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Kommunfullmäktige 2015-06-23 109 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.20 
 
Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: 

 

Linda Stenvall, Lina Karlsson, Ann-Karin Sörmo och Roine Karlsson. 
Johan Lundgren tjänstgör t.o.m § 130. 
 
Tjänstgörande ersättare: 
 

Tycho Johansson, Irén Ögren och Samuel Wigenstam. 
 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Överste Mikael Frisell, Chef Norrbottens Regemente  § 84 

Överstelöjtnant Teddy Larsson, Chef Arméns Jägarbataljon  § 84 
Överstelöjtnant Mattias Holmqvist, ställföreträdande Chef Arméns Jägarbataljon  § 84 
Anders Harr, miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande  § 94 
Kerstin Olla, kommunchef 
Liselott Sandström, sekreterare 
 

 
 
Utses att justera Bjarne Hald och Ylva Stråhle Andersson 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2015-06-26, klockan 15.00 
plats och tid 
 
    
Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström  Paragrafer: 84-133 
 
     
 Ordförande Peter Rydfjäll 
 
      
 Justerande Bjarne Hald  Ylva Stråhle Andersson 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-26 
 
Datum för anslags 2015-06-26 Datum för anslags 2015-07-18 
uppsättande nedtagande 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Liselott Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 84 
Information Arméns Jägarbataljon (AJB) 
 
Kf § 85 
Val av justeringsmän samt tid och plats för justering 
 
Kf § 86 Dnr 00282/2014 101 
Allmänhetens frågestund 
 
Kf § 87 Dnr 00282/2014 101 
Svar på fråga som ställdes vid allmänhetens frågestund 14 april 2015 
 
Kf § 88 
Delgivningar 
 
Kf § 89 Dnr 00183/2015 009
Motion - Återinförande av Flitpengen i socialnämndens verksamhet 
 
Kf § 90 Dnr 00184/2015 009
Motion - Översyn av ägardirektiv för kommunala bolag 
 
Kf § 91 Dnr 00185/2015 009
Motion - Strategi för fossilfria personbilar inom kommunkoncernens 
verksamheter 
 
Kf § 92 Dnr 00186/2015 009
Motion - Utveckling av Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB 
 
Kf § 93 Dnr 00187/2015 009
Motion- Attraktiv arbetsgivare 
 
Kf § 94 Dnr 00182/2015 101
Fråga - Trafiksäkerheten vid rondell Västlundavägen / Järvägsgatan 
 
Kf § 95 Dnr 00182/2015 101
Fråga - Vindkraft vid Brattberget 
 
Kf § 96 Dnr 00182/2015 101
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
Kf § 97 Dnr 00001/2015 101
Ett bättre Arvidsjaur för barn (Medborgarförslag) 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 98 Dnr 00001/2015 101
 Dnr 00066/2015 331
Utökning av parkeringsplatser vid torget (Medborgarförslag) 
 
Kf § 99 Dnr 00103/2015 007
Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom avfallsenheten 
 
Kf § 100 Dnr 00179/2015 007
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ledningssystem för 
systematiskt ledningsarbete 
 
Kf § 101 Dnr 00133/2015 005
Lokala prioriteringsprinciper för utbyggnad av bredband 
 
Kf § 102 Dnr 0107/2014 141
Medfinansiering - Miljökonsekvensbeskrivning av bandel 151 i samband 
med projekt Tågtest 
 
Kf § 103 Dnr 00298/2013 009
Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större 
tandläkarbehandlingar 
 
Kf § 104 Dnr 00169/2015 042
Delårsbokslut 2015-04-30 – Hela kommunen 
 
Kf § 105 Dnr 00172/2014 041
Investeringsredovisning 2015-01-01--04-30 
 
Kf § 106 Dnr 00061/2015 041
Information till kommunfullmäktige med anledning av prognostiserat 
underskott för 2015 och inför behandling av budget för år 2016 
- Socialnämnden 
 
Kf § 107 Dnr 00170/2015 042
Finansiella mål mandatperioden 2016-2019 
 
Kf § 108 Dnr 00061/2015 041
Mål- och resursplan 2016 och framåt – Hela kommunen 
 
Kf § 109 Dnr 00018/2015 003
Reglemente för intern kontroll 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 110 Dnr 00109/2014 007
Rapport - Handlingsplan för tillväxtarbetet 
 
Kf § 111 Dnr 00033/2015 042
Redovisning inköp av traktor - Investeringsredovisning 2014 
 
Kf § 112 Dnr 00175/2013 714
Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid 
2015-01-01--04-30 
 
Kf § 113 Dnr 00341/2014 007
Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom grundskolan 
- Redovisning av handlingsplan 
 
Kf § 114 Dnr 00342/2014 007
Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens 
särskilda boenden - Redovisning av handlingsplan 
 
Kf § 115 Dnr 00142/2015 051
Maxtaxa inom förskola och fritidshem 
 
Kf § 116 Dnr 00180/2015 051
Taxa för renhållning - Ändring av faktureringsintervall 
 
Kf § 117 Dnr 00162/2015 003
Regler och riktlinjer för skolskjutsar 
 
Kf § 118 Dnr 00066/2015 331
Återställande av Johannaparken, borttagande av P-platser 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 119 Dnr 00143/2015 214
Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan 
 
Kf § 120 Dnr 00334/2014 009
Motion - Kampanj mot tomgångskörning 
 
Kf § 121 Dnr 00145/2015 003
Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun 2015-2018 
 
Kf § 122 Dnr 00146/2015 003
Beredskapsplan för dammbrott i Skellefteälven 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning 
 
 

Kf § 123 Dnr 00123/2015 331
Förbättring och utveckling av området runt Nyborgstjärn 
(Medborgarförslag) 
 
Kf § 124 Dnr 00171/2015 331
Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs 
kommun 
 
Kf § 125 Dnr 00115/2015 253
Försäljning av mark på kvarteret Lommen 
 
Kf § 126 Dnr 00137/2015 137
Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal mellan Norsjö, Skellefteå, Malå, 
Sorsele, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 
 
Kf § 127 Dnr 00159/2015 106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2014 
 
Kf § 128 Dnr 00188/2015 003
Översyn av nämndernas reglementen 
 
Kf § 129 Dnr 00306/2014 024
Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden  
2015-2018 
 
Kf § 130 Dnr 00078/2015 041
Omföring av pengar i investeringsbudget 2015 för köp av brandbil 
 
Kf § 131 Dnr 00163/2015 102
Entledigande som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
- Lina Karlsson 
 
Kf § 132 Dnr 00164/2015 102
Entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
- Jörgen Andersson 
 
Kf § 133 Dnr 00165/2015 102
Entledigande som ersättare i styrelsen för Arvidsjaur Energi AB 
- Jörgen Andersson 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 114 
 

 
 
Information Arméns 
Jägarbataljon (AJB) 
 
 

Kf § 84 
 
Vid dagens sammanträde informerar Chefen för Norrbottens Regemente 
Överste Mikael Frisell om Försvarsmaktens nya organisation, den 
verksamhet han ansvarar för samt vad som händer i vår omvärld. 
 
I försvarsbeslutet framgår att regeringen vill stärka den svenska 
försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden från och 
med 2016 till och med 2020. Målet för det militära försvaret ska vara att 
enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige 
och främja landets säkerhet. 
 
Teddy Larsson, Chef för Armén Jägarbataljon (AJB) ger ledamöterna 
kunskap om verksamheten som finns på AJB, Försvarsmaktens främsta 
förband för strid på djupet av motståndarens gruppering, lokaliserad i 
Arvidsjaur. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av justeringsmän samt 
tid och plats för justering 
 

Kf § 85 
 
Kommunfullmäktige ska utse justeringsmän och ersättare för justering av 
dagens protokoll, samt tid och plats för justering. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bjarne Hald och Ylva Stråhle Andersson utses att justera protokollet. 

2. Pernilla Granberg och Kenneth Bäcklund utses till ersättare. 

3. Protokollet ska justeras 26 juni klockan 15.00 i förvaltningsbyggnaden. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund 
 

Kf § 86 Dnr 00282/2014 101
 
Fullmäktige ajournerades för allmänhetens frågestund. 
 
Då inga frågor från allmänheten ställdes återupptogs sammanträdet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga som ställdes 
vid allmänhetens 
frågestund 14 april 2015 
 

Kf § 87 Dnr 00282/2014 101
 
Följande fråga ställdes vid fullmäktiges sammanträde 2015-04-14. 
Fullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid dagens sammanträde. 
 
Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s) 
 
Vid dagens sammanträde (2015-04-14) ska en motion om skolmaten 
behandlas. 
Intentionen i motionen är fantastiskt bra. 
Motionen har beretts och förslaget är att den ska avslås. 
Alla vet att maten inte alla gånger är så bra. Senast upphandlades 
kommunens livsmedel tillsammans med Piteå kommun. 
 
Fråga: 
Finns det möjlighet att när nuvarande avtal går ut, arbeta med 
upphandlingen på ett sådant sätt att intentionen i motionen kan uppnås? 
 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman: 
 
LOU 
Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger möjlighet att ställa krav på 
leverantörens tekniska förmåga och kompetens samt långt gående krav på 
produkten eller tjänsten avseende miljö, djurskydd och kvalitet. 
Upphandling av stora volymer ekologiska produkter kan vara något dyrare än 
konventionellt odlade. 
 
Vad betyder "närproducerat" 

Lokal mat 
Såväl produktion som konsumtion sker inom ett begränsat område och 
avsändaren är tydlig. Synonymt med "lokalproducerat" och "närodlat".  
 
Regional mat 
Mat med en tydlig avsändare som har anknytning till det "regionala köket" men 
kan konsumeras i eller utanför det definierade området. 
 
Småskalig livsmedelsförädling - Avser både produktion och förädling av 
livsmedel i små företag. Produkterna marknadsförs med en tydlig avsändare, 
till exempel landskap eller producenten. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 87, forts. 
 
Svenska producenter ska följa aktuell svensk lagstiftning, men att begära att 
utländska producenter ska följa densamma kan vara diskriminerande och 
handelshindrande. Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara 
"närodlad" eller "lokalproducerad" kan i vissa fall ha goda miljöeffekter, men 
att ställa det som krav är som regel diskriminerande och handelshindrande, och 
därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling. 
 
I Piteå finns en uttalad politisk viljeinriktning och ett uttalat mål för 2014 på 
30 % närproducerat och 20 % ekologisk andel av de totala livsmedelsinköpen. 
Detta finns uttryckt i kommunens klimatplan. Detta speglar även 
livsmedelsupphandlingarna. 
 
Det finns sedan tidigare i Arvidsjaurs kommun en politisk viljeinriktning att 
man skulle nå en andel på 10 % ekologiskt under förra avtalsperioden för 
livsmedel. Andelen ekologiskt redovisas i årsrapporten för kostenheten. 
I senaste livsmedelsupphandlingen så fick kommunen ett bredare ekologiskt 
sortiment att välja bland. Detta gör att kommunen fritt kan välja andel 
ekologiskt utifrån våra målsättningar och vår ekonomi i Arvidsjaurs kommun. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
 
 

Kf § 88 Delgivning har skett per e-post om inte annat anges.
 
Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 
 
 Cirkulär 15:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 Revisionsrapport – Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens 

särskilda boenden 
Beslut i socialnämnden § 29, 2015-04-20 

 
 Styrkort – Socialnämndens övergripande mål 2016-2019 

Beslut i socialnämnden § 31, 2015-04-20 
 
 Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 

verkställda inom tre månader – 2015 
Beslut i socialnämnden § 35, 2015-04-20 

 
 Strategi bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 

Beslut i socialnämnden § 36, 2015-04-20 
 
 Revisionsrapport – Granskning av effektiviteten inom grundskolan 

Beslut i barn- och utbildningsnämnden § 32, 2015-04-22 
 
 Styrkort – Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål 2016-2019 

Beslut i barn- och utbildningsnämnden § 33, 2015-04-22 
 
 Medborgarförslag om sänkt hastighet till 30 km/tim vid Fridhemsskolan 

– Västlundavägen och Domängatan 
Beslut i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 26, 2015-04-22 

 
 Protokoll  2015-05-07– Röstsammanräkning kommunfullmäktige  

–  Ny ledamot, Åsa-Marie Sundell (s) 
Länsstyrelsen  i Norrbotten 

 
 Protokoll  2015-05-07– Röstsammanräkning kommunfullmäktige 

–  Ny ersättare, Jonas Granberg (c) 
Länsstyrelsen  i Norrbotten 

 
 Protokoll  2015-05-07– Röstsammanräkning kommunfullmäktige 

– Ny ersättare, Ann Björklund (m) 
Länsstyrelsen  i Norrbotten 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kf § 88, forts. Delgivning har skett per e-post om inte annat anges.
 
 Protokoll från årsstämma 2015-04-30 

IT Norrbotten AB 
 
 ”Ett gemensamt e-samhälle” 

Träff med Skellefteåregionen och Karlstads kommun 
 
 Ensamkommande barn, utvidgade anvisningar 

Migrationsverket och Sveriges länsstyrelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delgivningarna läggs med beaktande till handlingarna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Återinförande av 
Flitpengen i 
socialnämndens 
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 
 

Kf § 89 Dnr 00183/2015 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har via Peter Rydfjäll lämnat in 
följande motion: 
 
Återinför "Flitpengen"! 
 
Den som haver minst, drabbas oftast mest. 
Ett tyvärr alldeles för sant uttryck. 
 
Lite bakgrundsfakta: 
Ca 40 personer med funktionshinder finns inom kommunens försorg genom 
bland annat A-Service m.m. där man utför enklare arbeten. 
Dessa arbeten har tidigare "avlönats" med den sk. "Flitpengen", en 
symbolisk summa som kommit dessa personer tillgodo. 
Då kommunen tidigare hade en STARKT ansträngd ekonomi, beslöts att 
denna ersättning skulle tas bort. Detta, fullt förståeligt, med dåvarande 
ekonomiska läge. 
 
Konsekvens: 
Den lilla "morot"/"guldkorn"/"be1öning" dessa personer tappat, har inneburit 
en stor sänkning av både livskvalitet och motivation. Två kriterier som är 
väldigt viktiga för dessa individer, med tanke på den ekonomiskt utsatta 
situation många av dessa befinner sig i. 
 
Ekonomi: 
Många andra kommuner som också tagit bort denna "flitpeng", har numera 
återinfört den. Vissa har till och med höjt den! 
En beräkning för Arvidsjaur Kommun, (gjord av personal vid 
Socialkontoret), tyder på att ett återinförande skulle kosta ca 165 tkr per år. 
 
Då ekonomisk politik har som huvudregel att ekonomiska medel skall 
komma så många som möjligt tillgodo, med så bra utfall som möjligt, anser 
undertecknad att denna smärre ekonomiska kostnad är VÄL motiverad, med 
tanke på det stora numerära (ca 40 st) antal personer "Flitpengen” berör. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Översyn av ägardirektiv 
för kommunala bolag 
 

Kf § 90 Dnr 00184/2015 009
 
Centerpartiets fullmäktigegrupp har via Martin Nilsson lämnat in följande 
motion: 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige (Kf) är ytterst ansvarig för styrningen av de 
kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar och skall följa 
upp att bolagen lever upp till ägarens vilja och inriktning". 
Kf har 2014-04-14 § 70 antagit "Övergripande mål för 2016-2019. Med 
anledning av detta finns anledning att omarbeta ägardirektiv och 
bolagsordningarna till de kommunala bolagen så att även bolagen från 2016 
har uppdaterade bolagsordningar och ägardirektiv som harmoniserar med av 
KF antagna Övergripande mål. 
 
Arvidsjaur kommun AB:s (AKAB) ägardirektiv är inte helt tydliga avseende 
vilken roll ägarna vill att AKAB skall utgöra, här krävs att Kf blir tydligare. 
 
Någon översyn av bolagens verksamhet har under åren inte heller genomfört, 
vilket innebär att såväl Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energibolag AB som 
Arvidsjaur Flygplats AB ägnar sig ut uthyrning av bostäder i större eller 
mindre omfattning. En stor verksamhet inom Energibolaget är uthyrning av 
industrilokaler, vilket också är en del av Flygplatsbolagets verksamhet. 
 
Sammantaget föreligger ett behov av att genomföra en översyn innebärande 
att verksamheterna i bolagen renodlas till bolagens huvudsyfte. En sådan 
översyn bör pröva såväl samordning av verksamhet som överföring av 
tillgångar. 
 
Betydelsen av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för att Arvidsjaur som 
kommun skall få tillväxt är oomtvistad. Stor enighet finns också kring 
betydelsen av alla ideella organisationer som tillhandahåller olika aktiviteter. 
Alla dessa föreningar är starkt beroende av "sponsring" från näringslivet och 
utan det fantastiska stöd som näringslivet ger skulle inte utbudet vara så 
stort. De kommunala bolagen är också en del av näringslivet i Arvidsjaur, 
men tyvärr deltar inte alla bolagen i stöd till föreningar. Av ägardirektiven 
framgår inte någon styrning från ägarna, utan respektive bolag har att 
ta beslut i frågan. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 90. forts. 
 
Centerpartiet yrkar att: 
 
- Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen (KS) tydliggöra 

AKAB:s uppdrag genom en översyn av ägardirektiven och 
bolagsordning. 

- Uppdra till AKAB att göra en konsekvensanalys av renodling av 
verksamheten antingen genom samordning av verksamheten eller 
genom överföring av egendom och verksamhet. 

- Uppdrar till AKAB att, i samråd med bolagen, genomföra en översyn av 
ägardirektiven och bolagsordning för de kommunala bolagen varvid det 
tydligt skall framgå: 
 

a) Ett tydligt uppdrag 
b) Mätbara mål 
c) Miljömål 
d) Ekonomiska mål 
e) Sponsringspolicy 

 
Uppdra till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige senast till 
novembersammanträdet 2015 föreslå reviderade bolagsordningar och 
ägardirektiv i syfte i december 2015 genomföra bolagsstämma i alla bolag 
för att anta nya bolagsordningar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Strategi för fossilfria 
personbilar inom 
kommunkoncernens 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 91 Dnr 00185/2015 009
 
Centerpartiets fullmäktigegrupp har via Samuel Wigenstam lämnat in 
följande motion: 
 
Bakgrund 
Arvidsjaur kommun har inte i några styrdokument klargjort en tydlig 
miljöinriktning för personbilar som anskaffas för kommunens verksamhet. 
Av bolagsordningar framgår att bolagen skall agera enligt Agenda 21. 
 
I förslag till "Finansiella mål för perioden 2016-2019" framgår enligt 
punkt 4 "Kommunens tillgångar skall vårdas så framtida generationer inte 
förorsakas onödiga kostnader". 
 
Miljö är definitivt en tillgång som behöver vårdas för framtida generationer. 
 
Centerpartiet i Arvidsjaur yrkar att: 
 
- Arvidsjaur kommun tar fram en strategi med målet att 60 % av 

personbilsbeståndet senast 2020 och 100 % senast 2025 inom 
kommunens verksamhet skall drivas fossilfritt, oaktat om dessa köps, 
leasas eller hyrs. 

 

- I de fall fossilfritt alternativ inte är lämpligt skall hybrid alternativ väljas 
vid omsättning. 

 

- Ägardirektiven till de kommunala bolagen ska innehålla skrivningar som 
innebär motsvarande krav vid omsättning. 

 

- För övriga fordon skall inriktningen vara att vid omsättning skall en 
prövning ske mot fossilfritt drivmedel. Inriktningen bör vara att senast 
2025 ha övergått till fossilfritt drivmedel. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Kommunfullmäktige 2015-06-23 125 
 

 
 
Motion 
- Utveckling av 
Fastighetsbolaget i 
Arvidsjaur AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 92 Dnr 00186/2015 009
 
Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) har lämnat in följande motion: 
 
Med anledning av att en av kommunens stora utmaningar, utöver ekonomin, 
kommer att vara kompetensförsörjning föreslår jag att kommunfullmäktige 
initierar en utredning ifall en utveckling av Arvidsjaurhems dotterbolag, 
Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB, skulle kunna användas till att underlätta 
att dela kompetens inom kommunen på en laglig väg. Dels mellan bolag-
bolag likväl som mellan bolag-förvaltning. 
 
Bolaget skulle på så sätt kunna användas som en "gemensam nämnd" för 
verksamhet inom hela kommunkoncernen. Berörda bolag skulle, med viss 
planering, kunna "dela" på resurser och sänka sina kostnader. Och 
kommunen skulle i sin tur kunna köpa vissa tjänster av bolaget och på så sätt 
ev. kunna minska sina inköp av entreprenörer eller minska sårbarhet inom 
egna organisationen genom att kunna köpa verksamhet vid arbetstoppar. 
Fördelen skulle kunna vara två för kommunkoncernen, bättre 
kompetensförsörjning och ekonomisk besparing. 
 
Jag vill att kommunfullmäktige till en början, utreder: 
 
Om det är önskvärt och ekonomiskt för kommunkoncernen att Arvidsjaur 
Energi AB och Arvidsjaur Flygplats AB förvärvar 1/3 var av 
Fastighetsbolaget i Arvidsjaur utav Arvidsjaurhem AB, i syfte att bolagen 
lagligt ska kunna dela på ex. personella nyckelkompetenser. 
 
Om de berörda bolagen finner det intressant ur ett affärsmässigt perspektiv 
att gå vidare med en sådan lösning. 
 
Undersöka om det finns hinder för ett ev. samägt bolags eventuella framtida 
vinstutdelning, i form av koncernstöd, i de fall AHEM äger 1/3 av bolaget. 
 
Om ovanstående bedöms intressant att gå vidare med, även undersöka om 
det finns intresse hos övriga kommunkoncernen att köpa tjänst ( i så fall vad 
och hur mycket) av ett eventuellt samägt bolag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Motion 
- Attraktiv arbetsgivare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 93 Dnr 00187/2015 009
 
Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) har lämnat in följande motion: 
 
Med anledning av kommunfullmäktiges övergripande mål "Attraktiv 
arbetsgivare", föreslår jag kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett 
övergripande strategidokument med vad som menas med att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Viss styrning finns i det "Personalpolitiska handlingsprogrammet" om vad 
verksamheterna kan göra inom ramen för personalpolitiken. Detta börjar 
dock vara en aning föråldrat och en helhetsöversyn är på sin plats. Vad har 
ex. kommunfullmäktige för vilja med sina fokusområden 
"Kompetensförsörjning" och "Arbetsmiljö"? 
 
När kommunen gjorde sin SWOT-analys, visade det sig att samtliga 
verksamheter ser svårigheter att rekrytera rätt personal. Därför bör en 
översyn göras över verksamhetsgränserna och gärna över partigränserna för 
att få kontinuitet inom personalpolitiken. 
 
Vid framtagande av denna strategi, vill jag att det även undersöks om 
bruttolöneavdrag via en samarbetspartner som t.ex. Benify skulle öka 
kommunens attraktivitet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Fråga 
- Trafiksäkerheten vid 
rondell Västlundavägen  
/ Järvägsgatan 
 
 

Kf § 94 Dnr 00182/2015 101
 
Lars Ralph (m) ställer följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §) till Miljö-, bygg- 
och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders Harr (s): 
 
" Bussar som är femton och en halv meter långa som kommer från Gielas 
och skall svänga upp mot K4 måste köra mot färdriktningen i rondellen 
Järnvägsgatan/Västlundavägen, åtminstone när uppskottad snö hindrar 
chauffören från att gena över rondellen. Hur kommer detta problem att 
lösas? ” 
 
Anders Harr lämnar följande svar: 
 
Jag har inte riktigt klart för mig varför man måste gena. Men skulle det vara 
på det sättet att rondellen är felbyggd, ska den åtgärdas. Gatuchefen ska få i 
uppdrag att mäta upp rondellen, så att den följer gällande regler. Är det sen 
snöröjningen som orsakar att det inte går att köra rätt i rondellen, då är det 
snöröjningen man måste se över. Det är inte acceptabelt om bussarna inte 
kan köra lagligt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågan är besvarad. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

 Utdragsbestyrkande 
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Fråga 
- Vindkraft på 
Brattberget 
 
 

Kf § 95 Dnr 00182/2015 101
 
Bjarne Hald (c) ställer följande fråga (KL 5 kap, 55-56 §) till 
kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman (s): 
 
" En fråga som skulle behandlats idag är kommunens ställningstagande vad 
gäller en vindkraftsetablering på Brattberget. Då Kraftö Vind AB den 4 juni i 
år bestämde sig för att återkalla sin ansökan blev detta ett ”ickeärende”. 
 
Kommunstyrelsen beslöt därför att frågan inte skulle tas upp på dagens 
kommunfullmäktigesammanträde. Kommunstyrelsen träffade också ett 
generellt beslut att förklara att Brattberget inte är lämpligt för en vindkrafts-
etablering. 
 
Min fråga till kommunalrådet är: 
 

Kommer de boende i Järvträsk, Glommersträsk med flera byar att kunna 
andas ut och lita på att beslutet i kommunstyrelsen är tillräckligt för att ingen 
vindkraftsetablering på Brattberget skall ske. ” 
 
Lotta Åman lämnar följande svar: 
 
Jag är en röst och har tagit ställning för invånarna, rennäring och turism när 
det gäller vindkraftsetableringen. Det finns också en vindkraftsplan som 
antogs av kommunfullmäktige 2011-10-31. Utifrån ovanstående så står att 
läsa i kommunstyrelsens protokoll 2015-06-09; 
 

”Med anledning av det som framkommit av sökandens utredning avstyrker 
kommunstyrelsen etablering av vindkraft på Brattberget.” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågan är besvarad. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

 Utdragsbestyrkande 
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Interpellation till 
kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 

Kf § 96 Dnr 00182/2015 101
 
Kommunfullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) lämnar följande 
interpellation (KL 5 kap, 49-54 §) till kommunstyrelsens ordförande 
Lotta Åman (s); 
 
” Sametingets parlamentsbyggnad 

 
Frågan om placering och uppförande av Sameparlamentet är en 
långdragen historia. 8 oktober 1993 fattades beslut att Sametingets 
parlamentsbyggnad skall placeras i Kiruna. 2004 gav dåvarande 
statsminister Göran Persson löfte om en ny parlamentsbyggnad. 2006 
avgjordes en arkitekttävling samtidigt som planerna på statsomvandlingen 
i Kiruna blev mera kända. Detta i kombination med regeringsskifte har 
försenat byggandet. 
 
Under ett besök i Kiruna i september 2007 gav statsrådet Eskil Erlandsson 
dock besked om att regeringen avser att fortsätta arbetsprocessen med 
sametingsbyggnadens placering i Kiruna. 
 
Representanter för LKAB, Kiruna kommun och Sametinget har 
tillsammans med arkitekten Hans Murman diskuterat kriterier som 
exempelvis mikroklimat, närhet till kommunikation och service, 
vegetation, trafikangöring och marklutningsförhållanden. Först utsågs en 
ny tomt vid Luossavaaras sluttning, men efter många om och men 
beslutade kommunfullmäktige istället att välja det nordöstra alternativet 
för det nya Kiruna. Och eftersom Sametinget vill ha närhet till service och 
ligga synligt i ett nytt centrum, har Kiruna kommun föreslagit en ny tomt 
invid Kirunas nya centrum i närheten av Tuolluvaara. 
 
2011 har Karin Vannar motionerat om placering av parlamentet, motionen 
är ännu inte enligt Sametingets hemsida behandlad. 
 
Även vid plenum i Arvidsjaur i år fanns frågan på dagordningen. 
 
Sametinget har så sent som vid sitt styrelsemöte 2015-04-16 har gett fattat 
beslut att "ge styrelseordförande och kansliet i uppdrag att arbeta vidare 
med en placering av sameparlamentet." 
 
Frågan om VAR parlamentsbyggnaden skall placeras är sålunda ännu inte 
klar. Det finns som jag uppfattar det inte en helt entydig uppfattning inom 
parlamentet om det senaste förslaget till tomt och placering i Kiruna. Till 
detta kommer att Kiruna i princip är en utkant av det samiska området. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

 Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till: 
. Interpellanten 
 

Kf § 96, forts. 
 
 Arvidsjaur med sin geografiska placering i princip mitt i den svenska 

delen av Sàpmi och de goda kommunikationerna inom Sverige och 
internationellt är en naturlig placering av parlamentet, det finns dessutom 
goda möjligheter att i centrumkärnan eller i omedelbar närhet till centrum 
bygga ett parlament, utan att riskera flytt inom några år på grund av 
gruvnäringen. 
 
Kommunfullmäktige har antagit mål för kommande period, som tydligt 
anger TILLVÄXT, ett samiskt parlament i Arvidsjaur torde rymmas inom 
denna definition. 
 
Med anledning av ovanstående är mina frågor till kommunalrådet: 
 
- Vilka åtgärder vidtogs i samband med att Sametingets folkvalda höll 

plenum i Arvidsjaur i maj för att påverka de folkvalda om en annan 
placering än Kiruna? 

- Avser kommunalrådet/kommunen verka för en lokalisering av 
parlamentet till Arvidsjaur? 

- Om så är fallet, vilka åtgärder är då planerade för att inom ramen för 
det uppdrag som Sametingets styrelse gett ordförande och kansliet 
försöka påverka dessa mot en lokalisering av parlamentet till 
Arvidsjaur? 

- Med hänsyn till att frågan inte lyfts i kommunstyrelsen som har 
ansvar för näringslivsfrågor, har det via andra kanaler getts något 
uppdrag till näringslivschefen i denna fråga? ” 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Interpellationen besvaras i enlighet med bilaga till protokollet. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-23 § 96. 1(2) 
 
 
 
Svar på interpellation ställd av Bjarne Hald avseende placeringsort för 
Sametingets parlamentsbyggnad 
 
 
Bjarne Hald, kommunfullmäktigeledamot för centerpartiet har lämnat in en interpellation om hur 
kommunen har agerat vad gäller lokalisering av sametingets parlamentsbyggnad. För närvarande 
är sametinget placerat i Kiruna. LKAB har anvisat tomt för ny parlamentsbyggnad 
i Kiruna. 
 
Frågan om sameparlamentets placering har under många år varit en återkommande fråga i 
Sametinget, precis som interpellanten skriver. Arvidsjaurs kommun har tidigare lagt ner ett stort 
arbete för att parlamentet skulle förläggas i kommunen. 
 
Den 21 januari 2015 hade SVT Nyheter Norrbotten ett inslag om Sameparlamentets placering. 
I inslaget nämndes att Sametingets styrelse har för avsikt att utreda alternativa orter än Kiruna 
för placeringen, efter att styrelsen fått signaler från LKAB att det är problem med den tomt 
bolaget föreslagit. Bland annat behöver LKAB göra sonderingsborrningar för att se om marken 
går att bygga på. 
 
Inslaget föranledde att jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande skickade in en förnyad 
intresseanmälan om tingets placering i Arvidsjaur. I skrivelsen finns angivet de aspekter som 
lyfts i interpellationen, som geografisk placering mitt i sameland, de goda kommunikationerna, 
flygplatsen, Sveriges äldsta bevarande samiska kyrkstad, den väl utbyggda infrastrukturen i form 
av bredband och telekommunikation m.m. Skrivelsen är daterad 2015-02-06. 
 
Interpellanten ställer följande frågor: 
 
Vilka åtgärder vidtogs i samband med att Sametingets folkvalda höll plenum i Arvidsjaur i 
maj för att påverka de folkvalda om en annan placering än Kiruna? 
 
Svar: 
När plenum hölls i Arvidsjaur i maj så tog jag upp frågan om sameparlamentets lokalisering 
direkt med både sametingets ordförande Stefan Mikaelsson och partiledaren för Jakt- och 
fiskesamerna Håkan Jonsson. Både jag och kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll tog 
även tillfället i akt att i samband med tal vid middag för hela Sametinget åter lyfta frågan om 
Arvidsjaur som placeringsort för byggnaden. Vi fick beskedet att Arvidsjaurs kommun är med i 
de fortsatta diskussionerna. Det finns även inlämnade intresseanmälningar från ett par andra 
kommuner. 
 
Avser kommunalrådet att verka för en lokalisering av parlamentet till Arvidsjaur? 
 
Svar: 
Som tidigare nämnts så arbetar jag sedan januari kontinuerligt med frågan. Bland annat har 
återigen kontakt tagits med Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson, där uppdraget till 
Sametingets styrelse diskuterades. Det finns sen tidigare ritningar på en parlamentsbyggnad, men 
regeringen har inte avsatt några pengar till byggnaden. 

  



 2(2) 
 
Om så är fallet, vilka åtgärder är då planerade för att inom ramen för det uppdrag som 
Sametingets styrelse gett ordförande och kansliet för att försöka påverka dessa mot en 
lokalisering av parlamentet till Arvidsjaur? 
 
Svar: 
Representanter för Sametinget har hälsats välkomna till Arvidsjaur för att på ort och ställe se 
Arvidsjaur i sin helhet och vad orten har att erbjuda, samt för att besöka förslag till platser som 
kan lämpa sig för byggnation. Kommunen kan inte utöver detta inte gå händelserna i förväg utan 
låta styrelsen starta sin behandling av ärendet. 
 
Med hänsyn till att frågan inte lyfts i kommunstyrelsen, som har ansvar för 
näringslivsfrågor, har det via andra kanaler getts något uppdrag till näringslivschefen i 
denna fråga? 
 
Svar: 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2015 informerade ordföranden styrelsen 
om den intresseanmälan som skickats in. Kommunstyrelsen välkomnade initiativet och 
uppmanade ordföranden att jobba vidare med frågan. 
 
Ärendet är i dagsläget på politiskt nivå. Sametingets styrelse har fått uppdraget att utreda frågan 
om var parlamentet ska placeras. Undertecknad har lyft frågan med näringslivschefen, men inget 
formellt uppdrag har lämnats än. 
 
När det gäller uppdrag via andra kanaler, så har det inte kommit in någon begäran om detta, 
varken skriftlig eller muntlig till undertecknad. 
 
Näringslivskontoret lyder under kommunstyrelsen. Andra kanaler, vilka som nu menas, har inte 
befogenheten att ge uppdrag till näringslivskontoret i ett ärende av den här karaktären. Det här är 
i dagsläget i högsta grad ett ärende av politisk dignitet. Däremot kan företrädare för 
näringslivskontoret kontakta kommunchef eller kommunalråd om någon kommer med en sådan 
begäran eller förslag. 
 
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ett bättre Arvidsjaur för 
barn 
(Medborgarförslag) 
 
 

Kf § 97 Dnr 00001/2015 101
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll; 
 
” Vi är en grupp på 20 mellanstadiebarn som jobbar, pratar, leker och har kul 

tillsammans efter skolan på tisdagar i församlingshemmet. Vi kallar oss för 
Knaster & Brak. Målet för vår grupp är att lära oss mer om 
Barnkonventionen och vi bestämmer rätt mycket själva hur vi ska vara och 
vad vi ska göra. Vi pratar också om livsfrågor, hur barn har det i Sverige, i 
Arvidsjaur och i världen. Det kostar ingenting att vara med i vår 
verksamhet och vi tycker att det är himla bra att göra saker tillsammans i 
Arvidsjaurs församling. 
 
Arvidsjaur är ett bra samhälle att leva i. För det mesta känner vi oss glada 
och trygga. Alla som gillar idrotter har mycket att göra: IP och 
konstgräsplanen är toppen. Det finns bra träningsområden, ridhus, 
slalombackar, idrottsanläggningar och badhus, säkra skolvägar, bibliotek, 
Rävlyan och en del andra bra saker också. Vi trivs här och vill att vårt 
samhälle ska vara bra för alla. Biltestkörning är bra för vår kommun och 
det är bra att många jobbar med det. Vi önskar att vi hade lite mer affärer 
här, så att man inte behöver åka iväg för att handla kläder och leksaker. 
Därför vill vi att ni jobbar vidare på idén om ett lite större köpcenter, som 
också har kläder för barn och leksaker. 
 
Vår skola är bra, men vi tycker att ni politiker ska ge mer pengar så att 
skolgården blir roligare att vara på. Till exempel så önskar vi att det fanns 
mer lekutrustning och roliga rutschbanor, speciellt för de mindre barnen. 
Det behövs också fler cykelställ, för cyklarna står och ligger huller om 
buller. 
 
Badhuset och sporthallen känns gamla och smutsiga. Det städas inte så bra, 
tycker vi. Kanske att badvakterna inte riktigt hinner med allt jobb de ska 
göra. Det har hänt att någon gjort sig illa så att det kommit blod på golvet 
en vecka. När vi kom tillbaka nästa vecka var blodet kvar, för ingen hade 
städat bort det. Det var äckligt. Vi vill ha bättre städning på badhuset. För 
att folk ska vilja bada måste badhuset renoveras, så att det lockar dit alla 
som bor här, men också turister. Vi önskar därför en stor renovering och 
gärna ett häftigt vattenland. 
 
En annan sak som är viktig för oss är att vi också vill kunna vara på 
Humlan eller något liknande. Vi vill gärna att ni har öppet för oss efter 
skolan. Det borde inte bara vara för ungdomar. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
 

Kf § 97, forts. 
 
 På Ventilgatan har kommunen lovat att fixa till lite, men på två år har inget 

hänt. Vi har inga nät på våra fotbollsmål och barnen kan knappt leka i 
lekparken. Vi vill att ni fixar det tidigt i sommar, som ni lovat. Vi har 
väntat länge nog. I Abborrträsk vill vi att kommunen ordnar så att vi får nät 
till våra fotbollsmål. Det är viktigt för de som vill spela fotboll där. 
 
Det finns mycket annat att önska, men vi bestämde oss för att enas om det 
vi nu skrivit. Vi tycker att ni politiker gör ett bra jobb för det mesta, men vi 
tror också att allt går att förbättra. Vilka av våra förslag går att göra något åt 
och hur lång tid tar det? ” 
 
Hejdå 
 

Medborgarförslaget har undertecknats med 83 namn. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Utökning av parkerings-
platser vid torget 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
 

Kf § 98 Dnr 00001/2015 101
 Dnr 00066/2015 331
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll; 
 
” Tillägg till tidigare medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser vid 

torget 
 

Det gäller parkerandet på Garvargatan. 
Trottoaren mittemot Garvargården, d.v.s. den södra sidan, skulle kunna 
smalnas av till halva sin bredd och förses med markerade P-rutor. 
 
Och glöm inte att sätta upp skyltar med P-förbud på Garvargatans norra 
sida mellan Stationsgatan och Västlundavägen ! Ett annat "glöm inte" är att 
laga Johannaparkens staket mot Garvargatan! ” 

 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att ärendet 
tillförs medborgarförslaget om utökning av parkeringsplatser vid torget 
som ska behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget tillförs tidigare lämnat förslag om utökning av 

parkeringsplatser tid torget. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
effektiviteten inom 
avfallsenheten 
 

Kf § 99 Dnr 00103/2015 007
 
Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom avfallsenheten. 
 
Kommunfullmäktige har vid flera olika tillfällen betonat vikten av att 
kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, det vill säga samband 
mellan förbrukade resurser och redovisad kvalitet. 
 
I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
 
Vår granskning visar att arbetet med att effektivisera avfallsenheten bedrivs 
varken på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Av 
granskningsresultatet framgår emellertid att verksamheten i vissa avseenden 
bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 
• Kommunstyrelsen och avfallsenheten implementerar 

kommunfullmäktiges styrmodell och antar mål som kan styra och följa 
upp verksamheten utifrån effektivitet 

• Förvaltningen/avfallsenheten prövar om omfördelning av arbetsgifter 
(läs: hantering av bostadsanpassningsbidrag) kan skapa förutsättningar för 
att utveckla styrningen av avfallsenheten 

• Kommunstyrelsens initierar en uppdatering av kommunens avfallsplan. 
I den reviderade versionen bör det bland annat regleras formerna för hur 
planen ska följas upp och utvärderas av politik och förvaltning 

 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med beaktande av revisorernas 

rekommendationer inkomma med svar till kommunfullmäktige i 
november 2015 hur bristerna åtgärdas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
socialnämndens lednings-
system för systematiskt 
ledningsarbete 
 

Kf § 100 Dnr 00179/2015 007
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Området är reglerat i Socialstyrelsens tvingande 
föreskrifter (SO SFS 2011:9). Valet av granskningsinsats har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. 
Revisorernas granskning visar att arbetet med kvalitetsledningssystemet inte i 
tillräcklig omfattning sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig 
intern kontroll. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i 
bifogad rapport. 
 
Ett kvalitétledningssystem är ett kontinuerligt och långsiktigt sätt för 
socialnämnden att utveckla och säkra verksamheten kvalitet genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Systemet kan med fördel utformas som en del av 
ett integrerat system för ledning och uppföljning av både verksamhet och 
ekonomi. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden fastställer en plan och avsätter resurser för 
kvalitetsarbetet. Ansvar bör även tydliggöras för att säkerställa en samsyn 
kring kvalitetsledningssystemets omfattning och inriktning, samt 
medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet 

• Socialnämnden intensifierar arbetet med riskanalys. Detta arbete kan med 
fördel integreras/samordnas med arbetet rörande internkontroll 

• Socialnämnden definierar när och hur en uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet ska ske. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas 

rekommendationer inkomma med svar till kommunfullmäktige i 
november 2015 hur bristerna åtgärdas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

 Utdragsbestyrkande 
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Lokala 
prioriteringsprinciper för 
utbyggnad av bredband 
 

Kf § 101 Dnr 00133/2015 005
 
Norrbottens kommuner har i den regionala utvecklingsstrategin fastslagit 
målet att alla som bor i länet år 2020 ska ha tillgång till bredband med hög 
kapacitet, med sikte på 100 Mbit/s. Bredband är ett samlingsbegrepp för 
snabba digitala förbindelser och kan vara mobilt eller fast. Mobilt bredband 
tillhandahålls och byggs ut av externa aktörer, den så kallade marknaden. 
Kommunen, genom Arvidsjaurs stadsnät, är den till dags dato enda aktören 
som arbetar med att tillgängliggöra fast bredband, främst i form av optisk 
fiber och ADSL i kommunen. Tätorterna har en god utbyggnad sedan 
tidigare, men det finns mycket kvar att göra för de drygt 17% av våra 
medborgare som bor på landsbygden.   
 
För att kunna ansöka om medel för att genomföra insatser för målets 
uppfyllande måste Arvidsjaurs kommun först genomföra en 
intresseinventering. Senast detta gjordes var i början på 2000-talet. Arbete 
med detta pågår. Här ingår ett initialt intressent- och dialogmöte, fem möten 
i olika delar av kommunen samt informationsmöte med kommunstyrelsen. 
Intresset kartläggs slutligen i en enkät för att utreda hur de som bor, driver 
näringsverksamhet eller äger fritidsfastigheter på landsbygden i Arvidsjaurs 
kommun ser på möjligheten att ansluta sin fastighet eller bostad till optisk 
fiber för bredband. I samband med detta behöver kommunen anta nya 
principer för prioriteringar bland de olika områdesnäten.  
 
Förslaget för lokala prioriteringsprinciper är följande: 
 

1) Antal boende kring områdesnätet 
2) Näringsliv 
3) Kostnadseffektivitet 
 
I kriteriet Näringsliv föreslås ingå företag i form av aktiebolag och enskilda 
firmor med en omsättning på mer än 350 000 för att prioritera företagande 
med levande verksamhet. Mäts i form av antal företag med verksamhet på 
en specifik plats. 
 
I kriteriet Kostnadseffektivitet vägs faktorer som anslutningsgrad (inklusive 
fritidsfastigheter), möjlighet till insatser i form av eget arbete hos 
målgruppen, närhet till befintlig infrastruktur samt möjlighet till samverkan 
med övrig kommunal verksamhet eller externa aktörer i anläggningsfasen. 
Syftet är att först prioritera de nät som når flest permanent boende, 
näringsidkare och fritidsfastigheter till lägst kostnad. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 135 2015-05-06 
Tjänsteskrivelse, Ann Engberg 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Glen Eriksson 
. Ann Engberg 

Kf § 101, forts. 
 
Tillämpning: Kriterie 1 och kriterie 2 föreslås ligga fast under hela 
projekttiden, medan det är viktigt att inom ramen för verkställighet kunna 
justera utfallet av kriterie 3 kontinuerligt om nya möjligheter till anläggning 
med ökad kostnadseffektivitet uppkommer under processen. Detta i den 
mån detta är möjligt enligt principerna för eventuella externa medel. 
Kommunen riskerar med en alltför rigid prioritering blockera byarnas egen 
drivkraft och engagemang, något som är en förutsättning att tillvarata för att 
kunna nå så nära måluppfyllelse som möjligt. I den händelse att två eller 
flera nätsträckningar erhåller liknande prioriteringspoäng, med underlag av 
ovanstående principer, föreslås utpekade prioriterade områden i kommande 
Översikts- och tillväxtplan få förtur. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Lokala prioriteringsprinciper med ovanstående tillämpningar för 

utbyggnad av bredband antas enligt följande; 
 

1. Antal boende kring områdesnätet 
2. Näringsliv 
3. Kostnadseffektivitet 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 135 2015-05-06 
Tjänsteskrivelse, Ann Engberg 

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering 
- Miljökonsekvens-
beskrivning av bandel 151 
i samband med projekt 
Tågtest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Berörd personal  
. Ekonomi 
 
 Bilaga ./. 

Kf § 102 Dnr 0107/2014 141 
 
Arvidsjaurs kommun har av Rail Test Noric tillfrågats om intresse av att delta 
i ett projekt som ska utmynna i test av spårbunden trafik mellan Arvidsjaur 
och Jörn. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 95 att ställa sig positiv till 
projektet. 
 

Projektet är nu i en ny fas där det blivit dags att göra en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) av den tänkta verksamheten. IUC Västerbotten, som är 
projektägare för denna del i projekt, ansöker nu om medfinansiering från 
Arvidsjaurs och Skellefteå kommuner för genomförande av MKB.  
 

Sammantaget beräknas kostnaden uppgå till 3 Mkr. Länsstyrelserna i 
Norrbotten och Västerbotten finansierar hälften av denna summa medan 
resterande medel förutsätts komma från kommunerna och privata 
intressenter. 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Lars Ralph (m) och Johan Althén (fp) 
Avslag till medfinansiering. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot förlaget till avslag 
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
medfinansieringen. 
Votering begärs. 
 

Voteringsproposition 
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer Lars Ralphs och Johan Althén förslag röstar nej. 
 

Efter avslutad omröstning har 25 ja-röster och 2 nej-röster avgivits. 
1 ledamot är frånvarande. Fullmäktige har således beslut om medfinansiering.
Röstningsresultatet framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. IUC Västerbotten beviljas medfinansiering till 
Miljökonsekvensbeskrivning av bandel 151 med 100 000 kr. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att finansieringen av MKB kan ske i 
enlighet med den av IUC Västerbotten upprättade kalkylen. 

3. Pengarna tas från ansvar 11, verksamhet 006. 

_____ 
Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 136 2015-05-06 
Tjänsteskrivelse Lotta Åman 
Begäran om kompletterande stöd från regionala partners 

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

Kf § 103 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 tjänar 25 000 kronor i månaden, får efter 
bruttolöneavdraget 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. 
 
Utredning har gjorts av personalhandläggare Marie Strinnholm samt vik. 
personalkonsulent Helena Landström efter att kommunfullmäktige 
2014-11-24  begärt kompletteringar i ärendet. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 195 2014-11-24 Ks § 153  2015-06-09 
Tjänsteyttranden 
Motion 

Utdragsbestyrkande 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Kommunfullmäktige 2015-06-23 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 
 

Kf § 103, forts. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Leif Andersson (c) 
Bifall till motionen med följande motivering; 

Kommunfullmäktige har satt som mål att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Att ge anställda möjligheten att finansiera livskvalitéhöjande 
operationer via arbetsgivaren genom bruttolöneavdrag är ett steg mot att nå 
målet.  
 
Marcus Lundberg (s) 
Återremiss för att ta ett helhetsgrepp när det gäller fullmäktiges mål att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, där denna motion ska ingå i 
den idag inlämnade motionen om Attraktiv arbetsgivare, § 93. 
 
Ajournering mellan klockan 14:30-14:40 på begäran av Leif Andersson (c). 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras i dag eller ej. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska återremitteras. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Den som stödjer Marcus Lundbergs röstar ja. 
Den som stödjer Leif Anderssons förslag röstar nej. 
 

Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 11 nej-röster avgivits. 
1 ledamot är frånvarande. Fullmäktige har således beslutat att återremittera 
ärendet. 
Röstningsresultatet framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen återremitteras för att ingå i arbetet med att ta ett helhetsgrepp 

för att nå fullmäktiges mål Attraktiv arbetsgivare. 

2. Motionen bereds tillsammans med den idag inlämnade motionen om 
Attraktiv arbetsgivare. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 195 2014-11-24 Ks § 153  2015-06-09 
Tjänsteyttranden 
Motion 

Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut 2015-04-30 
– Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 

Kf § 104 Dnr 00169/2015 042
 
Delårsbokslut för Arvidsjaurs kommun perioden 2015-01-01--2015-04-30 
har upprättats. 
 
Periodens resultat uppgår till -3,2 Mkr medan prognosen för helåret 2015 
visar på ett resultat på 2,8 Mkr vilket är 1,2 Mkr bättre än budget. 
Nämndernas resultat för perioden är ett underskott mot budget på 1,2 Mkr. 
 
Budgeten är här beräknad som 4 månader av tolv, vilket innebär att alla 
månader skulle vara lika. Helårsprognosen i nämnderna visar på 
ett överskott jämfört med budget om 1,2 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen har i prognos +8,4 Mkr gentemot budget. Barn-och 
utbildningsnämnden -0,6 Mkr samt socialnämnden -5,6 mkr. Miljö-, bygg-, 
och hälsoskyddsnämnden beräknas nå budgetmålet så när som 0,2 mkr. 
 
Kostnaderna för pensioner beräknas öka något då pensioner till 
förtroendevalda beräknas. I posten ingår också AFA premier från 2004, här 
försiktigt beräknade till +2,4 Mkr. 
 
Skatteintäkterna i budget och helårsprognosen innehåller såväl effekt 
av sämre skatteunderlag än beräknat samt lägre utjämningsbidrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Delårsbokslut 2015-04-30 för Arvidsjaurs kommun godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 154  2015-06-09 
Delårsbokslut 

Utdragsbestyrkande
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Investeringsredovisning 
2015-01-01--04-30 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kf § 105 Dnr 00172/2014 041
 
Investeringsredovisning för perioden 2015-01-01--04-30 har upprättats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Investeringsredovisning per 2015-01-01--04-30 godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 155  2015-06-09 
Investeringsredovisning 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-23 § 105. 1(12) 

 
 

Investeringsredovisning 2015-01-01--04-30 
 
 

NÄMND / ENHET Budget 
Investerat 

t.o.m. 
Kvar av 
budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
SERVICEENHETEN / KOMMUNSTYRELSEN / 
STÖDFUNKTIONEN 1 700 0 1 700 1 700

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 328 649 679 1 328

FRITID OCH KULTUR 503 81 422 503

SOCIALNÄMNDEN 1 760 7 1 753 1 230

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2 080 37 2 043 2 077

CENTRUMBADET 40 0 40 40

IT-ENHETEN 3 179 148 3 031 3 179

KOSTENHETEN 1 300 0 1 300 765

FASTIGHETER 7 965 306 7 659 8 613

GATUENHETEN 1 954 0 1 954 1 400

PARK OCH ANLÄGGNINGAR 323 0 323 323
SUMMA SKATTEFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 22 132 1 228 20 904 21 158

          

AFFÄRSVERKSAMHETER         

STADSNÄT 1 313 5 1 308 1 313

CAMP GIELAS 1 100 0 1 100 1 100

VATTEN OCH AVLOPP 7 133 317 6 816 6 090

AVFALLSENHETEN 2 816 1 788 1 028 2 540
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 
INVESTERINGAR 12 362 2 110 10 252 11 043

          
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 
SKATTEFINANSIERAD  34 494 3 338 31 156 32 201

OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET         
 



 2(12) 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30 Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
SERVICEENHETEN / KOMMUNSTYRELSEN / 
STÖDFUNKTIONEN         

     

Nytt ärendehanteringssystem 1 500 0 1 500 1 500

        

Utveckling och uppdatering av Arvidsjaurs kommuns hemsida 200 0 200 200

   
SUMMA SERVICEENHETEN / KOMMUNSTYRELSEN / 
STÖDFUNKTIONEN 1 700 0 1 700 1 700
 
 
 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

FRITID OCH KULTUR         

        
Inventarier 128 0 128 128
Genomgång av föreningslokaler för att sätta in fast hörslinga i två-
tre av lokalerna som används mest. Tekniska hörcentralen har gjort 
genomgång och skall återkomma om pris.          

        

RFID-märkning biblioteket 300 81 219 300
Upphandling gjord gemensamt med hela länet. Allt material beställt 
men ej levererat. Installation sker i maj, arbetet med märkning pågår 
under sommaren. Beräknas slutfört i september.         
Dnr: UH-2014-77         

        
Elektroniska lås Medborgarhuset 75 0 75 75
Genomgång av behovet gjord. Väntar på offert men har försenats 
något med anledning av brandsäkerhetsarbetet.         
Beräknas klart under september.         

        
SUMMA FRITID OCH KULTUR 503 81 422 503
 
 
 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

SOCIALNÄMNDEN         

        
Bladderscan 160 7 153 160
Ej genomfört p g a tidsbrist, avtal finns         

        

Utbyggnad toaletter Ringelsta Svalan 30 0 30 0
Projektet kommer ej att genomföras.         

        

Utökad serverkapacitet 70 0 70 70
Projektet är pågående.          

        
Byte av larmsystem inkl. hotellås Ringelsta 1 500 0 1 500 1 000
Ej genomfört p g a tidsbrist, sjukskrivning inom ledningen         

        
SUMMA SOCIALNÄMNDEN 1 760 7 1 753 1 230
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN         

        
Dataförvaring/Laddningsskåp 50 0 50 0

Inga inköp kommer att ske förrän beslut avseende Åkerbäret är taget 
samt omprioritering av budget för köp av fordon är genomförd.         

        
Smartboard/Bildkanoner 88 0 88 0
Ursprunglig budget 150 tkr. Ombudgetering till inköp av fordon med 
62 tkr. Två leasingavtal för matkörningsbil och vaktmästarbil 
Fridhemsskolan löper ut under första halvåret 2015. Med anledning 
av nya direktiv kring att vi hellre ska köpa fordon än leasa kommer 
dessa fordon att köpas ut.         

        
Nyinköp Utemöbler / Cykelhopp 40 0 40 0
Inga inköp kommer att ske förrän beslut avseende Åkerbäret är taget 
samt omprioritering av budget för köp av fordon är genomförd         

        
Lekutrustning utomhus 50 0 50 0
Inga inköp kommer att ske förrän beslut avseende Åkerbäret är taget 
samt omprioritering av budget för köp av fordon är genomförd         

        
Fordon 62 31 31 310
Inlösen av fordon för mattransporter inom förskoleverksamheten har 
skett under perioden. Under juni månad kommer ytterligare ett 
fordon att lösas ut.         
Omprioritering av investeringsbudget kommer även att ske för köp 
av lastbil till körgården på Sandbacka då motorn har havererat på 
nuvarande lastbil (150 tkr). Omprioritering av budget kommer även 
göras då den buss som köpts in för bussförarutbildning är att avse 
som investering och inte drift (98 tkr).         

        

Fritidsavdelning vid försäljning av Kullen 727 526 201 727
Diarienummer upphandling: UH-2014-46         
Projektet ej slutredovisat. Eventuella kvarstående medel efter 
projektavslut kommer att omfördelas till Åkerbäret om beslut fattas 
om att starta upp en förskola där.         

     

Utbyggnad trådlöst nät 311 92 219 291 

Diarienummer upphandling: UH-2014-46         

Projektet ej färdigställt         
 
Besiktning har skett under februari men funktionaliteten är ej ännu 
till belåtenhet. Undersökning tillsammans med leverantör pågår. 
Väntar på en kreditering av 5% av anbudsbeloppet som kommer 
vara innestående till dess att full funktionalitet är levererad. 
Eventuella kvarstående medel efter projektavslut kommer att 
omfördelas till Åkerbäret om beslut fattas om att starta upp en 
förskola där.         

         

SUMMA BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 328 649 679 1 328 

          
 



 4(12) 

 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 
(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN         
     
Inköp av bullermätare 40 0 40 40
Inköp har inte gjorts ännu, men kommer att ske under året.         
Dnr 2014-043         

     
Inköp av släpvagn till Räddningstjänsten 40 37 3 37
Investeringen är genomfört enl plan./ H-E         
Reg.nr.  2014-043         
     
Inköp av räddningsbil/brandbil 2 000 0 2 000 2 000
Upphandling ej påbörjad ännu.         
Reg.nr  2015-099         
     
SUMMA MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2 080 37 2 043 2 077
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
CENTRUMBADET         
     
Lekutrustning 40 0 40 40
Två studsmattor/trampoliner kommer att köpas in under maj månad.         

        
SUMMA CENTRUMBADET 40 0 40 40

        
 
 
 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
     
IT-ENHETEN         
     
Övervakningssystem IT-infrastruktur 70 0 70 70

Utredning pågår.       

    
Ärendehanteringssystem 50 0 50 50

Utredning pågår       

    
Byte gammal nätverksutrustning 60 0 60 60

Påbörjat.    

      
Utbyggnad trådlösa nät 300 148 152 300

Utbyggnad pågår. Beräknas klart Augusti 2015         

     
Tekniska åtgärder 224 0 224 224
Utredning pågår         
     
Inköp datorer 675 0 675 675
Upphandling genomförd. Utvärdering pågår.   

        
VDI 350 0 350 350
Ej påbörjat.   
   
Datalagring inkl. reservplats 950 0 950 950
Utredning pågår   
   
Gemensamma servrar inkl. reservplats 200 0 200 200
Utredning pågår   
   
Utbyte central nätverksutrustning 300 0 300 300
Utredning pågår   
   
SUMMA IT-ENHETEN 3 179 148 3 031 3 179
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 
(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

KOSTENHETEN         

        
Ugn 16GN 250 0 250 155
Pågående upphandling per den 2015-04-30         
Avvaktar vem/vilka produkter som vinner och sedan montering och 
kassering av gammal utrustning         
Diarienummer: UH-2015-16         

        
Gryta 100l 300 0 300 200
 Pågående upphandling per den 2015-04-30         
Avvaktar vem/vilka produkter som vinner och sedan montering och 
kassering av gammal utrustning         
Diarienummer: UH-2015-16         

        
Kylbrunnar till salladsbord 50 0 50 0
Skjuter upp investering till 2016 och utökar med äskande till ny 
serveringslinje på Ringelskolan, så vi kan servera 2 rätter och så 
arbetsmiljön i serveringen förbättras bla genom att den är 
påfyllningsbar inifrån och man behöver ej bryta matkön.         

        

Ugn 16GN med matchande värmeskåp 250 0 250 155
Pågående upphandling per den 2015-04-30         
Avvaktar vem/vilka produkter som vinner och sedan montering och 
kassering av gammal utrustning         
Diarienummer: UH-2015-16         

        
Blandmaskin 100 0 100 70
Pågående upphandling per den 2015-04-30         
Avvaktar vem/vilka produkter som vinner och sedan montering och 
kassering av gammal utrustning         
Diarienummer: UH-2015-16         

        
Granuldiskmaskin 350 0 350 185
Pågående upphandling per den 2015-04-30         
Avvaktar vem/vilka produkter som vinner och sedan montering och 
kassering av gammal utrustning         

Diarienummer: UH-2015-16         
        

SUMMA KOSTENHETEN 1 300 0 1 300 765
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
FASTIGHETER 25 0 25 25

        
Förbättring larminstallationer 1 000 0 1 000 1 000
Projektering pågår.          
Upphandling skall utföras under maj-juni och åtgärder göras under 
augusti-dec.         

        

Golvvårdsmaskin 50 0 50 50
Inköp görs under kampanjperiod under hösten         
     
Polermaskin/Highspeed 25 0 25 25
Inköp görs under kampanjperiod under hösten         

        
Ombyggnad reception 388 0 388 388
Åtgärder är under utredning/planering         
Utförande planeras till hösten/vintern.         

        
Omläggning papptak 1 000 0 1 000 1 000
Upphandling utförd         
Åtgärder påbörjas i maj och slutförs i oktober         
UH-2015-15         

     
Renovering fasad/fönster parkskolan 500 0 500 700
Även taket på Parkskolan behöver läggas om och är mest 
kostnadseffektivt att utföras i samband med fasadrenovering. Därför 
fördelas 200 tkr från projektet Energieffektivisering. Beslut i KS 
2015-05-06, se prognos.         
Upphandling skall utföras under maj         
 Åtgärder utförs juni-okt         

        
Nya golvmattor Tallbacka 200 0 200 200
Åtgärderna utförs på ramavtal under sommarlovet         

        
Renovering WC/dusch/omkl på Sandbackaskolan Hus A och 
Fridhemsskolan 1 000 0 1 000 1 500
 Projektering utförd.         
Upphandling under maj         
Åtgärder utförs under sommarlovet         
UH-2015-31         
500 tkr omfördelas till projektet från Energieffektivisering och 
Tillgänglighetsanpassning, Beslut i KS 2015-05-06, se prognos.         

   

Brandstation 452 0 452 350
Återstående utvändiga åtgärder samt slutförande av gångväg ska ske 
under sommaren         
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
FASTIGHETER 25 0 25 25

        
Energieffektivisering 1 500 293 1 207 1 000
Inköp för utbyte utebelysning från kvicksilver till ledbelysning 
utfört.          
Upphandling konsulttjänst för projektering av utbyte till mer 
energieffektiv belysning i Kommunhus och Fridhemskolan utförd. 
Inga anbud inkom.         
Ny annonsering med framskjuten utförande tid till efter semestern.         
Ev  utförande av utbytet kan bli svåra att hinna utföra fullt ut under 
detta året.         
200 tkr fördelas till projektet för nytt tak på Parkskolan samt 300 tkr 
fördelas till wc/dusch/omkl på Sandbacka och Fridhem. Beslut i KS 
2015-05-06, se prognos.         
UH-2015-20         

        
Brandlarm 1 500 13 1 487 1 500
Projektering pågår, beräknas klar i maj.         
Upphandling under maj-juli         
Utförande i augusti-december         

        
Utemiljö Nyborgs förskola 150 0 150 150
Åtgärder ska utföras under sommaren         

        
Tillgänglighetsanpassning 200 0 200 0
Uteblir. Medel fördelas till projekt Renovering WC / Dusch / omkl 
på Sandbackaskolan.         
I det projektet inkluderas förbättringar av rwc/wc ur 
tillgänglighetsaspekter. Beslut i KS 2015-05-06, se prognos.         

        

Nytt tak del av Kommunhuset         
Upphandling klar i maj 
Åtgärder utförs under sommaren  
UH-2015-30 0 0 0 750
Beslut i KS 2015-05-06 om omföring av budget 750 tkr från 
driftbudget, se prognos.         

        
SUMMA FASTIGHETER 7 965 306 7 659 8 613
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
GATUENHETEN 25 0 25 25

        
Belysningskabel vid markförläggning         
Vi kommer att markförlägga belysningskabel i samband med att 
Vattenfall markförlägger på några delsträckor. Storberg och 
Renträsk och eventuellt Lauker, Glommersträsk och Abborrträsk. 400 0 400 300

        
Ombyggnad Gamla Landsvägen         
Sträckan är Färdig. Däremot är det en del anmärkningar som inte är 
åtgärdade och kommer att åtgärdas i vår. 83 0 83 0
UH-2012-12         

        
Rondeller Järnvägsgatan         
Vi skall bygga en rondell i korsningen Järnvägsgatan/Skillnadsgatan 
i sommar, samt färdigställa den i korsningen 
Västlundavägen/Järnvägsgatan. Utförandet kommer att gå på 
markavtalet som nu ligger i överprövning. UH-2015-13 1 163 0 1 163 800

        
Belysningsarmaturer          
Vi skall byta ut 100 kvicksliverarmaturer mot LED. 308 0 308 300
UH-2012-59         

        
SUMMA GATUENHETEN 1 954 0 1 954 1 400

        
 
 
 
 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 
(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

PARK OCH ANLÄGGNINGAR         

        
Johannaparken 100 0 100 100
Projektet består av att göra om pumpningen till fontänen samt att 
göra en stor blomsterrabatt av gräsytan som omger fontänen.         
Ingenting är utfört i projektet utan det kommer att göras i sommar.         

        
Utveckling Nyborgstjärn 207 0 207 207
Tekniska har tagit fram en plan på hur området bör utvecklas.          
Inget är ännu utfört. Träff med belysningskonsult har genomförts för 
att få ett förslag på hur den nya lekplatsen kan belysas samt få ett 
pris på detta.         

        
Skarinslunden 16 0 16 16
Projektet består av att göra en grusgång samt en grusyta  samt att 
framför belysningen kommer en blomsterrabatt att anläggas         
Inget är utfört i projektet. Arbetet beräknas göras under sommaren.         

        
SUMMA PARK OCH ANLÄGGNINGAR 323 0 323 323

        

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 22 132 1 228 20 904  21 158
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

AFFÄRSVERKSAMHETER - STADSNÄT         

        
Byta ADSL-stationer 25 0 25 25

Ej påbörjat         

     
Provisioneringssystem 125 0 125 125

Påbörjat genom samarbete med två andra kommuner         
   
El-ledningar flytt / markförläggning 250 0 250 250

        
TV i nätet 467 0 467 467

Ej påbörjat         

     
Förtätning stadsnät 171 5 166 171
Förtätning kommer att ske i samarbete med AEAB 
förtätningsprojekt.     

        
Kompl. Teknik stadsnätet 275 0 275 275

Påbörjat     

        
SUMMA STADSNÄT 1 313 5 1 308 1 313

        
 
 
 

INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

AFFÄRSVERKSAMHETER – CAMP GIELAS         

        
Asfalterade infarter 300 0 300 300
Upphandling pågår, är överprövad i skrivande stund. Asfaltering av 
infarterna ska ske så snart som möjligt.         
Uh 2015-13          

        
Fristående samlingslokal 150 0 150 0
150 tkr från detta projekt omförs till takrenovering. Beslut i KS 
2015-05-06, se prognos.         

        
Nya elcentraler 150 0 150 150
Offert har inkommit från Lundströms El. Arbetet med att byta ut 
elcentralerna kommer att genomföras under maj månad.         

        
Brandlarm till stugorna 500 0 500 400
Upphandling pågår. 100 tkr från detta projekt omförs till 
takrenovering. Beslut i KS 2015-05-06, se prognos.         

        
Takrenovering 0 0 0 250
Akut renovering av stugtak. Omföring av budget beslut i KS 2015-
05-06, se prognos.         

        
SUMMA CAMP GIELAS 1 100 0 1 100 1 100
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 
(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 

VATTEN OCH AVLOPP         

        
Ledningsnät Hedberg 4 000 0 4 000 4 000
Underlag för upphandling klart. Ligger på e-avrop V19. Projektstart 
direkt efter tilldelning. Slutfört 15/10         

        
Markbäddar 90 0 90 90
Påbörjas i sommar. Utför i egen regi.          

        
Omgrävning Järnvägsgatan 700 0 700 700
Ledningarna i vägbanken vid Nyborgstjärn skall grävas om. Grävs i 
egen regi. Påbörjas i sommar.          

        
Auktsjaur vattenverk tryckstegring  130 0 130 100
Priser på pumpar har tagits in, ombyggnad av verk i egen regi.         

        
Stängsel och grind, mm vattenverket i Arvidsjaur 160 0 160 160
Upphandling kommer att ske i juni. Utförande i augusti         

        
IH4 Stängsel och Grind 300 0 300 300
Upphandling kommer att ske i juni. Utförande i augusti. Gemensam 
upphandling med ovanstående projekt samt med Avfall och 
Fastighet         

        
Ny reservtäkt Arvidsjaur 375 268 107 375
Tre borrhål har borrats och provpumpning pågår. De första 
vattenanalyserna visar på god vattenkvalité. Kapacitetspumpning 
skall ske och analys hur det påverkar de befintliga täkterna. Vi är 
hoppfulla.         

        
Järvträsk stora avloppsanläggning 159 35 124 75
Avloppsledningarna har renoverats och avloppsanläggningen ä 
utbytt. Den har inte slutbesiktigats så vi innehåller 5 % av 
entreprenadsumman.         
Upphandlingsnummer UH-2014-17 och UH-2014-19         

        
Södra Sandträsk avloppsanläggning 1 162 14 1 148 290
En ny avloppsanläggning har byggts i Södra Sandträsk. Däremot har 
vi inte gjort något åt spillvattenledningen. Inläckaget är måttligt och 
skall inte påverka funktionen av avloppsanläggningen och ledningen 
i ok skick. Anläggningen är inte slutbesiktigad och allt 
återställningsarbete är inte utfört. Därav innehåller vi 5 % av 
kontraktssumman till 2015. Några små kommunala anläggningar 
kommer också att åtgärdas i egen regi.         

UH-2014-17         

        
Projektering Fiskarvägen - Hantverkargatan 57 0 57 0
Investeringsprojektet är avslutat.         

        
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP 7 133 317 6 816 6 090
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INVESTERINGSREOVISNING 2015-04-30  Budget  
Investerat 

t.o.m. 
Återstår 

av budget Prognos 

(tkr) 2015 2015-04-30 2015 2015 
AVFALLSENHETEN         

        
Asfaltering ÅVC 70 0 70 70
Inget utfört inom projektet ännu. Projektet kommer att dra igång 
under sommarsäsongen.         
Projektet beräknas hamna inom budget.         
Tas på kommunens ramavtal för asfaltering. F.n okänt 
diarienummer.         

        
Ändring av transportväg inne på ÅVC området. 70 0 70 70
Inget utfört inom projektet ännu. Projektet kommer att dra igång 
under sommarsäsongen.         
Projektet beräknas hamna inom budget.         

Ingen upphandling gjord i detta projekt.         

        
Markköp Moskosel ÅVC 108 70 38 108
Köp av marken där Moskosels ÅVC är belägen är genomförd. 70tkr 
är förbrukade, vilket är betalningen för marken till Sveaskog. 
Återstående belopp kommer att går till Lantmäteriet.         

        

Försäljningstält ÅVC 145 142 3 142
Tältet skulle levereras och monteras under 2014, men blev försenat 
pga strul i tillverkningen. Projektet färdigställdes i januari månad 
2015.         
Projektet påbörjades under 2014. Projektet hölls inom budget.         
Direktupphandling.         

        
Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall 2 423 1 576 847 2 150
Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall ska slut besiktas 2015-
05-07. Av flera orsaker är byggnaden försenad, bland annat så blåste 
bygganden omkull då stormen Ole drog förbi.          
Projektet påbörjade 2014 och beräknas bli billigare än budgeterat.         
Diarienummer: UH-2014-47         

        
SUMMA AVFALLSENHETEN 2 816 1 788 1 028 2 540

        
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 12 362 2 110 10 252 11 043

        
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR  34 494 3 338 31 156 32 201
SKATTEFINANSIERADE OCH AVGIFTSFINANSIERADE 
INVESTERINGAR           



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Kommunfullmäktige 2015-06-23 143 
 

 
 
Information till 
kommunfullmäktige med 
anledning av 
prognostiserat underskott 
för 2015 och inför 
behandling av budget för 
år 2016 
- Socialnämnden 
 

Kf § 106 Dnr 00061/2015 041
 
I socialnämndens delårsrapport 2015-04-30 visar årsprognosen på ett 
underskott på 5 647 tkr. 
 
Socialnämnden beslutade 2015-05-25 § 42 att informera kommunfullmäk-
tige om att ytterligare besparingar inom socialnämndens verksamhetsområde 
inte är möjligt utan att det påverkar verksamheterna på ett sätt som nämnden 
inte kan ta ansvar för. 
 
Nämnden har bland annat de senaste åren lagt ner ett antal boenden och 
minskat antal boendeplatser från 157 till 100. Till det har under året 
tillkommit stora ökade kostnader inom avdelningen för funktionshindrade 
och inom individ och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård, något 
nämnden inte kan styra. Reglering från staten, minskat statsbidrag och med 
det ökad arbetsbelastning inom samtliga verksamheter är ytterligare en 
orsak. Socialnämndens enhetschefer har dock alltjämt uppgiften att se över 
varje möjlig besparing i form av rationell personalplanering. 
 
Med hänvisning till Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, 
görs fullmäktige medveten om att socialnämnden inte kan dra ner på sitt 
budgetäskande för 2016-2018, då en sådan åtgärd medför fara för att 
verksamheter inte når lagens krav. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet och 
ekonomi. Kommunstyrelsens ordförande har träffat nämndsordförandena i 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att diskutera 
uppkomna situation. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Björn Lundberg (s) 
Förslag till beslut från kommunstyrelsen styrks och ersätts med följande; 

Med anledning av socialnämndens information får kommunstyrelsen i 
uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde 24 november presentera 
en åtgärdsplan för hur socialnämndens prognostiserade underskott ska på en 
långsiktig lösning. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 156  2015-06-09 
Sn 2015-05-25 § 42 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Lotta Åman 
. Kerstin Olla 
. Henning Åhman 
. Ann-Sofi Levander 
 

Kf § 106, forts. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer förslag på kommunstyrelsens förslag och Björn 
Lundbergs ändringsförslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt Björn 
Lundbergs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Med anledning av socialnämndens information får kommunstyrelsen 

uppdraget att till kommunfullmäktiges sammanträde 24 november 
presentera en åtgärdsplan för hur socialnämndens prognostiserade 
underskott ska få en långsiktig lösning. 

 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Finansiella mål 
mandatperioden 
2016-2019 
 

Kf § 107 Dnr 00170/2015 042
 
Enligt kommunallagen ska kommunerna ange mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för god 
densamma. 
 
Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. 
Intäkterna ska överstiga kostnaderna. Balanskravet utgör en miniminivå för 
resultatet. Med detta menas att en kommun inte bör förbruka sin 
förmögenhet för att täcka löpande behov. De löpande intäkterna bör 
överstiga de löpande kostnaderna. Det ingår också att verksamheten ska 
utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 
 
I arbetet med att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi har förslag till 
finansiella mål av betydelse för en god ekonomisk hushållning tagits fram 
för innevarande mandatperiod.  
 
Förslaget har varit på remiss hos kommunfullmäktiges presidium. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Marcus Lundberg (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av sista meningen; 

Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte 
försämras mer än normalt. 
 
Lars Ralph (m) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag och Marcus Lundbergs förslag med 
tillägg i sista stycket; 

Kommunens naturresurser ska vårdas. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Marcus 
Lundbergs ändringsförslag och Lars Ralphs tilläggsförslag. Efter avslutad 
proposition förklarar han att kommunfullmäktige bifallit förslagen. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 157  2015-06-09 
Förslag till nya finansiella mål 

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Budgetansvariga 
. Berörda 
  arbetstagarorganisationer 
. Revisorer 
 

Kf § 107, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av 

skatteintäkterna. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per 
år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning. 

2. Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall 
senast 2019 vara minst lika stort som den utestående ansvars-
förbindelsen. 

3. Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet ska inte utan 
prövning ske med extern upplåning. 

4. Kommunens tillgångar skall vårdas så att framtida generationer inte 
förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och 
anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än 
normalt. Kommunens naturresurser ska vårdas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 157  2015-06-09 
Förslag till nya finansiella mål 

Utdragsbestyrkande
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Mål- och resursplan 
2016 och framåt 
– Hela kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Samtliga nämnder 
. Budgetansvariga 
. Berörda 
  arbetstagarorganisationer 
. Revisorer 
 

Kf § 108 Dnr 00061/2015 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2014-11-24 § 204 ska styrelsen, nämnderna och 
bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till 
kommunstyrelsen. 
 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
Befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, • 
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande av 
resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. 
 

Centerpartiet lämnar in eget förslag till mål- och resursplan. 
 

Ajournering mellan klockan 15:30-15:40 på begäran av Johan Lundgren (s). 
 
Förslag under sammanträdet 
 

Bjarne Hald (c) 
Bifall till centerpartiets förslag till mål- och resursplan. 
 

Johan Lundgren (s) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt; 

Kommunstyrelsen får uppdraget att utreda centerpartiets förslag till mål- och 
resursplan inför slutligt fastställande av driftbudgetramar i november. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds och Johan Lundgrens förslag 
varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Johan 
Lundgrens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Mål- och resursplan 2016 och framåt för Arvidsjaurs kommun antas; 
 

 - Preliminär driftbudget 2016 
 - Driftbudgetplan 2017-2018 
 - Investeringsbudget 2016-2017 
 - Preliminär investeringsplan 2016-2020 
2. Kommunstyrelsen får uppdraget att utreda centerpartiets förslag till mål- 

och resursplan inför slutligt fastställande av driftbudgetramar i november. 
_____ 
 
 
Reservationer till förmån för centerpartiets förslag 
Bjarne Hald (c), Kristina Lundberg (c), Leif Andersson (c), Kristina Bäckström 
(c), Martin Nilsson (c), Samuel Wigenstam (c), Lennart Wigenstam (c), Sven-
Olov Granlund (c) samt Pernilla Granberg (c). 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Centerpartiets förslag till mål- och resursplan 
Ks § 158 2015-06-09 
Mål- och resursplan 

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för intern 
kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Kf § 109 Dnr 00018/2015 003 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Minimera risker, stärka system och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra 
• Säkra en rättvisandande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Presidiet har tillsammans med kommunstyrelsens ordförande startat en 
översyn av styrdokument. Förlag till reglemente för intern kontroll har 
reviderats och beretts av kommunstyrelsen. Därefter har ärendet skickats på 
remiss till revisionen som lämnat remissvar. 
 
Ekonomichef Sara Eklund har på presidiets begäran lämnat yttrande. Hon 
föreslår att revisionens förslag till reglemente antas i sin helhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Reglemente för intern kontroll antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2006-02-27 § 13 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 159  2015-06-09 
Revisorernas förslag till reglemente 

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för intern kontroll 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 109 

 
 
Reglemente föreskriver vilka förutsättningar som gäller i kommunen för att interna kontrollen 
ska kunna fungera effektivt. 
 
Syfte med reglementet 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunkoncernen har ett tillfredsställande system 
för styrning, ledning och uppföljning samt att ledningssystemet används.  
Ledningssystemet ska vara systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
ändamålsenlighet och att den bedrivs effektivt. 
Den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande 
internkontrollmål uppnås: 
 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och rapportering om verksamheten 
- Säkerställa att lagar, författningar, bestämmelse och överenskommelser efterlevs 
- Kommunfullmäktiges mål, anvisningar och instruktioner följs med tillräcklig kvalitet 
 
Definitioner 
 

I reglementet avses med: 
 

Intern kontroll Intern  = tillämpas anpassat på alla nivåer. 
Kontroll = betyder här att behärska de faktorer som 
påverkar verksamheten. 
 

Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet 

Ändamålsenligt är att ha väl utformad kontroll över 
måluppfyllelse och kvalitet samt att fattade beslut 
verkställs och följer fullmäktiges mål, beslut och 
riktlinjer. 
Kostnadseffektivt innebär god ekonomisk hushållning 
inom tilldelade resurser. 
 

Tillförlitlig ekonomisk 
rapportering och rapportering 
om verksamheten 

Att kommunstyrelsen och nämnderna samt de 
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt 
bokföring samt ge en relevant, rättvisande och tillräcklig 
information om verksamhetens resultat. 
 

Säkerställa att lagar, 
författningar, bestämmelse och 
överenskommelser efterlevs 

Innebär kännedom om och efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och avtal så att krav och mål som 
gäller uppfylls. 

 

Kommunfullmäktiges mål, 
anvisningar och instruktioner 
följs med tillräcklig kvalitet 

Innebär kännedom om och följsamhet av kommunens 
interna regelverk, policys mm. 
Med tillräcklig kvalitet menas att verksamheten uppfyller 
de krav och mål som regelverken syftar till.  

 

Effektivitet i intern kontroll Styrelsen och nämnder vet med rimlig säkerhet 
 

- i hur hög grad den egna organisationen uppnår 
målsättningar,  

- i hur hög grad verksamheten efterlever lagar och 
förordningar.   

- i hur hög grad verksamheten drivs på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt, 

- att rapporters innehåll är tillförlitligt och har 
omfattning är enl. regelverk och lagar. 
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Reglemente för intern kontroll 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 109 

 
 
Tillämpning 
Att sätta kontrollmål är en viktig del av ledningsprocessen. 
För att få en god intern kontroll krävs inledningsvis en riskanalys där det framgår vilka riskerna 
är mot att fullgöra verksamheten på det sätt som avsetts.  
Nästa steg är att värdera riskerna med avseende på sannolikhet och konsekvens, så att 
undersökningar och uppföljning sätts in där sårbarheten är som störst. 
All personal i organisationen ska förstå ansvaret rörande intern styrning och kontroll samt dess 
betydelse i relation till risker och målsättningar. För detta krävs relevant information  
och kommunikation. 
Valda kontrollaktiviteter syftar bl.a. till att förebygga, upptäcka och åtgärda. 
En kontinuerlig uppföljning och utvärdering säkrar att ledningssystemet hålls igång och 
förbättras. 
 

Organisation av intern kontroll 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns tillräckliga och 
fungerande rutiner för intern kontroll i kommunkoncernen. I detta ansvar ligger att en 
organisation kring intern kontroll upprättas och att ett systematiskt förbättringsarbete årligen 
genomförs i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas 
verksamheter. Denna uppsikt över den interna kontrollen innebär rätt till att lämna råd, ge 
anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om 
förändringar. 
 

- Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll samt i de fall förbättringar behövs ta initiativ 
till sådana. 

- Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, detta görs i 
anslutning till delårsrapport och årsredovisningen. 

- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

- Kommunstyrelsen ansvarar för styrelsens egen interna kontroll enligt nämndernas ansvar. 
 
Nämndernas ansvar 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 7 §. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 
I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna 
för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste 
finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara 
systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Den enskilda nämnden har därvid att besluta: 
 

– Om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
– Hur planering och rapportering av internkontroll ska gå till 
– Hur brister i och utvärdering av den interna kontrollen ska rapporteras och åtgärdas 
– Hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär 
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Reglemente för intern kontroll 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 109 

 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och 
styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens upprättande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och 
kommunrevisorerna. 
 
Förvaltningschefens/resultatenhetschefens ansvar 
I praktiken är det de anställda i förvaltningen och verksamheten som lägger upp och utför den 
interna kontrollen. Utifrån nämndens ledningssystem ansvarar därför förvaltningschefen/ 
resultatenhetschefen för att relevanta rutiner, regler och anvisningar utformas för att upprätthålla 
en god intern kontroll i verksamheten. Dessa regler skall godkännas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen ska planera, leda och systematiskt undersöka, följa upp, utvärdera och 
förbättra arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 
fungerar. 
Avvikelser mot den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden.  
Alla brister som hittas i internkontrollarbetet ska dokumenteras. 
 
Budget- verksamhetsansvarigas ansvar 
De verksamhetsansvariga på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 
anvisningar inom den interna kontrollen samt att informera övriga anställda om reglernas och 
anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till 
en god intern kontroll. 
Brister i den interna kontrollen skall rapporteras till närmaste överordnad. 
 
Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna rutiner och anvisningar i sin arbetsutövning. 
Brister och fel ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter 
ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom 
förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och 
brister som uppmärksammats.  
 
Intern kontrollplan 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för intern 
kontroll. 
Hur omfattande denna plan ska vara får diskuteras med utgångspunkt från att den ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att övergripande uppgifter löses effektivt och med önskvärd kvalitet. 
Skriftlig risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för planen. 
Internkontrollplanen bör minst innehålla: 
 

– Genomförd riskbedömning 
– Valda kontrollmål 
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen och rapportering 
– Till vem uppföljningen ska rapporteras 
– När rapportering ska ske 
 
Bolagsstyrelsens ansvar  
Enligt nämndens ansvar och/eller enligt annan skrift, exempelvis i ägardirektiv. 
 

_______   
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Rapport - Handlingsplan 
för tillväxtarbetet 
 

Kf § 110 Dnr 00109/2014 007 
 
Kommunens revisorer har granskat kommunens tillväxtarbete.  
I revisionsrapporten påpekar revisorerna att inför framtiden bör följande 
rekommendationer prioriteras av kommunstyrelsen: 
 

• Att tydliggöra och kommunicera internt och externt vad tillväxt i 
Arvidsjaurs kommun är och kräver av olika verksamheter för at skapa 
tillväxt i kommunen. 

•  Att i det nya tillväxtprogrammet fokusera på mätbara mål och insatser 
vars utveckling kan följas över tid för att underlätta att styrande och 
korrigerande beslut kan tas när behov uppstår. 

▪ Att införa regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen av hur 
tillväxtarbetet fortskrider. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-25 § 10 ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att; 
 

• upprätta en handlingsplan för hur tillväxtarbetet ska bedrivas på ett mer 
aktivt sätt. 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige informeras om följande; 

 

För att ta ett helhetsgrepp om tillväxtfrågorna, har kommunstyrelsen 
gett personal- och arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med frågan 
om handlingsplan och intentionerna i revisorernas rapport. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 160 2015-06-09 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla 
Kf § 10 2015-02-24 

Utdragsbestyrkande
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Redovisning inköp av 
traktor 
- Investeringsredovisning 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Heikki Kairento 
. Mårten Enoksson 
. Sara Eklund 

Kf § 111 Dnr 00033/2015 042
 
I samband med behandling av Investeringsredovisning för år 2014, 
2015-02-24 § 21, beslutade fullmäktige att en redovisning av varför 
investering av hjullastare gjorts med medel avsatta för enskilda vägar i 
Moskosel skulle redovisas vid fullmäktiges sammanträde i april. 
 
Utredning har överlämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14 § 79 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och överlämnat redovisning till 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla Ks § 161 2015-06-09 
Tjänsteskrivelse Heikki Kairento 
Kf 2015-04-14 – Återremiss  

Utdragsbestyrkande
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Redovisning 
- Förskola/barnomsorg på 
obekväm arbetstid  
2015-01-01--04-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

Kf § 112 Dnr 00175/2013 714
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-14 § 57 att införa förskola/barn 
omsorg på obekväm arbetstid från och med 1 september 2014.  
 

Kostnad för igångsättande av verksamheten för september-december 2014 
var beräknad till 413 500 kronor inklusive 50 000 kr för att utrusta 
lokalerna. Kommunfullmäktige beslutade att 300 000 kronor skulle 
omfördelas från kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiskt utfall och närvarostatistik 2015-01-01--2015-04-30 
 

Sammanfattning 
 

Nettokostnaden för Nattis har uppgått till 371 tkr för perioden januari-april. 
Verksamhetskostnaderna ligger högre än budgeterat. Intäkterna består av 
statsbidrag som beräknas uppgå till 68 tkr på helårsbasis. Total nettokostnad 
för att bedriva nattisverksamheten beräknas under året uppgå till ca 1 200 
tkr. 
 

16 barn är inskrivna i Nattisverksamheten, 13 av dessa barn har även en 
plats inom ordinarie förskoleverksamhet eftersom behoven av omsorg även 
dagtid föreligger. Under januari-april har verksamheten varit öppen 92 dagar 
och av dessa har det varit barn på plats 64 dagar, vilket motsvarar en 
beläggning på ca 70 %. De dagar som det varit öppet och barn har varit på 
plats så har det i medeltal varit 3 barn per dag, som mest 7 barn och som 
minst 1 barn. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har 2015-05-27 § 62 i samband med 
genomgång av ovanstående redovisning beslutat att utreda annan form  av 
omsorg på obekväm arbetstid. Utredningen ska vara klar i september 2015. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 162 2015-06-09 
Bun 2015-05-27 § 62 
Redovisning, Ulrika Hallnor 

Utdragsbestyrkande

  



 
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-23 § 112. 1(2) 
 
 

Uppföljning	Omsorg	på	obekväm	tid	(Nattis)	

Bakgrund	införande		
Barnomsorg på obekväm tid (Nattis) infördes genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-04-14 
§57. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid införs från 1 sept. 2014. 
2. Om antalet inskrivna barn understiger 5, ska skolchef omgående utreda det framtida behovet - 
på kort och lång sikt - av omsorg på obekväm arbetstid. Redovisning ska ske vid 
kommunstyrelsens närmaste 
sammanträde. 
3. För att täcka kostnaden för 2014 omfördelas 300 000 kronor från kommunstyrelsens 
verksamhet till barn- och utbildningsnämnden. 
4. Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid ska redovisas som en egen 
verksamhet. 

Ekonomiskt	utfall	2015‐04‐30	
 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  1 175 340 0 1 175 0 

Verksamhet  20 19 0 40 -20 

Internhyror  34 12 0 34 0 

   

Summa kostnader 1 229 371 0 1 249 -20 

   

Intäkter  -68 0 0 -68 0 

   

Netto  1 161 371 0 1 181 -20 
 

Nettokostnaden för Nattis har uppgått till 371 tkr för perioden januari-april. 
Verksamhetskostnaderna ligger högre än budgeterat. Intäkterna består av statsbidrag som 
beräknas att uppgå till 68 tkr på helårsbasis. Total nettokostnad för att bedriva 
nattisverksamheten beräknas under året uppgå till ca 1200 tkr. 

Statistik	
16 barn är inskrivna i Nattisverksamheten, 13 av dessa barn har även en plats inom ordinarie 
förskoleverksamhet eftersom behoven av omsorg även dagtid föreligger. Under januari-april har 
verksamheten varit öppen 92 dagar och av dessa har det varit barn på plats 64 dagar, vilket 
motsvarar en beläggning på ca 70%. De dagar som det varit öppet och barn har varit på plats så 
har det i medeltal har det varit 3 barn per dag, som mest 7 barn och som minst 1 barn.  
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Januari 
Antal barn 

*) Februari 

Antal 
barn*) 

 Mars 
Antal barn 

*) April 

Antal 
barn*) 

 
            

1 0 1 stängt 1 stängt 1 0 
2 stängt 2 2 2 2 2 2 
3 stängt 3 4 3 1 3 0 
4 stängt 4 0 4 0 4 2 
5 6 5 6 5 5 5 2 
6 4 6 0 6 0 6 2 

7 0 7 5 7 2 7 
3 (2 st 17-

19) 

8 5 8 
1 (17.30-

19.30) 8 2 8 0 
9 0 9 4 9 0 9 5 (17-20) 

10 5 10 1(17-19) 10 
7 (1st 18-

20) 10 stängt 

11 5 11 
4 (1 st 17-

19.30) 11 1 11 stängt 
12 5 12 2 12 0 12 stängt 
13 5 13 stängt 13 stängt 13 4 
14 0 14 stängt 14 stängt 14 4 
15 5 15 stängt 15 stängt 15 0 
16 stängt 16 2 16 1 16 0 
17 stängt 17 3 17 0 17 5 
18 stängt 18 0 18 2 18 5 
19 5 19 1 19 1 19 0 
20 0 20 5 20 5 20 2 
21 0 21 5 21 5 21 2 

22 4 22 0 22 0 22 
1 (17-
20.30) 

23 5 23 1 23 0 23 0 

24 0 24 2 24 

3 (2 st 
16.30-
19.30) 24 stängt 

25 0 25 6 25 4 25 stängt 
26 0 26 0 26 4 26 stängt 
27 4 27 stängt 27 stängt 27 2 
28 4 28 stängt 28 stängt 28 1 

29       29 stängt 29 
2 (16.30-

20.30) 
30 stängt     30 2 30 6 
31 stängt     31 1     
                

 

*) Värden inom parantes, i kolumnen för antalet, är tider när barnen bara varit under kvällen och ej natt. 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 152 
 

 
 
Revisionsrapport 
Granskning av 
effektiviteten inom 
grundskolan 
- Redovisning av 
handlingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Revisorer 

Kf § 113 Dnr 00341/2014 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
grundskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 § 11 att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 
 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan ska 
öka. 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-04-22 § 32 antagit en 
handlingsplan för hur effektiviteten i grundskolan ska öka. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 163 2015-06-09 
Protokoll Kf presidium 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-23 § 113. 1 (2) 

Handlingsplan	för	hur	effektiviteten	i	grundskolan	ska	öka	
 

Bakgrund	
Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom grundskolan och har lämnat följande 
rekommendationer: 
 Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av 

verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur grundskolans verksamhet ska bedrivas enligt 
lagar och förordningar. 

 Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och 
fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 11 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 
 Upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom grundskolan ska öka. 
 Resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni och november 2015. 
 

Definitioner	
För att tydliggöra arbetet ska barn-och utbildningsnämndens arbete med förbättrad styrning och 
kontroll grunda sig i följande definitioner av begrepp: 
 
Effektivitet - som graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning 
 
Inre effektivitet - att göra saker rätt, förhållandet mellan tillförda resurser och det som 
produceras. 
 
Yttre effektivitet - att göra rätt saker, att producera sådant som fyller mottagarnas behov. 
 
Styrningen av barn-och utbildningsnämndens uppdrag sker huvudsakligen genom: 
 

 Fullmäktiges uppdrag genom ”Mål- och resursplanen” som reglerar fullmäktiges övergripande 
mål och vilka resurser nämnden ska genomföra uppdragen med.  

 Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning Kf § 204, 2014-11-24 
 De nationella målen som regleras i Skollag och andra skolförordningar 
 Den interna kontrollen genom internkontrollplanen som ska verka för att organisation, rutiner 

och system fungerar i enlighet med tagna beslut samt lagar och förordningar. 
 



 2 (2) 

Handlingsplan	
 

Åtgärd Beskrivning Ansvarig: Uppföljning: 

Införa effektivitetsmål Att införa 
effektivitetsmål när 
nämnden beslutar om 
nya nämndsmål kopplade 
till Kf:s övergripande 
mål i styrkortet. 

Barn-och 
utbildningsnämnden 

Nämndens 
sammanträde  
2015-09-30 

Utveckla den interna 
kontrollen 

Utveckla 
internkontrollplanen 
genom att införa fler 
kontrollmiljöer där den 
inre och yttre 
effektiviteten stäms av. 

Skolchef Nämndens 
sammanträde  
2015-09-30 

Utveckla det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 

Enligt skollagen ska ett 
systematiskt kvalitets-
arbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på 
förskole- och skol-
enhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksam-
hetens kvalitet och 
likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, 
läroplan och andra 
skolförfattningar. 
Aktiviteter: 
 Utforma en 

gemensam struktur 
för kvalitetsarbetet 

 Implementera 
strukturen för 
kvalitetsarbetet i alla 
verksamheter. 

 Säkerställa att 
kvalitetsarbetet 
fungerar på 
enhetsnivå och 
huvudmannanivå 

Skolchef Nämndens 
sammanträde  
2015-09-30 
2015-12-02 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 153 
 

 
 
Revisionsrapport 
Granskning av 
effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda 
boenden 
- Redovisning av 
handlingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Revisorer  

Kf § 114 Dnr 00342/2014 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda boenden. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-
24 § 12 att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 

 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens 
särskilda boenden ska öka 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 

 
Socialnämnden har 2015-04-20 § 29 antagit en handlingsplan för hur 
effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boende ska öka. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 164 2015-06-09 
Protokoll Kf presidium 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-23 § 114. 1 (2) 
 
 
Handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda 
boenden ska öka  
 

Bakgrund	
Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden 
och har lämnat följande rekommendationer: 
 

 Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande 
effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens 
verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. 

 Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och 
fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 12 
2. Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; 

 

 upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden 
ska öka 

 resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges 
sammanträden i juni och november 2015 
 

Socialnämnden har 2015-04-20 beslutat om nya mål som ansluter till kommunfullmäktiges 
övergripande mål. Socialnämndens nämndsmål är: 
 
Nämndsmål: 
Brukarnas nöjdhet 
ska vara hög 

Nämndsmål: 
God service och trygghet 
för Arvidsjaurbor i alla 
åldrar och livssituationer 

Nämndsmål: 
Kostnaden per brukare i 
vård och omsorgs-
boende ska inte ligga 
högre än i jämförbara 
kommuner 

Nämndsmål: 
Andelen anställda 
med adekvat 
utbildning ska 
vara minst 80 % 

 



 2 (2) 
 

Handlingsplan	
 
Aktiviteter för att nå målen inom vård och omsorgsboende : 
 

 Alla som flyttar in biståndsbedöms utifrån sina personliga behov. Det ligger sedan till grund för 
genomförandeplanen, innebär att innehållet i vården ska personcentreras.  

RÖTT GULT GRÖNT 
Färre än 70 % har aktuell 
genomförandeplan 

71-80 % har aktuell genom-
förandeplan 

Fler än 80,1 % har aktuell 
genomförandeplan 

 
 Bemanningen på boendet ska anpassas till budgeten, ifall någon del bedöms vara 

underbemannad ska omfördelning mellan grupper och mellan tider på dygnet göras. 
RÖTT GULT GRÖNT 

Mindre än 2 % överskridande Mellan 1,99 0ch 0 % över Inget överskridande 
 
 Utbildning till personal om bemötande av demenssjuka, särskilt fokus på måltidssituationen 

RÖTT GULT GRÖNT 
Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats 

 
 Personalen utbildas i Praktisk professionell planering. Genom den planerade verksamheten blir 

varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det utförda arbetet och en konkret, 
begränsad del av enheten. Förändringen innebär förbättring när var och en vet varför man är på 
sitt arbete. 

RÖTT GULT GRÖNT 
Färre än 75 %  har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats 

 
 Chefer och personal ser över arbetsordningarna på varje ställe  och testar även att införa 

medicinvagnar för att kvalitetssäkra medicinutdelningen. 
RÖTT GULT GRÖNT 

Mindre än 75 % är genomfört 75,1-85 % genomfört Mer än 85,1 är genomfört 
 
 De brister som beskrivits i patientsäkerhetsberättelsen för respektive boende följs upp och 

åtgärdas. Om bristerna inte går att åtgärda inom befintlig budget ska det rapporteras till 
socialnämnden och vidare till fullmäktige. 

RÖTT GULT GRÖNT 
Mindre än 75 % har åtgärdats 75,1-85 % åtgärdat Mer än 85,1 har åtgärdats 

 
 Sammantaget ska åtgärderna resultera i högre nöjdhet hos brukarna. 2015 års mätning 

genomförs i april och åtgärderna kommer under våren 2015, den rimliga mätpunkten bör vara 
våren 2016. 

RÖTT GULT GRÖNT 
Mindre än 57 % 57,1-75 % Mer än 75,1 % 

 
________ 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 154 
 

 
 
Maxtaxa inom  
förskola och fritidshem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Barn- och utbildningsnämnden 
. Rektorer 

Kf § 115 Dnr 00142/2015 051
 
Kommunfullmäktige antog 2001-11-19 § 69 maxtaxa inom barnomsorgen 
med intervall.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2003-11-17 § 112 ny beräkningsmodell för 
maxtaxa i barnomsorg. 
 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att 
inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala 
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. 
 
Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i 
förordningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-04-22 § 38 behandlat ärendet och 
överlämnat detsamma till fullmäktige för beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Maxtaxa inom förskola och fritidshem antas med tillämpning av 

ändring i förordningen av statsbidrag. 

2. Till dess fullmäktige beslutar annat ska; 

- Avgifterna i förskola och fritidshem följa förändringarna i 
förordningen (2001:160). 

- Barn- och utbildningsnämnden fastställa ändring i taxa för 
förskola- och fritidshem vid varje indexhöjningstillfälle. 

 

3. Taxan börjar gälla 1 juli 2015. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-17 § 112 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 165 2015-06-09 
Bun § 38 2015-04-22 

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 155 
 

 
 
Taxa för renhållning  
- Ändring av 
faktureringsintervall  

Kf § 116 Dnr 00180/2015 051
 
Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 168 ”Taxa för renhållning”. I 
taxan står att hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall ska 
debiteras tre gånger per år. 
 
Förslag har lagts om att förändra debiteringsintervallerna till en gång per 
månad. 
 
Avfallschef Johan Åberg har lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Debiteringsintervallerna ändras till en gång per månad, och införs i taxa 

beslutad av fullmäktige 2013-11-25 § 168. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 166 2015-06-09 
Tjänsteyttrande avfallschef 2015-05-29 

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 156 
v 

 
 
Regler och riktlinjer för 
skolskjutsar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunfullmäktige 

Kf § 117 Dnr 00162/2015 003
 
Barn- och utbildningsnämnden har presenterat ett förslag på nytt reglemente 
för skolskjutsar och beslutade 2015-03-11 § 15 att förslaget till Regler och 
riktlinjer för skolskjutsar skulle skickas till de politiska partierna på remiss.  
 
Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-05-27 § 59 beslutat att överlämna 
Regler och riktlinjer för skolskjutsar till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar antas att gälla från och med 

2015-07-01. 
 
_____ 
 
 
 
Jäv 
Kristina Taimi (s) 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 167 2015-06-09 
Bun § 59 2015 
Yttrande Vänsterpartiet 

Utdragsbestyrkande

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(4)
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 117 

 
Rätten till kostnadsfri skolskjuts 
 
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som går i 
grundskola och grundsärskola om det behövs med hänsyn till  
 

• Färdvägens längd 
• Trafikförhållanden 
• Funktionsnedsättning 
• Någon annan särskild omständighet 
 
Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaurs kommun och gå i den skola som kommunen placerat 
eleven i.  
 
Färdvägens längd 
Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola anses föreligga när 
färdvägen är 3 km eller längre. 
 

Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skolskjutshållplats anses 
föreligga när den färdvägen är 2,5 km eller längre. 
 

Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola eller 
skolskjutshållplats.  
 
Trafikförhållanden 
Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan 
elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. För att behov av skolskjuts ska anses 
föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens säkerhet är i fara. 
 

Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen mellan 
elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten är att eleven vid 12 års ålder 
har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika förhållanden som kan 
göra att elevens säkerhet är i fara.  
 

Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och belysning 
inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara. 
 
Funktionsnedsättning 
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen har viss 
varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem och 
skola. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor. 
 

Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig 
funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller 
kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för att 
frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven avslag ska beslutet bifogas ansökan om 
skolskjuts.  
 

Läkarintyg kan krävas in. 
   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(4)
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 117 

 
Annan särskild omständighet 
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan särskild 
omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad som kan vara 
sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder, eller fall där eleven 
är mobbad. 
 
 
Elev i förskoleklass 
Elev i förskoleklass kan åka med befintlig skolskjuts eller busslinje om kraven på skolskjuts 
uppfylls samt i mån av utrymme. Det föreligger ingen rättighet till skolskjuts för elev i 
förskoleklass. 
 
Skolskjuts för elever med växelvis boende 
Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaurs kommun, och går 
på anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är 
uppfyllda. Med växelvis boende menas att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. 
Tillfälliga resor eller umgängesresor omfattas inte.  
Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är folkbokförd 
utanför Arvidsjaurs kommun.  
 
Elev som flyttar till annan bostad inom kommunen 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde inom Arvidsjaurs kommun och 
får tillstånd att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya 
adress. Men kommunen ska anordna skolskjuts till den självvalda skolan om det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
 
Elev går i annan skola än den anvisade  
• Elev som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den som kommunen har 

anvisat eleven till, har rätt till skolskjuts om kraven för skolskjuts uppfylls, och om det kan 
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan 
kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

• Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan kommuns skola 
har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter. 

• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan 
kommuns skola och som måste övernatta i den mottagande kommunen har rätt till skolskjuts 
mellan den tillfälliga bostaden och skolan om kraven för skolskjuts uppfylls. 
 

Den mottagande kommunen ska då ombesörja att skolskjuts anordnas. 
Hemkommunen ska betala. 

   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3(4)
 

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 117 

 
Skolskjuts på olika sätt 
De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. 
 

Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.  
 

Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning innebär att 
förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, på frivillig grund, mot 
ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen. 
 

Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi. 
 
Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen, samt 
under den tid eleven uppehåller sig vid denna skolskjutshållplats. Om eleven missat skolskjutsen 
har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. 
 

Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven inte ska 
åka med. 
 

Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolskjutshandläggare om ordnings- 
eller säkerhetsproblem uppstår.  
 

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och 
säkerhetsregler efterföljs. 
 
Styrdokument för skolskjutsverksamhet 
- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts 

- Skollagen 

- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning 
 
Busskort – en värdehandling 
De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av kommunen första 
skoldag på läsåret. Om kortet tappas bort eller handhavs oaktsamt beställs ett nytt kort mot en 
avgift om 50 kronor. 
 

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller 
dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan. 
 
Säkerhet 
Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkolås, 
säkerhetsbälten mm. 
 

För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska varningsblinkers vid de 
hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och påstigningsplatser. 
 

Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna. 
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Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet 
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 117 

 
Var anmäler jag behov av skolskjuts? 
Vart vänder jag mig med frågor? 
Har du frågor eller vill du göra en ansökan om skolskjuts ska du i första hand vända dig till 
skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts 
utifrån Barn och utbildningsnämndens regler och riktlinjer.  
 
Överklagan 
Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts ska i 
första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan sker till förvaltningsrätten. 
 
Skicka överklagan till: 
 

Arvidsjaurs kommun 
Barn och utbildning 
933 81 Arvidsjaur 
 
__________ 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 157 
 

 
 
Återställande av 
Johannaparken, 
borttagande av P-platser 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Kommunstyrelsen 
. Polisen Arvidsjaur 

Kf § 118 Dnr 00066/2015 331
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

”Att kommunen så snart som möjligt påbörjar detaljplaneringen för 
återställandet av Johannaparken i "anständigt" skick; d.v.s. borttagandet 
av de P-platser som påtagligt naggat hörnet mot Petterssons Skor 
(nordöstra hörnet), att man begränsar kioskens möjligheter att ytterligare 
äta (!) sig in i parken. 
 

Staketet mot Garvargatan håller på att ramla omkull och behöver 
dessutom kompletteras med felande "länkar" och en passande entré mot 
torget. Inne i parken finns föga eller intet skydd mot sol; fler och högre 
buskar är det som behövs för att göra Johannaparken till något 
lummigare än den nuvarande grus- och gräsöknen! 
 

Kan ni dessutom göra något radikalt för att få bort trottoarparkeringen på 
Garvargatans nordsida (hela vägen mellan Stationsgatan och 
Västlundavägen) så blir resultatet att vi barmarkstid kan gå på trottoaren 
med våra fötter, rollatorer, barnvagnar, gåkäppar och rullstolar, vintertid 
kan trottoaren plogas (speciellt om man inför någon form av 
nattparkeringsförbud vissa dagar eller varannan vecka.) ” 
 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24 § 7 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Parkchef Erika Harr har lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att vid dagens sammanträde, § 98, tillföra 
tillägg till detta medborgarförslaget som lämnades in av samma 
förslagsställare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande; 

 

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får 
stanna och parkera. I förordningen står det att det är förbjudet att stanna 
eller parkera på gångbanor. Efterlevnad av detta åvilar polisen. 

2. Medborgarförslaget som behandlades vid dagens sammanträde, § 98, 
tillförs ärendet. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Erika Harr Ks § 169 2015-06-09 
Kf § 7 2015-02-24 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för kvarteret 
Rapphönan och Kråkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen 
. Tekniska 
 

Kf § 119 Dnr 00143/2015 214
 
Ett förslag till detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan har upprättats.
 
Planområdet ligger centralt i Arvidsjaurs samhälle och är i huvudsak 
detaljplanelagt sedan tidigare och utbyggt för bostäder, kontor, småindustri, 
handel, skola samt bad- och sporthall (allmänt ändamål). Skogsområdet 
mellan kvarteret Rapphönan och idrottsanläggningen norr om kvarteret 
Rapphönan är ej detaljplanelagt sedan tidigare. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för skola 
samt kultur- och fritidsändamål i del av kvarteret Rapphönan och Kråkan. 
Gata och trafikplats regleras som gång-, cykel och mopedväg respektive 
gångfartsområde i syfte att möjliggöra en säker trafikmiljö invid skol-, 
kultur- och fritidsverksamhet. Därutöver syftar detaljplanen till att skapa 
planmässiga förutsättningar för bostäder och centrumändamål med 
möjlighet till vård och handel inom del av kvartersmarken. Inom 
planområdet regleras också kvartersmark i syfte att möjliggöra en enskild 
utfartsväg för fastigheten Rapphönan 1. 
 
Detaljplanen berör fastigheterna Kråkan 1 ,2,3, Rapphönan 1,2,3,4, samt 
Arvidsjaur 6:2 och Arvidsjaur 6:3. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2015-01-28 § 5 att 
godkänna granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen samt att göra 
detaljplanen tillgänglig för granskning. 
 
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt 
granskningsutlåtande har upprättats 2015-03-23. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2014-05-22 § 24 beslutat att det 
granskningsutlåtande som upprättats godkänns och detaljplanen och 
detaljplanehandlingarna för kvarteret Rapphönan och Kråkan överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan antas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 170 2015-06-09 
Detaljplanehandlingar 
Beslut Mbhn 2015-04-22 § 24 

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 159 
 

 
 
Motion 
- Kampanj mot tomgångs-
körning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Kf § 120 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 172 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2015-04-22 § 25 yttrat sig i 
ärendet. 
 
Under sammanträdet tar Bjarne Hald (c) upp möjligheten att göra en mindre 
kampanj mot tomgångskörning via sociala medier och kommunens 
informationsblad. Kommunchef Kerstin Olla replikerar att det är ett enkelt 
och bra sätt att informera medborgare och besökare om kommunens regler 
gällande tomgångskörning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns resurser att 

genomföra en särskild kampanj mot tomgångskörning. 

2. Skyltarna som informerar om tidsbegränsad tomgångskörning ska 
kompletteras med samma information på andra språk. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Mbhn § 25 2015-04-22 Ks § 171 2015-06-09 
Kf § 172 2014-11-24 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Risk- och sårbarhetsanalys 
för Arvidsjaurs kommun 
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Krisledningsgrupp 
. POSOM-grupp 
. Samtliga personalledare 
. Kommunala bolag 
 
 

Kf § 121 Dnr 00145/2015 003
 
Enligt kommunöverenskommelsen ska kommunen utföra risk- och 
sårbarhetsanalyser i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser påverkar den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra ett underlag för fortsatt arbete med 
att ta fram handlingsplaner (Lag 2006:544 2 kap. 1 § Kommuner skall med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser).  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att  ge en ökad medvetandegrad och 
kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga, samt ge underlag för 
information till invånare och övriga aktörer om risker inom kommunen. 
 

Beredskapssamordnare har upprättat ett förslag till en reviderad version av 
Arvidsjaur kommuns risk- och sårbarhetsanalys med anledning av nya 
föreskrifter från MSB (MSBFS 2015:5) som föreskriver om hur och när 
kommuner ska redovisa sina risk- och sårbarhetsanalyser.  
 
Arvidsjaur kommuns beredskapssamordnare föreslår till kommunledningen 
att ta ställning till den reviderade Risk- och sårbarhetsanalysen för 
mandatperioden 2015-2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun 2015-2018 antas.  

2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 142 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 172 2015-06-09 
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys, Erika Resin 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2015-06-23 161 
 

 
 
Beredskapsplan för 
dammbrott i Skellefteälven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Krisledningsgrupp 
. POSOM-grupp 
. Samtliga personalledare 
. Kommunala bolag 
 
 

Kf § 122 Dnr 00146/2015 003
 
Dammägare och vattenproducenter längs Skellefteälven har tillsammans 
med kommuner och övriga myndigheter ingått i ett projekt för att erhålla 
bättre beredskap vid dammbrott. Som ett led i att öka den samlade 
krishanteringsförmågan anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en regional 
samverkansövning den 29 maj 2013 med dammbrott i Skellefteälven som 
huvudscenario. Arvidsjaurs kommun deltog i övningen. Syftet med 
övningen var att pröva beredskap för dammbrott i Skellefteälven och skapa 
underlag för vidareutveckling av beredskapsplaner. Underlaget från denna 
gemensamma planering och övning har resulterat i följande beredskapsplan 
där konsekvenser för människor, miljö och infrastruktur samt åtgärder vid 
dammbrott presenteras med avgränsning för Arvidsjaurs kommun. 
 
Huvudsyftet med beredskapsplanen är att ge övergripande information om 
konsekvenser samt olika aktörers ansvarsområden och krishantering vid 
dammbrott. Planen ska ge ökad kunskap hos beslutsfattare och tjänstemän 
samt utgöra underlag för information till allmänheten. Mer utförlig 
beskrivning av hur kommunen ska hantera ett dammbrott finns i en särskild 
krishanteringsplan, som kommer att användas av krisledningsgruppen vid 
larm om dammbrott. 
 
Målet med dammhaveriplaneringen är att skydda och rädda liv, egendom, 
miljö och infrastruktur. Men även att sprida kunskap i kommunens 
organisation och till samverkande aktörer om konsekvenser och åtgärder vid 
ett dammbrott. 
 
Beredskapssamordnare Erika Resin har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Beredskapsplan för dammbrott i Skellefteälven antas.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 173 2015-06-09 
Förslag till beredskapsplan, Erika Resin 

Utdragsbestyrkande 
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Förbättring och utveckling 
av området runt 
Nyborgstjärn 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställarna 
 

Kf § 123 Dnr 00123/2015 331
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag till förbättring och 
utveckling av området runt Nyborgstjärn. Förslagsställarna skriver vidare; 
 
Nyborgstjärn är en naturligt vacker samlingsplats där både gamla och unga 
möts i aktivitet med även i avkoppling för att finna lugn och ro. 
Nyborgstjärn ligger centralt och att lägga resurser dit kommer att öka 
trivseln, och dessutom att samla ännu fler människor kring en levande och 
naturlig plats. Vårt förslag gynnar kommunen, befolkningen samt turismen 
under alla årstider. Nyborgstjärn och området kring sjön är Arvidsjaurs pärla 
och ortens ansikte utåt. 
 
Medborgarförslaget har undertecknats med 416 namn. Kommunfullmäktige 
beslutade 2015-04-14 § 44 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande: 
 

 Från 2005 och framåt har flera förslag, både medborgarförslag och 
motioner lämnats in med flera olika förslag till åtgärder för att utveckla 
Nyborgstjärn. Kommunstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp för området 
och tekniska kontoret har gjort en utvecklingsplan. 
Kommunfullmäktige har därefter beslutat att prioritera vissa områden i 
planen. 
 

Arbetet enligt plan har verkställts utifrån fullmäktiges prioritering och 
vad som anslagits i investeringsbudget. 

 

 Tekniska kontoret arbetar nu med att ta fram ytterligare en plan för 
områdets fortsatta utveckling. Detta görs i samarbete med företagarna. 
Det inlämnade medborgarförslaget tas med i det arbetet. 
När ett färdigt förslag till plan finns tillgängligt kommer den, liksom 
tidigare, att beslutas politiskt. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande Lotta Åman Ks § 174 2015-06-09 
Kf § 44 2015-04-14 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för upplåtelse 
och försäljning av 
kommunägd mark i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 

Kf § 124 Dnr 00171/2015 331
 
Kommunfullmäktige har tidigare tagit flera separat beslut om prissättning 
för försäljning av kommunens mark - som villatomter, industrimark etc. 
 
Under 2014 gjordes en översyn av samtliga typer av mark som senaste åren 
varit föremål för försäljning. Översynen resulterade i ett samlat dokument 
”Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs 
kommun” Dokumentet antogs av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 192. 
 
Dokumentet bland annat kompletterats med förtydligande om vad som ska 
gälla vid försäljning av mark av principiell karaktär. Även andra mindre 
ändringar har gjorts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i 

Arvidsjaurs kommun antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 192 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 175 2015-06-09 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 124 

 
 
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 ägd av kommunen och dess bolag 

3.1 Former och villkor för markupplåtelser (arrenden, nyttjanderätter) 

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. 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 
Detaljplanerad industrimark ska endast i undantagsfall arrenderas ut på längre tid än ett år för att 
undvika att arrende väljs före förvärv genom köp.  
 
Indexuppräkning skall tillämpas vid samtliga arrenden. 
 

Minimiavgift Notering 
500 kr/år Gäller samtliga arrenden 

(undantag är ideella föreningar) 
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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 

 
Avgifter utanför detaljplanelagt område:  

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

 
För en arrendetomt på 6000 kvm inom detaljplanerat område innebär detta en arrendeavgift om 13 500 
kr ((2,5kr*5000)+(1kr*1000)). 
 
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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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 för kommunen och dess bolag 

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 eventuella 
efterföljande exploateringsåtaganden (exempelvis att exploatören bygger och bekostar kommunal 
infrastruktur) 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.  
 
I första hand ska fast egendom av principiell betydelse säljas genom anbudsförfarande. 
Kriterierna för utvärderingen skall förutom pris vara hur syftet med nyttjandet av egendomen 
kommer att vara. Anbudet skall innehålla en affärsplan som beskriver detta. Fri prövningsrätt från 
kommunens sida förbehålls alltid. Annonsering ska ske i minst ett kommuntäckande annonsmedia. 
Vid försäljning av villatomter samt industrimark skall fastställda priser tillämpas. Vid försäljning 
av mindre markområden som inte är av principiell vikt kan försäljning utan anbudsförfarande ske. 
 
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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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 
Försäljning av bostadstomter och industrimark beslutas av tjänsteman som tilldelats delegationsrätt 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Upplåtelser av offentlig plats beslutas av tjänsteman som tilldelats delegationsrätt enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning. Delegaten lämnar yttrande till polisen som sedan beslutar om 
markupplåtelse av offentlig plats för uppställning på gatu- och parkmark (utanför torgplatser enligt 
torgstadgan). 
 
Alla andra markförsäljningar och upplåtelser hanteras av kommunstyrelsen. Arrenden och 
nyttjanderätter beslutas på delegation av kommunstyrelsens ordförande. 
 
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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Försäljning av mark på 
kvarteret Lommen 
  

Kf § 125 Dnr 00115/2015 253
 
Arvidsjaurhem AB har fått en förfrågan från en intressent om möjligheten 
att få köpa del av mark i kvarteret Lommen som Arvidsjaurhem äger. 
 
I bolagsordning för företaget framgår att Arvidsjaurhems verksamhet ska 
bedrivas enligt affärsmässiga grunder samt att bolaget ska ge fullmäktige 
möjlighet att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell betydelse 
eller av större vikt. 
 
Arvidsjaurhem har tagit beslut om att inte sälja marken men har med hänsyn 
taget till skrivningarna i bolagsordning och ägardirektiv överlämnat ärendet 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
 
 Arvidsjaurhem AB beslutade 2015-03-03 att inte säja marken med 

hänvisning till att den information som förelagts styrelsen var allt för 
bristfällig.  

 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ställde sig 2015-03-11 § 18 
positiv till att påbörja en planändring för kvarteret Lommen i Arvidsjaurs 
samhälle. 

 Kommunstyrelsen uppdrog 2015-03-24 § 75 till tekniska kontoret att 
utreda vilka ytor som bör utgöra allmän plats inom kvarteret Lommen 
innan en eventuell planändring för området påbörjas. 

 AKAB har 2015-03-26 § 17 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för ställningstagande.  

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-05-06 § 133, 
att ställa sig positiv till försäljning av mark i kvarteret Lommen. 

 
Kommunstyrelsen lämnade 2015-05-06 förslag till beslut i ärendet. Ärendet 
togs upp på nytt 2015-05-25 för förtydligande av beslut. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lars Ralph (m) 
Avslag. 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
AKAB § 17 2015-03-26 Ks § 176 2015-06-09 
Mbhn § 18 2015-03-11 Tjänsteskrivelse VD AKAB 
AHEM § 19 2015-03-03 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 125, forts. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Lars 
Ralphs förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurhem AB får i uppdrag att avyttra mark på kvarteret Lommen.

2. Förfarandet vid eventuell försäljning ska följa gällande lagstiftning samt 
kommunens policys. 

3. När Arvidsjaurhem AB tagit beslut att avyttra mark, uppdras till 
tekniska kontoret att påbörja planändring. 

 
_____ 
 
 
Marcus Lundberg (s) deltar inte i beslutet. 
 
 
Reservation till förmån för eget förslag 
Lars Ralph (m) 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
AKAB § 17 2015-03-26 Ks § 176 2015-06-09 
Mbhn § 18 2015-03-11 Tjänsteskrivelse VD AKAB 
AHEM § 19 2015-03-03 

Utdragsbestyrkande 
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Turistisk samverkan längs 
Skellefteå älvdal mellan 
Norsjö, Skellefteå, Malå, 
Sorsele, Arjeplogs och 
Arvidsjaurs kommuner 
 
 

Kf § 126 Dnr 00137/2015 137 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-17 § 138 att ingå i turistisk samverkan 
längs Skellefteå älvdal tillsammans med Norsjö, Skellefteå, Malå, Sorsele, 
Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-14 § 181 att utse Peter Manner som 
tjänstemannarepresentant i arbetsgruppen. 
 
Rese- och turistnäringen är en av Sveriges största näringar och 2010 
presenterades en nationell strategi för svensk besöksnäring med vision att 
fördubbla omsättningen och öka antalet exportmogna destinationer fram till 
år 2020. En ökad satsning på turismnäringen kan innebära långsiktiga 
positiva effekter för regionen. 
 
Arbetet inom turistisk samverkan som fortlöpt sedan starten 2013 har 
resulterat i ett strategidokument för ett gemensamt turistiskt 
samverkansarbete för kommande år fram till år 2020. 
 
Strategin behandlar och inriktar sig på de delar inom turismen som direkt 
eller indirekt kan påverkas av den kommunala organisationens 
verksamhetsutövning och där potentiell samverkan mellan kommunerna 
anses lönsam. 
 
Visionen är att genom läns- och kommunövergripande samverkan utveckla 
vår funktionella region med tonvikt på tillgänglighet och därmed uppnå 
goda förutsättningar för besöksnäringen att stärka konkurrenskraften över 
hela året. 
 
De övergripande samverkansområden som behandlas i strategin är: 
- Tillgänglighet och infrastruktur 
- Logistik för besökare 
- Service för besökare 
- Affärsutveckling 
 
Med en god tillgänglig infrastruktur, bättre kommunikationer, ökad service 
och en positiv affärsutveckling understödjs besöksnäringens 
utvecklingsmöjligheter vilket i sin tur leder till ökad turism och en positiv 
regional utveckling. 
 
Norsjö kommun har öppnat för att fortsätta att vara sammanhållande 
kommun och ansvara för att det under hösten 2015 påbörjas framtagande av 
en handlingsplan för det fortsatta arbetet. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 177 2015-06-09 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till; 
. Lotta Åman 
. Näringslivskontoret 
. Sorsele kommun 
. Arjeplogs kommun 
. Malå kommun 
. Norsjö kommun 
. Skellefteå kommun 
 

Kf § 126, forts. 
 
Befintlig styrgrupp bestående av respektive kommunalråd och arbetsgrupp 
bestående av en tjänsteperson från respektive kommun bör kvarstå i det 
fortsatta arbetet. 
 
Kostnader som kan uppstå i samarbetet fastställer Norsjö kommun årligen. 
Kostnaden fördelas som tidigare enligt modellen 25 000 kr per kommun 
plus 2 kronor per invånare i maximal kostnad. 
 
Samtliga kommuner ska ha tagit beslut om strategi och fortsatt samverkan 
senast 2015-10-31. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom den gemensamma strategin för 

turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal. 
2. Arvidsjaurs kommun deltar i det gemensamma arbetet fram till 2018. 
3. Arvidsjaurs kommun avsätter resurser för framtagande av 

handlingsplan samt fortsatt arbete fram till år 2018. 
4. Norsjö kommun kvarstår som sammankallande för det gemensamma 

arbetet och för framtagande av handlingsplan. 
5. Alla kostnader som är gemensamma beslutas i arbetsgruppen. 
6. Maximalt 25 000 kronor plus 2 kronor/invånare ska årligen avsättas för 

att täcka kostnaderna för basadministration/koordinering av arbetet, 
eventuella konsultinsatser och andra gemensamma kostnader. 

7. Kommunstyrelsens ordförande fortsätter att ingå i styrgruppen. 
8. Pengarna tas från kommunstyrelsens strukturåtgärder, ansvar 11, 

verksamhet 036. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 177 2015-06-09 

Utdragsbestyrkande
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Ansvarsfrihet för 
direktionen i Partnerskap 
Inland / Akademi Norr år 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Akademi Norr 

Kf § 127 Dnr 00159/2015 106
 
Årsredovisning 2014 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 
Norr har fastställts av direktionen 2015. 
 
Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. 
Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper och förvaltning. 
 

_____ 
 
 
 
Jäv 
Lotta Åman (s) 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse Ks § 178 2015-06-09 
Direktionsprotokoll 2015-02-13 
Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande
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Översyn av nämndernas 
reglementen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kf’s presidium 
. Lotta Åman 
 

Kf § 128 Dnr 00188/2015 003
 
Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (3 kap 4 § KL) 
samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 
 
Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen och skollagen. 
 
Presidiet har initierat en översyn av nämndernas reglementen, samt har 
lämnat förslaget att presidiet och kommunstyrelsens ordförande ska utgöra 
arbetsgrupp för översynen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Presidiet och kommunstyrelsens ordförande utgör arbetsgrupp för 

översyn av nämndernas reglementen. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 
mandatperioden  
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
Beslutet skickas till: 
. Nämndskansli 
. Löner 
. Samtliga nämnder 
 

Kf § 129 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 initierade vid möte 2014-11-11 översyn av 
arvodesreglementet 
 
Presidiet och de politiska gruppledarna har utarbetat förslag till nytt 
arvodesreglemente som överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige återremitterade förslaget 2015-04-14 § 76. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Leif Andersson (c) 
Arvodesreglementet för mandatperioden 2010-14 fortsätter att gälla under 
innevarande mandatperiod, med hänvisning till att den fullmäktige-
församling som berörs av arvodena inte ska besluta om reglementet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Leif Anderssons förslag. 
Efter avslutad proposition förklarar han att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som stödjer Leif Anderssons förslag röstar nej. 
 
Efter avslutad omröstning har 16 ja-röster och 11 nej-röster avgivits. 
1 ledamot är frånvarande. Fullmäktige har således beslutat anta arvodes-
reglementet. 
 
Röstningsresultatet framgår av närvaro- och omröstningslista. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-18 antas. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2015-03-24 § 114  
Kf 2015-04-14 § 76 - Återremiss 
 

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 129 

 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(1991:900) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den 
utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument. 
 
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid 
sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna med arvode och reseersättning. Vilka 
ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i god tid före kallelsens 
utskick meddelas nämndskansliet. 

 
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår. 
 
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i 
Arvidsjaurs kommun: 
 
 kommunalråd 
 kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som 

tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande 
 ledamöter i kommunrevisionen 
 ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt 

förtroendevalda 
 
Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden. 
 
Till ordförande utgår arvode enligt bestämmelserna i arvodesreglementet för sammanträdes-
deltagande i egen nämnd och utskott, samt för ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar och 
liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Tolkning av reglementet 
Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium Presidiet 
bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m., som inte 
tydligt regleras i reglementet. 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 129 

 
 
1. Årsarvoden 
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga. 
Fast årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet 
Fast årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, 
exempelvis vid sjukskrivning, längre utbildningar och liknande. 
Fast årsarvode övergår till ersättare vid ordinarie årsarvoderads frånvaro efter beslut av 
fullmäktiges presidium. 
 
2. Arvoden 
Arvoden vid förrättningar utgörs av halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för justering av 
protokoll. Arvodena grundar sig på % av inkomstbasbeloppet. 
Från och med år 2016 indexuppräknas arvodena med år 2015 som basår. 
Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning: 
 

 
Heldagsarvode  900 kr 
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet 450 kr 
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet 112,50 kr 
Justering av protokoll per sammanträde 120 kr 
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 300 kr 
 
Till heltidsarvoderad förtroendevald utgår inte sammanträdesarvode. 
Justeringsarvodet gäller inte ordförande. 
 
3. Heldagsarvode 
 Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd 
 Valförrättare i vallokal under valdagen *) 
 Fastställda tjänstgöringsdagar för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 

ordförande (dock max 45 dagar per år) 
 Borgerliga begravningsförrättare, se bilaga 
 Borgerliga vigselförrättare, se bilaga 
 
4. Halvdagsarvode 
 Samtliga utskott 
 Mål- , utvärderings- och demokratiberedning 
 Stämmoombud kommunala bolag, valda av kommunfullmäktige 
 
Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode. 
 
*) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar. I annat fall utgår enkelt 
arvode.   
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Arvodesreglemente för förtroendevalda 
mandatperioden 2015-2018 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 129 

 
 
5. Timarvode 
Totalt timarvode för (1) dag får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. 
Utöver detta ersätts styrkt förlorad arbetsförtjänst: 
 

 Valnämnden  
 Valförrättare under annan tid än valdagen 
 Information, utbildning och överläggningar inom nämndens verksamhetsområde 
 Extra insatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan 
 Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd 
 Kommitté / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande 
 
För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande fall program för utbildning etc. 
 
6. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad inkomst har rätt till ersättning 
vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg från 
arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan. 

Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas 
skriftligt till kommunstyrelsens kansli. 

För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje sammanträde intyga sina förluster 
/ kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som 
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen 
blev känd för den enskilde.  
 
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från sammanträdet samt 
genomförande av sammanträdet såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges 
sammanträden där förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag. 
Egen företagare har rätt till förlorad inkomst relaterad till den sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI) som är anmäld till försäkringskassan. 
 
7. Ersättning för förlorad semesterförmån 
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin 
namnteckning intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån 
skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 
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8. Ersättning för förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in 
styrkta uppgifter på förlorad arbetsförtjänst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna 
ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före. 
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år 
från pensionstillfället. 
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda (PBF). 
 
9. Reseersättning och resekostnader 
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten  
(Kf 2014-11-24 § 193). 
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.  
Förtroendevald som är berättigad till färdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter. 
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång. 
 
10. Kostförmån 
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i 
samband med förrättning. Definition av fri måltid framgår av kommunens resereglemente. 
 
11. Trygghetsförsäkring 
För kommunal förtroendevald gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda” 
TFA-KL, innebärande ersättning vid olycksfall eller yrkessjukdom som uppkommer i samband 
med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen, samt för färdolycksfall, d v s skador som 
inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet. 
 
12. Övriga merkostnader 
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk 
kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i den 
kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkänns av nämndens ordförande. 
 
13. Ikraftträdande 
Detta reglemente ska gälla retroaktivt från och med 2015-01-01. 
 
14. Översyn av reglementet 
Reglementet ska i god tid ses över före varje ny mandatperiod. 
 
__________ 
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Årsarvode för ordföranden 
 
Årsarvode för heltidsarvoderat kommunalråd 
 

* Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd. 

* Kommunfullmäktiges presidium utgör förhandlingsdelegation när det gäller arvode och 
ersättningar till nytillträtt kommunalråd. 

* Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan kommunal 
nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag, eller annan sammankomst föranledd av uppdraget, ex. 
deltagande i förrättning med landsting, kommunförbund etc. 

* Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Ledigheten skall 
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

* Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe, ska arvodets storlek under aktuell period 
förhandlas med presidiet. 

* Arvodet utbetalas månadsvis med 100 % av inkomstbasbeloppet. 
 
Övriga årsarvoden 
 

Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.  
Arvodet utgår från inkomstbasbeloppet och betalas ut månadsvis: 
 
Årsarvode *) Inkomstbasbelopp 
 %/år  

Kommunfullmäktiges ordförande  70 % 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf  30 % 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf  30 % 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  25 % 

Socialnämndens ordförande 115 % 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande  100 % 

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande  50 % 

Valnämndens ordförande – valår  15 % 

Revisorer – ordförande  25 % 

Revisorer – övriga  15 % 

Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott 10 % 
Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan 
uppbär årsarvode i samma nämnd / styrelse. 

Utskottsordförande som ej är ordf. i egen nämnd 15 % 

Ordförande fullmäktigeberedning 5 %   
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Arvode till överförmyndare 
 

Månadsarvode 15 % av inkomstbasbeloppet. 
För överförmyndaren utgår förlorad arbetsförtjänst med maximalt 16 timmar/vecka. 
 
Till överförmyndaren utgår, utöver ordinarie arvode, 15 % av inkomstbasbelopp/månad för 
arbete med ensamkommande flyktingbarn till dess att verksamheten upphör. Det extra arvodet 
finansieras av Migrationsverket. 
 
Överförmyndarens ersättare ersätts vid förrättningar med timtid. 
 
Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade 
förtroendevalda  
 

 Ordförande i egen nämnd och utskott 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 
annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt 

 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad 

 Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 

 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat 

 Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden 
informerad 

 
______ 

 
  



Bilaga 
 
 
Arvode till borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018 
 
1. Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode. 

2. Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader 

enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg. 

3. Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom Arvidsjaurs 

kommun. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-14 § 73 
 
 
 
___________ 
 
 
 
 
Arvode till borgerliga begravningsförrättare mandatperioden 2015-2018 
 
1. Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode. 

2.  Förrättarna har rätt till förlorad arbetsförtjänst och ersättning av resekostnader enligt kommunens 

regler, mot uppvisande av intyg. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 26 
 
 
_________ 
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Omföring av pengar i 
investeringsbudget 2015 
för köp av brandbil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Anders Harr 
. Heikki Kairento 
. Ekonomi 
 
 

Kf § 130 Dnr 00078/2015 041
 
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden har för 2015 beviljats 2 000 kronor 
för investeringsprojekt Ny släckbil / Brandbil. Då nämnden nu undersökt 
marknaden visar det sig att de objekt som finns tillgängliga för upphandling 
kostar mer. Ett tillskott på 400 tkr bedöms behövas. 
 
Kommunstyrelsens stödfunktion är i 2015 års investeringsbudget beviljad 
1 500 tkr för investeringsprojekt ”Nytt ärendehanteringssystem”. Eftersom 
projektet inte prognostiseras att förbruka hela budgeten för 2015 föreslås att 
400 tkr flyttas från projektet. Projekt Nytt ärendehanteringssystem beräknas 
kunna genomföras under 2017, eftersom  det nu visat sig att omfattande 
förarbete måste göras innan själva upphandlingsprocessen av nytt system kan 
starta. Möjligheten finns därför att överföra investeringspengar till förmån för 
ny brandbil. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. 400 000 kronor omfördelas i 2015 års investeringsbudget från projekt 

”Nytt ärendehanteringssystem” till inköp av ny släckbil/brandbil. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut Lotta Åman 
Tjänsteskrivelse Kerstin Olla 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden 
- Lina Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Lina Karlsson 
. Mats Åhman 
. Löner 
. Reception 
 
 

Kf § 131 Dnr 00163/2015 102
 
Lina Karlsson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Socialdemokraterna föreslår Mats Åhman som ordinarie ledamot efter Lina 
Karlsson. Mats Åhman är idag vald som ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Lina Karlsson beviljas begärt entledigande 

2. Mats Åhman utses som ordinarie ledamot. 

3. Ersättare efter Mats Åhman utses vid fullmäktiges sammanträde i 
oktober. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i barn- och 
utbildningsnämnden 
- Jörgen Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Jörgen Andersson 
. Löner 
. Reception 
 
 

Kf § 132 Dnr 00164/2015 102
 
Jörgen Andersson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Jörgen Andersson beviljas begärt entledigande. 

2. Ersättare efter Jörgen Andersson utses vid fullmäktiges sammanträde i 
oktober. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ersättare 
i styrelsen för Arvidsjaur 
Energi AB 
- Jörgen Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Jörgen Andersson 
. Löner 
. Reception 
 
 
 

Kf § 133 Dnr 00165/2015 102
 
Jörgen Andersson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Arvidsjaur Energi AB.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Jörgen Andersson beviljas begärt entledigande 

2. Ersättare efter Jörgen Andersson utses vid fullmäktiges sammanträde i 
oktober. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
  



Närvaro- och omröstningslista 

Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 

Centerpartiet (c) 9 
Moderata Samlingspartiet (m) 1 

Sammanträde: 2015-06-23 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
Sverigedemokraterna (sd) 2 
Summa 29 

Plats 
nr 

Ledamot När- 
varo 

Tjänstgörande ersättare Omröstning 
Tågtest 	Bruttolöneavdrag 

§ 	102 § 	103 
Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

22 
23 
24 
25 
26 

32 

39 
40 
41 

Kenneth Bäcklund 	(v) 
Britt-Inger Hedman 	(v) 
Bernt Vikström 	(s) 
Linda Stenvall 	(s) 
Johan AltMn 	(fP) 
Martin Nilsson 	(c) 
Kristina Lundberg 	(c) 
Bjarne Hald 	(c) 
Håkan Sandgren 	(v) 
Ingrid Tagesdotter 	(v) 
Åsa-Marie Sundell 	(s) 
Kristina Taimi 	(s) 
Roine Gustavsson 	(sd) 
Tom stol 	 (sd) 
Pernilla Granberg 	(c) 
Leif Andersson 	(c) 
Lena Karlsson 	(s) 
Marcus Lundberg 	(s) 
Lina Karlsson 	(s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 

Lars Ralph 	(m) 
Ann-Karin Sörmo 	(c) 
Kristina Bäckström 	(c) 
Johan Lundgren 	(s) 
Lotta Åman 	(s) 

Lennart Wigenstam 	(c) 

Peter Rydfjäll 	(s) 
Sven-Olov Granlund 	(c) 
Björn Lundberg 	(s) 

1 X X 
1 X 
1 X X 
- Tycho Johansson X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
- Frånvarande - - - 
- - - - 
1 X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 
- Hn Ögren X X 
1 X X 

1 X X 
- Samuel Wigenstam X X 
1 X X 
1 X X 
1 X X 

1 X X 

1 X X 
1 X X 
1 X X 

SUMMA 24 3 ersättare 
1 frånvarande 
1 tom stol 

25 2 16 11 



Närvaro- och omröstningslista 

Arvidsjaurs kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 12 
2015-2018 Vänsterpartiet (v) 4 

Centerpartiet (c) 9 
Moderata Samlingspartiet (m) 1 

Sammanträde: 2015-06-23 Folkpartiet Liberalerna (fp) 1 
Sverigedemokraterna (sd) 2 
Sununa 29 

Plats 
nr 

Ledamot När- 
varo 

Tjänstgörande ersättare Omröstning 
Arvodesreglemente 

§ 	129 
Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

22 
23 
24 
25 
26 

32 

39 
40 
41 

Kenneth Bäcklund 	(v) 
Britt-Inger Hedman 	(v) 
Bernt Vikström 	(s) 
Linda Stenvall 	(s) 
Johan Althen 	(f19) 
Martin Nilsson 	(c) 
Kristina Lundberg 	(c) 
Bjarne Hald 	(c) 
Håkan Sandgren 	(v) 
Ingrid Tagesdotter 	(v) 
Åsa-Marie Sundell 	(s) 
Mistina Taimi 	(s) 
Roine Gustavsson 	(sd) 
Tom stol 	 (sd) 
Pernilla Granberg 	(c) 
Leif Andersson 	(c) 
Lena Karlsson 	(s) 
Marcus Lundberg 	(s) 
Lina Karlsson 	(s) 
Ylva Stråhle Andersson (s) 

Lars Ralph 	(rn) 
Ann-Karin Sörmo 	(c) 
Kristina Bäckström 	(c) 
Johan Lundgren 	(s) 
Lotta Åman 	(s) 

Lennart Wigenstam 	(c) 

Peter Rydfjäll 	(s) 
Sven-Olov Granlund 	(c) 
Björn Lundberg 	(s) 

1 
1 X 
1 X 
- Tycho Johansson X 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
- Frånvarande - - - 
- - - - 
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
- Iren Ögren X 
1 X 

1 X 
- Samuel Wigenstam X 
1 X 
1 X 
1 X 

1 X 

1 X 
1 X 
1 X 

SUMMA 24 3 ersättare 
1 frånvarande 
1 tom stol 

16 11 
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