badhuset 1,2 Mkr och deltidsomsorg 0,3 Mkr. 
 
2. Reducera pensionsavsättningar som var på drygt 8,7 Mkr samt för följande 
år på ca 4,5 Mkr. Gör avsättningar när ekonomin stabiliserats. 
 

Pensionsbetalningar som är tvingande enligt avtal, är av i huvudsak tre olika slag i 
kommunen, 
* Kommunen har den 30 april 2014 avsättningar på 4,651 Mkr gällande pensioner 

som måste betalas av med ca 0,1 Mkr varje år. 
 

* Kommunen betalar också in premie för pensioner för under året utbetalade löner 
med ca 14,0 Mkr inkl löneskatt. Detta har gjorts i Arvidsjaurs kommun sedan 1998 
när bestämmelsen kom om att lyfta ut den då upplupna pensionsskulden ur 
balansräkningen. Våra grannar med mera ansträngd ekonomi har inte gjort detta. 

 

* Utöver det har kommunen en ansvarsförbindelse om 223,0 Mkr som måste 
"avbetalas" varje år med ca 11,0 Mkr motsvarande vad pensionärerna får utbetalt 
till sig. Detta är det kvarvarande åtagande för pensioner intjänat fram till 1998. 

 
Under 2012 gjordes en extra inbetalning om 10,0 Mkr som då blev en kostnad det året 
istället för en kostnad 2011 som var den ursprungliga avsikten. Effekten av detta är ändå 
att avbetalningen på ansvarsförbindelsen år ca 0,5 Mkr lägre per år. 
Summa kostnad per år är alltså 10,0 Mkr+14,0 Mkr+1,1 Mkr= 25,1 Mkr. Utöver detta 
kan extra inbetalningar göras om resultatet så tillåter. Regelverket medger bara 
kostnadsföring aktuellt år om den extra premien också är betald aktuellt år 
 
3. Annullera beslutet om nedläggning av Borgargården samt ... 
Borgargårdens nedläggning är ett beslut som socialnämnden tagit utifrån de sparbeting 
som socialnämnden har. 
 
4. Ta snarast bort de ca 48 extra anställda som enbart ska täcka sjukfrånvaro. 
Det ska räcka med personalpoolen på ca 36 personer. 
Poolen har endast 11 personer med tillsvidare tjänst. De extra som anställs är enbart 
timanställda för frånvaro för att klara omvårdnaden enlig lag. 
 
5. Sök en utökad praktisk samverkan genom landstinget med vårdcentralen 
Landstingets verksamheter faller inte under den kommunala kompetensen, men inom 
kommunen finns utvecklat samarbete mellan den landstingskommunala hälso- och 
sjukvården och den kommunala verksamheten. 
 
6. Genomlys behov av alla befattningar med funktion med tydlig inriktning mer 
verkstad och mindre administration. Mer pang för pengen. Det måste gå att 
reducera antalet kommunala chefer och främst mellanchefer utan mandat som i 
antalet har eskalerat enormt de senaste tio åren. 
 

Omorganisation är under utredning. 
 
_____ 
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Motion 
- Projekt Arvidsjaur 
Supporterbutik 
 
 

Kf § 198 Dnr 00217/2014 009
 
En motion har inlämnats av Jerry T Johansson (s) med följande innehåll: 
 
 ”Bakgrund 
 Alla ledande fotbollsklubbar eller andra elitlag har sina 

supporterbutiker, där kan fans införskaffa olika attiraljer och 
hemmalagsprodukter, typ halsdukar, kepsar, t-shirt, koppar m m. 

 Vi vill ju att vår kommun skall marknadsföras så mycket som möjligt. 
Detta både av ortsbor och besökande gäster/turister. 

 Vi har fina souvenirbutiker och många duktiga hantverkare och en 
turistbyrå som många turister besöker och som de flesta ortsbor vet var 
den ligger. 

 
 Upplägg 
 Försäljare/butiker och hantverkare kan inlämna produkter av typen 

Arvidsjaur souvenirer hos ”Arvidsjaur supportbutik”. Kommunen själv 
kan även ta fram enskilt eller i samarbete med privata företag sådana 
produkter som passar för marknadsföring av Arvidsjaur. 

 Turistbyrån är navet för verksamheten. 
 Man bör inleda ett samtal med souvenirbutiker, lokala hantverkare och 

andra som bidrar med produkter, men även att gemensamt ta fram PR 
produkter som kan säljas på de privata butikerna också, med deras 
försäljningskanaler. 

 
 Mål 
 Att förstärka marknadsföringen av Arvidsjaur, både när turister köper 

promotionsprodukterna och när ortsbor/företag/kommunen vill köpa 
produkter för att ha som giveaways. 

 Att privata företag och hantverkare skall tjäna pengar på produkterna, 
och att man kan ha PPP lösning i framtagande av nya produkter, som 
kan säljas både på supportbutiken och i deras privata butiker. 

 Att öka intäkterna till tillväxtenheten och då speciellt 
turistbyråverksamheten, som kan öka sin självförsörjningsgrad och 
samtidigt göra detta i samarbete med det privata näringslivet inom detta 
område. 

 
 Motionären yrkar därför att: 
 
 Att fråga utreds av tillväxtenheten och redovisas med faktiska 

genomförandeförslag senast i april 2014.” 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 233 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Jerry T Johansson 
 

Kf § 198, forts. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 51 överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på 
motionssvar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med följande motivering: 
 

 Att inrätta ett särskilt projekt är inte aktuellt. Däremot finns ett behov 
av att utveckla utbudet av profilprodukter som på ett positivt sätt 
symboliserar Arvidsjaurs kommun. Turistbyrån kommer under hösten 
att se över det utbud av produkter som finns idag och hur ett framtida 
utbud skulle kunna se ut. I detta arbete ingår som en del att ha kontakt 
med andra lokala aktörer som säljer eller tillverkar profilprodukter. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Strålningsmätning med 
anledning av telemast vid 
Ringelskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Motionären 
. Åsa Andersson 
. Glen Eriksson 
 

Kf § 199 Dnr 00122/2014 001
 
Leif Enberg (v) har lämnat följande motion: 
 
”Jag har en gång frågat fullmäktige om masten används. Fick svaret nej, 
troligtvis inte. Jag har i efterhand fått veta att den troligtvis används. Således 
gav fullmäktige troligtvis ett fel svar till mig. 
 
För att allt ska bli rätt, kräver jag att det ska göras en strålningsmätning runt 
Ringelskolan, Tallbacka och badhuset. Efter en sådan mätning får vi resultat 
om masten är igång och på köpet får vi veta hur alla strålningsvärden är 
(förhoppningsvis låga). Resultatet skall delges offentligt!! 
 
Mätningarna måste göras under ett skollov för att det ska bli rättvisande, och 
av någon utomstående, förslagsvis företagshälsovården. 
 
Allt detta för barnens och våra anställdas säkerhet”. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2014-04-14 § 29 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Enhetschef Åsa Andersson har 2014-09-15 inlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås medföljande motivering: 

 

Av den kunskap som finns om mobilmaster idag, bedöms att 
strålningsstyrkan från masten vid Ringelskolan, Tallbackaskolan och 
badhuset ligger långt under gällande referensnivåer för 
elektromagnetisk strålning. Det finns därför ingen anledning att 
genomföra mätningar. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 234 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Import av djurplågeri på 
tallriken? 
(Medborgarförslag) 
 
 

Kf § 200 Dnr 00206/2014 069
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Jag har fått mig rapporterat av PT läsare att kommunerna i Piteå Älvdal, 

inklusive Arvidsjaur, serverar kyckling som är styckad levande! Det finns 
olika religiösa benämningar på detta men för de som kontaktat mig och bett 
mig "göra något" och för min egen del handlar detta enbart om djurplågeri. 
Det är inte tillåtet i Svensk Lag att tillfoga djur onödigt lidande. Tyvärr är 
import av detsamma tillåtet men det gör det inte försvarbart. 
 
Djur kan känna smärta och ge uttryck för smärta precis som människan. 
Djur som styckas levande har först skurits så att de förblöder. Allt blod ska 
ut före delningen i bitar, detta kräver att djuret rör sig eller att djuret fästs i 
olika tortyrredskap för att blodet ska rinna ut. Det kan aldrig vara 
försvarbart i vår moderna, upplysta tid att ägna sig åt sådant djurplågeri. 
 
Det är också ett etiskt och moraliskt problem. Jag har träffat barn som haft 
genuint dåligt samvete för att de ätit kött från svenska slakterier. Skulle 
dessa barn få veta att de ätit kött från djur som delats medan de levde, vet 
jag inte hur de skulle kunna hantera sin vetskap. I dagens 
informationssamhälle vet även mycket unga hur de ska ta reda på 
upplysningar så att försöka hålla dem i okunskap är ingen idé. 
 
Sedan är hantering av kött från djur som delats medan de levde ett 
arbetsmiljöproblem. Personal ska handskas med detta. Jag skulle vägra! 
 
Hur ska skolan, vars syfte alltid varit att fostra de unga till goda kamrater 
och medkännande individer kunna förklara att det är godkänt att äta kött från 
djur som sönderdelats medan vi blir upprörda om barnen drar katten i svansen 
eller glömmer att ge kaninen vatten. Det är enligt Svensk lag åtalbart att dra 
vingarna av en fluga som lever. Möjligheten att fälla för djurplågeri är goda 
om någon anmäler och vittnar. 
 
Det är välkänt att en majoritet av USA:s massmördare visade grymhet mot 
djur redan i förskoleåldern och våld anses föda våld. Vilket samhälle ska vi 
ha? Ett där vi värnar om alla djur och avlivar så skonsamt som det bara går 
eller ett där grymhet och okänslighet tar över? 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 235 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Camilla Grahn 
 

Kf § 200, forts. 
 
” Ersätt köttet från de djur som delats medan de lever och som vi importerar 

med en vegetarisk rätt. De allra flesta kan leva ett gott liv utan att äta kött 
och för de som inte kan eller vill det finns det svenskt att tillgå, t ex ortens 
renkött. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 § 55 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kostchef Camilla Grahn har 2014-10-07 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande: 

 
Den kyckling som motsvarade kommunens kvalitetskrav samt höll 
lägsta pris upphandlades vid förra livsmedelsavtalet. Den var 
halalmärkt och var slaktad på samma sätt som ej halalmärkt 
kyckling. Det enda som skilde var att man läste en bön över köttet så 
det var välsignat av Allah.  
 
Kommunen har beslutat att servera religionsneutral mat då man inte 
kan säkerställa att alla kommunens gäster kan göra ett aktivt val 
utifrån religiös ståndpunkt. 
Produkten finns inte längre med i kommunens produktion. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 235 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Utlottning av pengar som 
incitament för 
mantalsskrivning i 
kommunen 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
 
 

Kf § 201 Dnr 00318/2013 109
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” En summa pengar lottas ut till någon av de som vid viss tidpunkt 
finns skattskrivna i kommunen (förslagsvis 1 november). Alla som 
är skrivna i kommunen har lika stor chans att vinna. 
 

Genom att göra beloppet som lottas ut stort, kan man locka fler att 
flytta till kommunen, samtidigt som informationen om detta sprids 
gratis via sociala medier. 
 

Naturligtvis är tanken att pengarna som ska lottas ut, ska kunna tas 
från de pengar som de extra inflyttande bidrar med genom att de 
skriver sig i kommunen. 
 

Alternativt kan man tänka sig att någon/några näringsverksamheter i 
kommunen sponsrar pengar till vinstpotten (som utbyte för den 
reklam det innebär att vara sponsor ” 
 

Kommunfullmäktiges beslutade 2013-11-25 § 157 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchef Kerstin Olla har upprättat förslag till svar på 
medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

 

Arvidsjaurs kommun arbetar idag aktivt med att få personer som bor 
eller arbetar i kommunen att också skriva sig här. En särskild funktion 
som inflyttningssamordnare finns. Kommunens invånarantal har också 
ökat vid de senaste officiella mätningarna. det är i dagsläget inte 
aktuellt att införa utlottning av pengar för att få människor att skriva sig 
i kommunen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 236 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för gemensam 
nämnd för drift av 
personalsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Skellefteå kommun  
 

Kf § 202 Dnr 00224/2009 106
 
Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner har sedan 2009 ett 
samarbete om drift av personalsystem. Samarbetet innebär att de 
samverkande kommunerna använder det personalsystem som upphandlats 
och används av Skellefteå kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 68 bland annat att godkänna 
reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
En översyn av reglementet har resulterat i några förslag till revideringar. 
Beslut om ändringar i reglementet för gemensam nämnd för drift av 
personalsystem ska fattas av samtliga fullmäktige i de kommuner som ingår 
i nämnden. 
 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem har 2014-10-15 § 16 upprättat 
förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Anta reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem. 
2. Reglementet ska gälla från och med 2015-01-01. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 237 
Förslag till reglemente 

 Utdragsbestyrkande 
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Rekrytering av extern 
koncernchef / VD 
Arvidsjaurs 
Kommunföretag AB 
(Medborgarförslag) 
 

Kf § 203 Dnr 00203/2014 991
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 
” Då det med automatik i vår kommun är så att kommunchefen utses som 

koncernchef för kommunens bolag så finns egentligen ingenstans där 
respektive företag kan få sin operativa styrning av och en riklinje för 
samverkan mellan företagens behov och andra gemensamma faktorer. 
Dessutom så ska kommunchefen vara kommunens ägarrepresentant och 
utifrån politiken kunna ställa krav och riktlinjer samt göra uppföljning på 
Arvidsjaur Kommunföretag AB (AKAB) som en enhet. 
 
Då det dessutom är separat ersättning ekonomiskt till kommunchefen för 
dennes roll som AKAB:s chef så är detta givetvis en enkel sak att 
genomföra och med tydliga politiska direktiv göra AKAB till en 
framgångrik koncern. 
 
Utifrån detta anser jag att en extern chef för AKAB:s väl och ve tillsätts 
och att kommunchefens roll är det som omfattas i arbetsbeskrivningen, att 
utifrån politiken ge riktlinjer samt en vara ansvarig för en seriös 
uppföljning med proffessionella redovisningar från enheter samt 
gemensamt. Detta borde vara kommunchefens roll och ingå i 
kommunchefens arbetsuppgift. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2014-04-14 beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Styrelsen för AKAB har yttrat sig i ärendet. 
 
I yttrandet framgår att kommunchefen, som också är VD för AKAB, är en 
del i kommunens strävan att hålla samman de kommunala förvaltningarna 
för att uppnå god koncernnytta. Koncernnyttan är högprioriterat av 
kommunfullmäktige och regleras i styrdokument för både bolagen och 
nämnderna. AKAB ser det därför som naturligt att kommunchefen även 
fungerar som VD för AKAB. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 238 
Yttrande AKAB 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. AKAB 
 

Kf § 203, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) och Leif Andersson (c). 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett bolags viktigaste 
uppgift är att tillsätta och avsätta VD. Det är Arvidsjaur kommunföretag 
som beslutar om anställning av VD i det egna bolaget. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Marcus Lundbergs och Leif 
Anderssons förslag. Efter avslutad proposition förklarar han att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Marcus Lundbergs och Leif Anderssons 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett bolags viktigaste 

uppgift är att tillsätta och avsätta VD. Det är Arvidsjaur 
kommunföretag som beslutar om anställning av VD i det egna bolaget. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2014-11-05 § 238 
Yttrande AKAB 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Reglemente för 
verksamhets- och 
ekonomistyrning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Verksamhetsansvariga 
 

Kf § 204 Dnr 00246/2014 003
 
Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen och omfattar 
hela kommunkoncernen. Målsättningen är att kommunens resurser ska 
användas effektivt och skapa största möjliga nytta för medborgaren. Nyttan 
för medborgarna följs upp genom de mål som sätts upp för nämnder och 
deras olika verksamheter. 
 
De övergripande reglerna från stat och myndigheter för ekonomistyrning 
utgör grunden för kommunens styrning. De styrmedel som finns är mål- och 
resultatplan samt uppföljning inklusive intern kontroll. 
 
Arvidsjaur kommuns nuvarande regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige 2008-04-07 § 42. 
Sedan reglerna infördes har ett antal förändringar skett, vilket medför att 
dokumentet är inaktuellt och behöver revideras.  
 
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Reglemente för verksamhets- och 
ekonomistyrning. Reglementet fastslår den yttre ram som gäller för 
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna 
ram fastställer var och en egna regler för styrning och uppföljning av mål 
och resurser, utifrån de förutsättningar som gäller för verksamheterna ifråga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-07 § 42 upphör att gälla. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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1.  SYFTE 
 
Kommunfullmäktige anger i detta dokument de övergripande regler som ligger till grund för 
styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrmedel som avses här är:  
  
• Budget och plan med mål 
• Redovisning  
• Uppföljning och utvärdering  
• Internkontroll  
 
Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla ansvarsnivåer som möjliggör en 
god ekonomisk hushållning. Mål och budget, redovisning, uppföljning och utvärdering samt 
internkontroll samverkar i styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. God ekonomisk 
hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en finansie-
ring som långsiktigt garanterar största möjliga nytta för medborgarna. 
 
”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” fastslår den yttre ram som gäller för 
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer var och 
en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som 
gäller för verksamheterna ifråga.  
 
Styrningen och uppföljning i kommunen ska kännetecknas av;  

 Ansvar och befogenheter ska ligga på den mest effektiva nivån i kommunen.  
 Ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning 

av både verksamhet och ekonomi  
 
Koncernnyttan gäller vid alla beslut d v s aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att 
de skapar bästa möjliga värde för helheten, kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses i 
detta dokument de nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisning kommunen 
ska göra i enlighet med den kommunala redovisningslagen.  
 
 
2.  STYRNING 
 
2.1 Övergripande styrning 
 
Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot 
gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling 
av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för 
ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge 
och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma 
en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att 
nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala 
verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. 
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Maj 
Kommunstyrelsen beslutar om en övergripande Mål- och resursplan med mål och ekonomiska 
ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i 
den totala driftsbudgeten.  
 
Juni 
Kommunfullmäktige beslutar preliminärt om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering 
för det kommande året. Här framgår preliminära ekonomiska ramar för varje nämnd som sedan 
fastställs av Kommunfullmäktige i oktober.  
 
Juli-september 
Utifrån den övergripande Mål och resursplanen reviderar nämnderna och styrelserna tillsammans 
med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner. 
 
Oktober 
Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. 
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och 
investeringsbudget i samband med att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan 
 
November 
Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål-och resursplaner och internbudget dvs. 
fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten. 
 
 
3.  ANSVARSFÖRDELNING 
 
3.1 Utgångspunkter 
 
Styrprinciperna utgår ifrån kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska 
hushållning.  
 

Styrprinciperna gäller som yttre ram för kommunens verksamhet. Därutöver förutsätts enskilda 
nämnder och styrelser ange specifika krav utifrån sitt produktionsansvar.  
Den ekonomiska styrningen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen 
regleras ytterst av: 

• Kommunallagen  
• Aktiebolagslagen  
• Kommunala redovisningslagen  
• Bokföringslagen  
• Årsredovisningslagen  
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Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från exempelvis 
Sveriges kommuner och landsting och Rådet för kommunal redovisning.  
 

Utöver detta styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och regler, t.ex. inom områden 
som socialtjänst, skola, energi- och miljö, m.m. Nämnder och styrelser förutsätts inte bara följa 
kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav utan förutsätts också följa alla de lagar och 
regler som påverkar verksamheten. Ekonomin utgör alltid gräns för verksamhetens omfattning.  
En viktig grundprincip i Arvidsjaurs kommun är decentralisering av ekonomiskt ansvar. 
 
Om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget är nämnden 
skyldig att vidta åtgärder omgående. Ansvaret för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet 
att nå anvisad budgetnivå vilar på respektive förvaltningschef. Om nämnden finner att dessa 
åtgärder står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige 
pröva dessa åtgärder.  
 
3.2 Våra olika roller 
 
En viktig nyckel för att styrningen och uppföljningen ska fungera optimalt är en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Arvidsjaurs kommun tillämpar en decentraliserad 
styrning, vilket innebär att politikerna har delegerat ansvaret för hur den löpande verksamheten 
ska drivas. För att den decentraliserade styrningen ska fungera och för att det inte ska bli 
funderingar kring vem det är som ska besluta om är uppdelningen som nedan. 
 
Den politiska nivån ska arbeta utifrån frågeställningarna vad det är som ska uppnås och när i 
tiden det ska ske. Politiken ansvarar därmed för att sätta upp mål för verksamheten, såväl 
kommunövergripande som på nämndnivå och bolagsnivå. Verksamheten får sitt uppdrag genom 
mål- och resursplanen. Den talar om vad det är politikerna vill uppnå. Verksamheten svarar upp 
mot mål- och resursplanen genom att i verksamhetsplanen beskriva hur uppdraget kommer att 
utföras samt av vem.  
 
3.3 Ansvar och befogenheter 
 
Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa 
regleras i nämndernas reglementen och förvaltningarnas delegationsordningar.  
 
Kommunfullmäktiges ansvar  
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder och övrig 
verksamhet.  
Den centrala styrningen gentemot nämnderna sker genom att fullmäktige antar budget som 
innehåller de mål som skall uppnås under anslagsperioden.  
Utifrån fastställd budget får kommunfullmäktige uppföljning av verksamhet och ekonomi under 
budgetåret i form av delårsbokslut och årsbokslut.  
Omdisponering av skattemedel mellan nämnderna ska alltid beslutas av kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. Detta görs genom att 
kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet genom planering 
och uppföljning.  
Kommunstyrelsen skall begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner 
nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Kommunstyrelsen skall särskilt följa upp 
sambandet måluppfyllelse och ekonomi. Om beslutade verksamhets- och ekonomiska mål inte 
uppnås skall kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att komma 
tillrätta med obalansen.  
Kommunstyrelsen skall i sitt lednings- och utvecklingsarbete även utveckla principer för ledning 
och styrning av kommunen för att på sätt öka nyttan av de skattemedel som ställs till 
kommunens förfogande.  
Kommunstyrelsen kan utge anvisningar för de områden som är upptagna i detta dokument.  
 
Nämndernas ansvar  
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fast-
ställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden an-
svarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid 
konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens 
omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfullmäktige uppsatta målen, skall nämnden i 
första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram 
och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
Nämnden skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
punkterna 5, 6 och 7 i detta dokument. Härutöver kan kommunstyrelsen inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat.  
 
Bolagsstyrelser ansvar 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fast-
ställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs.   
Om de uppsatta målen enligt ägardirektiv inte är möjliga att uppnå skall styrelsen i första hand 
vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom bolaget och om det inte är möjligt 
anmäla till moderbolaget (Arvidsjaur kommunföretag AB) som hos kommunfullmäktige 
aktualiserar behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten.  
Styrelsen skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
punkterna 5.2, 6 och 7 i detta dokument. Härutöver kan moderbolaget inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat.  
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VD:s ansvar 
VD skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige, stämmo- och 
styrelsebeslut övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt 
 
 fortlöpande informera styrelse, moderbolag och anställda om bolagets verksamhet, utveckling 

och ekonomi,  
 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-

skrivningar etc. är väl kända i bolaget samt att de efterföljes,  
 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogen-

heter vidtaga erforderliga åtgärder.  
 
Förvaltningschefernas ansvar 
Förvaltningscheferna skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige- och 
nämndsbeslut övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt 
 
 svara för att förvaltningens verksamhetsenheter bedriver sina uppgifter inom ramen för fattade 

beslut och ekonomiska ramar,  
 har budgetansvar för sin förvaltning 
 om budgetavvikelser befaras, tillse att lämpliga åtgärder vidtages samt rapportera och vid 

behov av mer omfattande åtgärder lämna förslag om detta till nämnden,  
 ta initiativ till fortlöpande utveckling av verksamheter inom nämndens ansvarsområde samt 

lämna förslag till förändringar,  
 fortlöpande informera nämnd, budgetansvariga och övriga anställda om nämndens 

verksamhet, utveckling och ekonomi,  
 tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-

skrivningar etc. är väl kända i förvaltningen samt att de efterföljes,  
 i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogen-

heter vidtaga erforderliga åtgärder.  
 
Budgetansvarigas ansvar 
Budgetansvarig utses av nämnd eller förvaltningschef genom delegation och  ansvarar för tilldelad 
budget, och av nämnd eller förvaltningschef annan delegerad beslutanderätt. 
 
 verkställa inköp och utföra övriga åtgärder för verksamhetens genomförande. 
 fortlöpande söka förbättra och effektivisera verksamheten,  
 om budgetavvikelse befaras för helår vidtaga lämpliga åtgärder samt rapportera till 

förvaltningschef,  
 upprätta detaljbudget  avseende eget ansvarsområde,  
 uppföljning och kontroll av verksamheten inklusive attestering av fakturor,  
 löpande under budgetåret  rapportera och informera om verksamhetens ekonomi och 

genomförande 
 upprätta helårsprognos för ansvarsområdets resultat i samband med tertialbokslut 
 kommunens regelverk som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc. 

efterföljes.  
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4.  BUDGET OCH PLAN MED MÅL 
 
Kommunallagen 8 kap §§4-12 reglerar budgetprocess och budgetens innehåll i stort. Utöver 
detta gäller för Arvidsjaurs kommun reglerna i detta dokument.  
 
4.1 Analys 
 
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning sammanställer gemensamma planeringsförut-
sättningar.  
En gemensam befolkningsprognos ligger till grund för samtliga nämnders planering. Nämnder 
och bolag skall tillföra en in- och omvärldsanalys som bidrar till kommunens gemensamma 
analys av framtiden. 
Planeringsförutsättningar beskriver vilka förutsättningar Arvidsjaurs kommun har för att kunna 
svara upp mot behov och krav de närmaste åren med utgångspunkt från bland annat senaste 
årsredovisning , innevarande års mål- och resursplan och förväntad utveckling.  
 
4.2 Mål 
 
Fullmäktiges övergripande mål beskriver den framtida önskade bilden av Arvidsjaur som kom-
mun att leva och verka i, och utarbetas av kommunfullmäktiges mål- och utvärderingsberedning.  
Kommunfullmäktige fastställer i oktober varje år kommunens Mål och resursplan för nästa 
kalenderår med plan för påföljande två år. Valår fastställs Mål- och resursplan av nyvalda 
fullmäktige i november.  
 
Kommunfullmäktiges mål gäller för all verksamhet inom koncernen och preciseras för varje 
verksamhet. Varje nämnd och bolag upprättar utifrån dessa mål 3-6 verksamhetsmål Dessa mål 
ligger till grund för Mål- och resursplanen. 
 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott bereder och utarbetar förslag till mål och resursplan till 
kommunfullmäktige. Som stöd för förslaget ska ligga förslag från respektive facknämnd. AKAB 
bereder och utarbetar förslag till plan för koncernen med stöd av förslag från i koncernen 
ingående bolag. Mål- och resursplan ska innehålla en presentation av ekonomi, mål, verksamhet 
och investeringar för respektive år.  
  
Kommunfullmäktige fastställer i Mål och resursplan övergripande mål, finansiella mål (god 
ekonomisk hushållning), skattemedel till respektive nämnd (nettoram), investeringar samt 
beslutar om förändringar av taxor/avgifter som nämnd eller bolag inte har bemyndigande att 
besluta om. Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags 
resultat- och investeringsbudget i samband med att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och 
resursplan. 
 
De begrepp och termer som används i mål och resursplan ska överensstämma med de begrepp 
och termer som används i årsredovisningen och delårsrapporter.  
 
Varje nämnd ska fastställa sin Mål- och resursplan för nästa kalenderår senast före december 
månads utgång. Till samma tidpunkt har förvaltningen tagit fram sina verksamhetsplaner. 
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I verksamhetsplanen: 
 
 Uppdraget från fullmäktige 
 Mål och riktlinjer för verksamheten  
 Ramarna i nämnden fördelas i en internbudget per budgetansvarig 
 Driftsbudget uppställt på samma sätt som vid uppföljning med summering av 

personalkostnader, verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter. 
 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten, jämförelse med andra kommuner) 
 
En detaljbudget utarbetas på varje förvaltning utifrån nämndens fastställda internbudget för införande 
i ekonomisystemet. 
 
4.3 Driftbudget 
 
Varje nämnd ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Avvikelser 
ska i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.  
Mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma 
verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.  
Ingen nämnd har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut från kommunfullmäktige  
Resursfördelningen gäller som nettoram, det vill säga kostnader minus intäkter. Nämnd kan öka 
eller minska sin bruttoomslutning, så länge nettoramen hålls. Om medelstilldelningen visar sig 
otillräcklig skall nämnden i första hand undersöka förutsättningar att disponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand - hos kommunfullmäktige - 
aktualisera behovet av att ändra målen för verksamheten.  
 
4.4 Omdisponeringar 
 
Nämnd beslutar om omdisponeringar av skattemedel inom nämndens ansvarsområde. 
Omdisponering får inte leda till att av kommunfullmäktige beslutad mål eller verksamhets-
inriktning förändras eller äventyras. Vid omdisponeringar måste nämnd eller den organisatoriska 
nivå som nämnden delegerat rätten till, klarlägga konsekvenserna av omdisponeringen i fråga för 
berörda verksamheter.  
 
4.5 Kompletteringsbudget/Tilläggsanslag 
 
Kompletteringsbudget kan fastställs i kommunfullmäktige i mars-april. I kompletteringsbudgeten 
fastställs nya anslag för innevarande kalenderår för investeringar samt sådant som pga. särskilda 
skäl (tex. lagändringar) inte ingår i den fastställda årsbudgeten.  
 
Tilläggsanslag, nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. Det som kan föranleda 
sådant beslut är enbart händelser av force majeure karaktär. I förekommande fall hanteras 
särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter.  
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4.6 Investeringar 
 
Kommunfullmäktige fastställer i Mål- och resursplan ramar och investeringsbudget för 
nämnderna.  
  
Som underlag för ett beslut i en nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera 
och dokumentera:  
 

 Behovet av investeringen  
 Alternativ som undersökts för att täcka behovet  
 Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd  
 Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel  
 Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt.  
Investeringar för taxefinansierad verksamhet fastställs i separat investeringsbudget. 
 
Som investering räknas för kommunförvaltningen objekt över 20 000 kr och med en ekonomisk 
och verksamhetsmässig livslängd om minst tre år. För bolagen kan andra beloppsgränser gälla. 
Innan extern leasing eller upplåning sker ska möjligheter till intern finansiering undersökas hos 
ekonomikontoret. Finansiering av investering genom leasing jämställs med upplåning. 
 
 
5.  UPPFÖLJNING 
 
5.1 Månatliga rapporter 
 
Respektive förvaltning ska varje månad till nämndsledamöter och ekonomiavdelningen 
överlämna en månatlig budgetuppföljning.  
  
Den månatliga budgetuppföljningen ska innehålla: 
 
 Jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period föregående år. 
 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall.  
 
Till kommunstyrelsen redovisas vid deras sammanträden kommunens samlade 
budgetuppföljning. 
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5.2 Delårsrapporter till kommunfullmäktige 
 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta en delårsrapport minst en 
gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. För 
kommunens del utgörs denna rapportering av två tertialrapporter (tertial 1:januari-april och 
tertial 2:januari-augusti).  
  
Kommunstyrelsen ska senast i juni resp. oktober överlämna delårsrapporten till 
kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska bestå av: 
 
 Resultaträkning 
  Balansräkning  
  Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom 

annan juridisk person (augusti) 
  Prognos över förväntat helårsresultat per nämnd och bolag  
 Uppföljning av verksamhetsmål  
 
De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i årsredovisningen. 
 
Delårsrapporten ska i övrigt innehålla en översikt liknande årsredovisningens förvaltnings-
berättelse men inte lika omfattande. Informationen ska omfatta förhållanden och händelser som 
bedöms viktiga för att som intressent kunna analysera kommunens och kommunkoncernens 
resultat och ställning.  
 
Ekonomiavdelningen bereder och upprättar förslag till delårsrapport för kommunfullmäktige. 
Förslaget ska bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga 
organisationer som ska ingå i den sammanställda redovisningen.  
  
Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna en delårsrapport med helårsprognos 
innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för delårsrapporten.  
 
Ekonomiavdelningen upprättar tekniska anvisningar för delårsrapporten.  
  
Särskilda tilläggsanslag för innevarande kalenderår fastställs vid behov i kommunfullmäktige i 
samband med behandling av delårsrapporterna.  
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5.2.1 Delårsrapporter till nämnder 
 
De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i Verksamhetsplanen: 
 

 Uppföljning av mål för verksamheten  
 Uppföljning av driftsbudget uppställt med summering av personalkostnader, 

verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter. 
 Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten) 
 Verksamhetsberättelse med rubrikerna: Ekonomi, Verksamhet, Händelser av betydelse, 

Personal och Framtid 
 
5.2.2 Delårsrapporter i Arvidsjaur Kommunföretag AB  
 
Efter andra tertialet ska AKAB överlämna till kommunstyrelsen en måluppföljning och 
ekonomisk rapport för AKAB och dess dotterbolag.  
  
Rapporten ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys med prognos över det ekonomiska utfallet till slutet av räkenskapsåret samt 
kommentarer.  
 
 
6.  ÅRSREDOVISNING 
 
Syftet med kommunens redovisning sammanfattas i följande punkter:  
  
 Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet  
 Tillgodose externa och interna intressenters information om kommunens ställning och resultat  

 
Kommunstyrelsen ska senast i mars månad överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.  
Ekonomiavdelningen upprättar förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen. Förslaget ska 
bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga organisationer som 
ska ingå i den sammanställda redovisningen. Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna 
en årsredovisningsrapport innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna 
för årsredovisningen som ekonomiavdelningen upprättar.  
 

Den årsredovisningsrapport som förvaltningar och bolag lämnar ska innehålla en samman-
fattning av det ekonomiska utfallet, verksamhet (inkl. måluppfyllelse) och investeringar för det 
aktuella året.  
Ekonomiavdelningen ansvarar för att årsredovisningsrapporterna sammanfattas genom 
upprättandet av en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av:  

 Förvaltningsberättelse  
 Resultaträkning  
 Balansräkning  
 Finansieringsanalys  
 Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom   

annan juridisk person.  
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Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över kommunens och bolagens utveckling för 
det enskilda året men även över tiden. I förvaltningsberättelsen jämförs det ekonomiska utfallet 
för verksamhetsåret med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och en 
finansieringsanalys.  
 
 
7.  INTERN KONTROLL 
 
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och är en naturlig del i de fyra 
olika stegen analys-planering-styrning-uppföljning. I begreppet innefattas hela organisationen 
och alla de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med 
kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning.  
 
För kommunen ska finnas ett reglemente för internkontroll som reglerar ansvarsfördelningen 
mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltning.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har en god intern kontroll 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att en uppföljning 
sker inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska upprätta en årlig eller flerårig plan för 
uppföljning av den interna kontrollen och genomföra relevanta kontrollåtgärder. Därefter ska 
rapportering ske till kommunstyrelsen.  
Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att 
nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar.  
  
Kommunstyrelsen upprättar efter årets slut en rapport till kommunfullmäktige med en 
sammanfattning av nämndernas rapportering av uppföljning av intern kontroll samt en 
bedömning av hur den interna kontrollen har fungerat i kommunen. 
 
________ 
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Kommunfullmäktige 2014-11-24 275 
 

 
 
Motion 
- Två av årets 
fullmäktigesammanträden 
ska förläggas på en söndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Motionären 
 

Kf § 205 Dnr 00073/2014 009
 
Leif Enberg (v) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2014-02-24 § 10 följande motion: 
 
Jag föreslår att efter nästa val ska två fullmäktigesammanträden alltid 
förläggas på en söndag. 
 

Med detta förslag vinner vi både ekonomiskt (förlorad arbetsförtjänst 
behöver inte betalas ut) och demokrati (allmänheten har lättare att besöka 
mötena). 
 
Kommunfullmäktiges presidium har 2014-11-11 berett ärendet och lämnat 
förslag till motionssvar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med följande motivering; 

 

Det är i dagsläget inte aktuellt att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på söndagar. Däremot har ett par sammanträden på 
kvällstid planerats under 2015. 

 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion  

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i kommunfullmäktige 
- Åsa Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Åsa Lundgren 
. Länsstyrelsen i Norrbotten 
 

Kf § 206 Dnr 00264/2014 102
 
Åsa Lundgren (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Åsa Lundgren beviljas begärt entledigande. 
2. Ny röstsammanräkning begärs från länsstyrelsen. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Annonsering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2015 
 

Kf § 207 Dnr 00304/2014 006
 
I kommunallagens 5 kap 10 § står att uppgift om tid och plats för ett 
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller 
de ortstidningar som fullmäktige beslutar. 
 

Det står också att om minst en tredjedel av ledamöterna begär införande i en 
viss ortstidning, ska uppgiften föras in i den tidningen. 
 

För år 2014 beslutade kommunfullmäktige att annonsering skulle ske i 
ortstidningarna Norra Västerbotten och Piteå-Tidningen samt på 
kommunens hemsida. 
 

Fullmäktige har att ta ställning till annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2015. 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Kristina Bäckström (c) 
Bifall till Britt-Inger Hedmans förslag samt att även annonsera i 
Nya AnnonsX:et. 
 

Britt-Inger Hedman (v) 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska, som tidigare, annonseras i 
dagstidningarna Piteå-Tidningen och Norra Västerbotten. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden varefter han förklarar att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Britt-Inger Hedmans yrkande. 
Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 
Den som stödjer Kristina Bäckströms förslag röstar ja. 
Den som stödjer Britt-Inger Hedmans förslag röstar nej. 
 

Efter avslutad omröstning har 12 ja-röster och 15 nej-röster avgivits.  
1 ledamot är frånvarande. Fullmäktige har beslutat att annonsering ska ske i 
dagstidningarna Piteå-Tidningen och Norra Västerbotten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Piteå-Tidningen 

och Norra Västerbotten under 2015. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
  



Närvaro- och voteringslista 
 
 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 
 Centerpartiet (c) 9 
 Moderata Samlingspartiet (m) 1 
Sammanträde: 2014-11-24 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
 Sverigedemokraterna *) (sd) 2 
 Summa 29 
 
 
 
Plats 
nr 

Ledamot När-
varo 

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

    § 207  §   

    Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Kenneth Bäcklund (v) 1  X      
2 Britt-Inger Hedman (v) 1   X     
3 Bernt Vikström (s) 1   X     
4 Linda Stenvall (s) 1   X     
5 Johan Althén (fp) 1  X      
6 Martin Nilsson (c) 1  X      
7 Kristina Lundberg (c) - Mats Klockljung X      
8 Bjarne Hald (c) - Rikard Skiöld X      
9 Håkan Sandgren (v) 1   X     
10 Ingrid Tagesdotter (v) 1   X     
11 Stina Johansson (s) - Åsa-Marie Sundell  X     
12 Kristina Taimi (s) 1   X     
13 Roine Gustavsson (sd) - Frånvarande - - -    
14          
15 Pernilla Granberg (c) 1  X      
16 Leif Andersson (c) 1  X      
17 Lena Karlsson (s) 1   X     
18 Marcus Lundberg (s) 1   X     
19 Lina Karlsson (s) 1   X     
20 Ylva Stråhle Andersson(s) 1   X     
           
22 Lars Ralph (m) 1  X      
23 Ann-Karin Sörmo (c) 1  X      
24 Kristina Bäckström (c) 1  X      
25 Johan Lundgren (s) 1   X     
26 Lotta Åman (s) 1   X     
          
32 Lennart Wigenstam (c) 1  X      
          
39 Peter Rydfjäll (s) 1   X     
40 Sven-Olov Granlund (c) 1  X      
41 Björn Lundberg (s) 1   X     
          
 SUMMA 24 3 ersättare  12 15     
 
*) Sverigedemokraterna har två mandat, varav ett är en s.k. tom stol. 
_____ 
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